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1. Rammer og mål
1.1 Bakgrunn
 «Kulturminner er alle spor etter menneskers 
liv og virke i vårt fysiske miljø. Begrepet 
omfatter også steder det knytter seg 
historiske hendelser, tro eller tradisjon til. 
Også naturelementer med kulturhistorisk 
verdi er kulturminner, eller kan inngå som del 
av et kulturminne.»

-Riksantikvarens definisjon av kulturminne

Marnardal kommune har, med støtte fra Vest-
Agder fylkeskommune og Riksantikvaren, 
fått muligheten til å sette fokus på 
kulturminner, kultursenter og museumsdrift. 
Det har derfor vært ønskelig å utarbeide 
en kommunedelplan for kulturminner i 
kommunen.

En kommunedelplan for kulturminner 
skal sette kulturminner og kulturarv på 
den politiske dagsorden og gi mulighet for 
innarbeidelse i større deler av kommunens 
virksomhet.

Tanken er at kommunedelplanen vil styrke 
fokus på formidling og bevaring av kulturarv i 
kommunen.

Kulturminneplanen har som formål å 
fokusere på de oppgaver kommunen bør 
starte opp, eller videreføre for å legge til rette 
for en helhetlig kulturminneforvaltning.

Medvirket i planarbeidet:
Prosjektgruppe: Ole Sigurd Fidjestøl, Janne 
Wigemyr og Asbjørn Dale
Marnardal historielag
Høgtun forening
Marnardal ungdomsråd
Marnardal kirkelige fellesråd
Stig Skjævesland
Paul Sveinall
Vest-Agder Fylkeskommune
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1.2 Sammendrag
Målene med planen er å sette kulturminner 
på dagsorden, bevare og øke kunnskapen om 
disse samt styrke kulturnæringen. 

Kulturminneplanen er å se på som et verktøy 
i dette arbeidet, og ikke et dokument som 
redegjør for hele kommunens historie.

Gjennom formidling og økt kunnskap om 
kommunens kulturhistorie får man forankret 
den identitet Marnardal har. 

Vår påstand er at kunnskap og gode 
opplevelser avler interesse, som igjen er med 
på å øke kunnskapen om kulturminnene. 

Klarer vi å styrke formidlingen vil vi lettere 
få et sterkere fundament for bevaring av 
kulturminnene, øke vår identitetsfølelse 
og styrke næringen knyttet til kultur i hele 
kommunen.
Næringen vil kunne benytte seg av 
kunnskapen om, formidlingen av og 
tilretteleggingen av kulturminnene.

Det første vi planlegger er å påse at det 
finnes et sted for arbeid og formidling av 
kulturminner i kommunen. En arena der 
hele kommunen har mulighet til å samles 
for å gjennomføre prosjekter knyttet til 
kommunens identitet og kultur.

Det naturlige stedet for dette er Høgtun. 
Her ligger museet og kultursenteret med 
utleiemuligheter for alt fra overnatting til 
seminar, samt lokaler for lag og foreninger. 

Dette er sted der vi kan vise frem, lære bort 
og forske på kulturminnene våre
om det skal være seg mat, håndverk, kunst 
eller musikk. 

Parallelt med dette tenker vi formidling av 
kulturminner for hele kommunen i de fleste 
ledd av arbeidet. Vi konsentrerer oss i første 
omgang om hva vi har av kulturminner, 
registrering og hva det vil være naturlig å 
samle inn.

Noen av tiltakene i planen er arbeid med å 
få nytt lokale til Røynesdalstova i Bjelland, 
samle inn sagn og historier fra hele 
kommunen, skilte stedbundne kulturminner, 
og digitalisering av håndverkstradisjoner. 
Vi vil utforske samarbeidsmuligheter, og 
bruke internett til hjelp i formidling av disse 
prosjektene.

Bevaring og formidling av kulturminnene 
begrenser seg ikke bare til plan og 
planperiode. Kulturminneplanen er en start, 
og skal være et verktøy for å løfte blikket og 
holde fokus på disse målene.

Kulturminneplanen er lagt opp som en 12 års 
plan der tiltakene vil gjøres underveis. Dette 
betyr ikke at det ikke er andre prosjekter som 
vil utkrystallisere seg som viktige i ledd for å 
nå planens mål.

Stein Christian Midling-Jenssen
Kommuneplanlegger
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1.3 Planens oppbygning
Den første delen av planen sier litt om 
bakgrunn, mål og forankring. Den sier også 
hvilke strategier og tiltak det er naturlig å 
ta for å bevare og formidle forskjellige typer 
kulturminner. Det blir skrevet om grunnlag 
for hvorfor dette er viktig, og hvordan 
formidling og opplevelser kan knyttes opp 
mot kulturminnene våre.

Den andre delen tar for seg Høgtun 
kultursenter og Marnardal museum som 
arena for kulturminnebevaring og formidling. 

Den tredje delen gir et innblikk i Marnardals 
historie og noen av kulturminnene vi har i 
kommunen. Dette gjør vi for å eksemplifisere 
hva som finnes, og få en oversikt over noen av 
de kulturminnene og kulturmiljøene som er 
registret og satt fokus på i kommunen.

I fjerde del går vi inn og ser på relevant 
lovverk, virkemidler og kilder som verktøy og 
informasjon for bevaring av kulturminnene 
våre.

I femte del ligger den konkrete 
handlingsplanen for perioden 2016 – 2019.
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1.4 Forankring
I St.meld. nr. 16 (2004–2005) Leve med 
kulturminner presenterer regjeringen en 
handlingsplan for kulturminnepolitikken 
fram mot 2020. Målet er å stoppe forfallet og 
tapet av verdifulle kulturminner. Politikken 
skal bidra til at kulturminner og kulturmiljøer 
kan gi kommende generasjoner kunnskap og 
opplevelser. Regjeringen vil at kulturminnene 
skal bevares som verdifulle ressurser og 
være med på å skape verdier i levende 
lokalsamfunn.

I regionplanen for Agder vedtatt av 
fylkestingene i Vest-Agder og Aust-Agder 
juni 2010, kan vi lese under «Opplevelser på 
historisk grunn» at hovedtiltakene er å:

Utvikle og markedsføre regionens museer, 
kulturminner og bygningsmiljøer med sikte 
på å gjøre disse kjent og attraktive som 
opplevelsesarenaer for et bredt publikum.

Finne en riktig balanse mellom vern og 
utvikling med utgangspunkt i at kulturminner, 
bygningsmiljøer og kulturlandskap i hele 
regionen er levende historie.

I regionplan for Lindesnes, vedtatt av 
fylkestinget i Vest-Agder desember 2009, 
under Kunst og Kultur sier man at vi vil at 

kunst- og kulturlivet skal være forankret i 
kulturarv og regionale særtrekk, men også ta 
opp i seg nye impulser.

Dette skal bl.a. gjøres gjennom at 
kunstneretablering støttes gjennom 
etableringstilskudd, stipender og 
gjesteatelier.

I vår kommuneplan vedtatt i kommunestyret 
29.juni 2015 sier Marnardal kommune noe 
om vekst og utvikling gjennom frivillighet, 
kultur- og fritidstilbudet.

Målet her er å utløse positiv 
samfunnsutvikling gjennom samarbeid 
mellom Marnardal kommune og kultur- og 
fritidsaktører. Strategien for dette vil være å 
bidra til utviklingstiltak hvor ulike aktører 
innen frivilligheten, lag, organisasjoner og 
kulturlivet samarbeider.

Tanken er at alle målene vi har vært inne 
på understøttes i Marnardal kommunes 
Kulturminneplan, og sier noe om stegene vi 
må ta for å komme dit.
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1.5 Hvorfor skal vi ta vare 
på kulturminnene våre?
Kulturarven forteller oss om utviklingen i 
samfunnet fram til i dag, og den er med på å 
prege beslutninger for framtiden. 

Alle kulturminner og kulturmiljøer inngår 
som elementer i samfunnets kollektive 
hukommelse. Kulturarven kan bidra med 
kunnskap, fortellinger og opplevelser som 
kan ha betydning for gruppers og det enkelte 
menneskets tilhørighet, identitet og trivsel.

Kulturminner og kulturmiljøer er kilder til 
kunnskap, opplevelser og verdiskapning 
for næring. Kulturminnevern er derfor 
ressursforvaltning, og en naturlig del av 
planlegging og utvikling av samfunnet.

Kulturminner kan gi oss kunnskap om deler 
av historien vår som er dårlig beskrevet i 
skrift. De er alternative kilder til kunnskap, 
og kan være med på å gi oss opplevelser og 
innblikk i vår historie.

Bevaring og formidling av kulturminner 
er en måte å underbygge identitet og 
stolthet vi har til vårt hjemsted. Slik støtter 
kulturminneplanen vekst og utviklingstiltak 
lagt i kommuneplanen.



1.6 Typer kulturminner
For å systematisere arbeidet har vi valgt å dele opp kulturminnene i forskjellige typer.

Her har vi lagt mål, strategier og tiltak. Dette gjør vi for at en lettere skal se 
sammenhengen mellom mål og handling.

Noen av tiltakene vil kunne dekke flere typer, og gjentas derfor i underkategoriene. 
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Faste kulturminner

Faste kulturminner er gjerne stedbundne og integrerte i landskapet, som en gravhaug, 
kokegrop eller bygning. 

Mål: 
Bevare, formidle og gjøre tilgjengelig et utvalg 
prioriterte kulturminner i kommunen. Dette 
gjøres for å synliggjøre kulturminnenes verdi 
for lokal identitet og ressurser i bærekraft og 
kulturnæringsaspekt.

Strategi: 
Se på tilgjengelighet rundt prioriterte 
kulturminner som kan nærme seg en 
universell utforming.

Forske på, bevare og restaurere kulturminner 
i kommunen.

Tiltak:
Forprosjekt for Marnardal museum og Høgtun 
kultursenter med fasilitetsgjennomgang.

Bevaring og tilgjengeliggjøring av et utvalg 
kulturminner som knytter seg opp til 
innsamlingen av historier og sagn.

Kartlegge festningsstillinger og bunkere på 
Heddeland.

Bevare og restaurere gravminner i 
forbindelse med kirkelunder.

Utforske muligheten for bedre formidling av 
Tingstuen på Heddeland.

Kommunen skal bidra til at privatpersoner 
og foretak kan utvikle, bevare og tilgjengelig 
gjøre kulturminner i kommunen.

Avklare restaurering av fjøs og stabbur ved 
Mjålandsstova.
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Løse kulturminner

Løse kulturminner er de som naturlig lar seg skille fra landskapet som et klesplagg eller 
en mynt. Disse kulturminnene blir ofte bevart i museer for formidling, forskning og 

konserveringshensyn.

Mål: 
Bevare, formidle og gjøre tilgjengelig et utvalg 
prioriterte kulturminner i kommunen. Dette 
gjøres for å synliggjøre kulturminnenes verdi 
for lokal identitet og ressurser i bærekraft og 
kulturnæringsaspekt.

Strategi: 
Samle inn og bevare løse kulturminner som 
tilfaller kommunen, og er viktige i Marnardal 
museums strategi.

Tiltak:
Dialog med Vest-Agder museet og 
fylkeskommunen om styrking av MaMu - 
Marnardal museum.

Utarbeide museumsstrategi.

Kartlegge tekniske magasinforhold for 
museumsgjenstander.
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Mål: 
Bevare og registrere verneverdige 
kulturminner i kommunen. 

Strategi: 
Bevisstgjøre saksbehandlere og innbyggere i 
kommunen.

Ha en god dialog med Fylkeskonservator og 
Riksantikvar. 

Registrere kulturminner.

Tiltak: 
Tett dialog mellom kultur og 
forvaltningsavdelingene i kommunen i 
arealsaker som vedrører kulturminner.

Registrere utvalgte kulturminner i 
kommunen.

Opplyse om register for kulturminner i 
kommunen.

Synlige og ikke synlige kulturminner

En skiller mellom kulturminner som er synlige på overflaten, og slike som ikke er det. Synlige 
kan f.eks. være ruiner eller helleristninger. Ikke synlige kulturminner er slike som er gjemt 
under jordoverflate eller vegetasjon. Eksempler på dette kan være graver eller tufter. Disse 

kulturminnene kan også være av nyere tid.

En overflateregistrering eller registrering med prøvestikk og sjakter, i regi av 
fylkeskommunen, har som hovedmål å kartlegge slike ikke synlige, eller ikke kjente 

kulturminner i et utbyggingsområde.

En regner med at bare 10 % av førreformatoriske kulturminner er kjente i dag.
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Mål: 
Bevare, dokumentere og formidle 
immaterielle kulturminner i kommunen.

Strategi: 
Samle inn og formidle immaterielle 
kulturminner. 

Legge til rette for en arena der de 
immaterielle kulturminnene i kommunen kan 
bevares og formidles.

Tiltak: 
Profesjonalisere og utvikle Høgtun 
kultursenter til en arena for kulturnæring, lag 
og foreningers forskning på, og formidling av 
kulturminner, kunst og kultur i kommunen.

Etablere et studierom på Høgtun for 
formidling og forskning på prosjektet 
Historiske foto i Marnardal.

Immaterielle kulturminner

Med immaterielle kulturminner menes for eksempel muntlige tradisjoner, lyd og uttrykk, 
inkludert musikk, historier, språk, utøvende kunst, håndverk og ferdigheter knyttet til naturen 

og tradisjonelle håndverk.



1.7 Typer Immaterielle kulturminner
Det finnes mange typer immaterielle kulturminner som er viktig i vår historie.  Vi 

ønsker å fokusere på noen av disse.
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Mål: 
Ha et register, og et digitalt system som gjør at 
vi kan bevare historier og sagn i kommunen. 

Strategi: 
Samle inn, bevare og formidle historier og 
sagn i kommunen.

Tiltak: 
MaMu -Marnardal museum skal samle inn 
historier og sagn ved lydopptak.

Formidle et utvalg av opptakene på digitale 
plattformer.

Historier og sagn

Det finnes et godt grunnlag for historier og sagn i kommunen. Det er tre ting som står sentralt 
i disse typene kulturminner.  Det er fortelleren, fortellingen, og i mange tilfeller det fysiske 

kulturminnet som omtales i fortellingen.

Innsamling, lydopptak og nedskriving av sagn er vesentlig i arbeidet med å ta vare på dette 
materialet. I denne sammenhengen kan det være viktig å ta vare på og verne om det fysiske 
objektet som er knyttet til det immaterielle kulturminnet. Et eksempel på dette kan være en 

stein i landskapet som i seg selv ikke fyller vanlige kriterier for vern.

For å holde disse levende er det også viktig å koble de gamle historiefortellerne med et ungt 
publikum, slik at dagens unge i større grad blir levende tradisjonsbærere.

Ved å arbeide systematisk med innsamling av disse vil vi kunne bevare deler av kulturminnene 
digitalt. 
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Tekstilarv, mattradisjon og håndverk

På samme måten som sagn kan skrives ned, kan håndverksteknikker, mattradisjoner og 
tekstilarv dokumenteres i tekst, bilde, lyd og film. 

Det er allikevel gjennom levende tradisjonsbærere og kulturbærere at disse lever videre. 
Det er enklere å holde en tradisjon levende enn å rekonstruere den i senere tid. Her er det 

vesentlig med gode miljøer og arenaer for læring. 

Høgtun kultursenter og MaMu – Marnardal museum er arenaer der man kan legge til rette for 
disse tradisjonsbærernee. Tekstilarven og mattradisjoner står sterkt i kommunens historie og 

er derfor naturlige satsningsområder.

Mål: 
Bevare tradisjonsbærere og håndverk i vid 
forstand.

Strategi: 
Legge til rette for en arena, og formidling 
av håndverksteknikker, mattradisjoner og 
tekstilarv der besøkende og lag og foreninger 
kan utøve disse og holde dem levende. 

Tiltak:
Legge til rette for at lag og foreninger kan ha 
lokaler på Høgtun der tradisjoner kan utøves 
og formidles.

Digitalisere eldre materiell i kommunens 
arkiv.

Formidle et utvalg av opptakene på digitale 
plattformer.
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Talemål

Dialekten vår eller talemålet vårt er en viktig del av vår identitet, den sier noe om våre røtter 
og vår tilhørighet. 

Fra rundt 1500 og fram til radioens inntog skjer det få endringer i talemålet. Deretter mister 
dialektene gradvis en del av sitt særpreg, særlig fra 1990. Fra å ha flere lokale dialekter 
i et område eller en kommune, ser en at disse endres til et mer regionalt talemål eller 

standardspråk. Dette skjer også i Marnardal. Rune Røsstad skriver i sin doktoravhandling 
«Den språklige røynda» (2008) at dialektene til de unge er svært forskjellig fra det 

tradisjonelle målet. Man kan høre at det har nærmet seg talemålet i Mandal.

I Marnardal finnes det ennå personer som har dialekter som ikke i samme grad er påvirket av 
«regionialiseringen». Dialektprøver fra disse kan bevares for ettertiden gjennom lydopptak. 

Mål: 
Ha et register, og et digitalt system som gjør 
at vi kan bevare dialektprøver fra kommunen. 

Strategi: 
Samle inn, bevare og formidle dialektprøver.

Tiltak: 
MaMu -Marnardal museum skal samle inn 
dialektprøver ved lydopptak.

Formidle et utvalg av opptakene på digitale 
plattformer.
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Musikk

Bevaring av musikk i regionen er et viktig ledd i å bevare de immaterielle kulturminnene i vår 
region. Vi har her valgt å dele dem inn i tre fokusområder: Musikkinstrumenter, instrumental 

musikk og vokal musikk. 

Midtre del av Mandalen utgjør tyngdepunktet for tradisjonsmusikk i Vest-Agder. Dette gjelder 
både mengde og variasjon i tid og sjanger.  I praksis betyr dette de gamle kirkesognene: 

Øyslebø, Laudal, Bjelland samt ytre del av Åseral. 

Musikken har vandret og overlevd noen steder, gjerne båret oppe av enkeltpersoner. Viktig i så 
måte er de reisende som brakte med seg så mye på sine reiser fra aust til vest.

 
Instrumenter

Marnardal kan framvise flere enestående gamle instrument: «jæger-tromma»,  «Sangesland-
fløyta» eller «Laudalspiba» (Norges eneste bevarte sopranfløyte fra renessansen), flere gamle 
feler (deriblant ei Fleksås-fele), og en langeleik. Det er lagd kopier av fløyta, og noen av felene 

er restaurert. 
 

Instrumental musikk
Det er spilt inn 55 spor på «Seint var det om kvelden», og det er ønskelig å spille inn 

ytterligere 45 stk.  Dette er det mest omfattende som noen gang er gjort i vårt fylke, også med 
henblikk på teksthefte og bilder. Utgivelsen er blitt lagt merke til på nasjonalt nivå. 

Vokal musikk
Her har kommunen sanger innen alle kjente sjangre: bånsuller, barneviser, folkeviser, mange 

ulike typer stev, seremoni-sang (vesentlig til bryllup), religiøse folketoner, viser fra ulike 
miljø (sjøen, vertshusene), vandrende viser, nyere sanger/lyrikk. Alt i alt er dette både vår 

musikkhistorie og vår lyrikk-arv.  

Mål: 
Bevare sang, lyrikk og instrumental musikk i 
kommunen.

Strategi: 
Støtte prosjekter på tradisjonsmusikk i 
kommunen.

Tiltak: 
Støtte prosjekter knyttet til tradisjonsmusikk.



1.8 Formidling og opplevelser
Det er flere ting vi kan gjøre for å styrke formidling og gi muliheter for opplevelser knyttet til 

kulturminnene i kommunen.
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MaMu - Marnardal museum

Dagens museum er ikke lenger myntet på statiske utstillinger, men rettet mot opplevelser, 
formidling og aktiviteter. Museet har en stor rolle i dette og vil sammen med Høgtun 

kultursenter være et sted der løse kulturminner og kulturhistorie blir formidlet.

Mål: 
Være et naturlig sted for kulturhistorien i 

kommunen. 

Profesjonalisere driften og være en styrke 
for bevaring og formidling av kulturminner i 

kommunen.

Strategi: 
Gå i dialog med andre aktører som kan være 

med å styrke museet.

Tiltak: 
Avklare sitt forhold med Vest-Agder museet.

Samle museumsavdelingene i kommunen for 
å skape en helhetlig formidling av historie og 

gjenstander.

Forprosjekt for museum og kultursenter.

Utarbeide løsning for Røynesdalstova.
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Næringsutvikling og reiseliv

Ved å tilrettelegge for tilgjengeliggjøring av kulturminner, nærme seg universell utforming, øke 
kunnskapsnivå, styrke kultursenteret og samarbeide med reiseliv, vil vi kunne få et positivt 

grunnlag for kulturturisme og næring i kommunen.

Mål: 
Kommunen skal arbeide for å bli et 
bærekraftig reisemål og styrke samarbeid 
med reiselivsaktører.

Øke kunnskap om kulturminner i kommunen.

Strategi: 
Kommunen arbeider for å være en 
bærekraftige og grønn kommune.

Legge til rette for at næring skal kunne bruke 
materielle og immaterielle kulturminner i 
kommunene.

Tiltak: 
Kommunen skal være seg bevisst sin rolle 
som bærekraftig, og jobbe tett sammen med 
turistkontoret for lindesnesregionen.

Invitere næring til deltakelse i familiedag på 
Høgtun.

Følge opp prosjekt med Møll turbuss 
angående kulturturer i kommunen.
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Aktiviteter

Fysisk tilrettelegging av faste kulturminner 
for formidling og aktiviteter er nyttig for å gi 
opplevelser og kunnskap om vår kulturarv. 
En tilnærming til universell utforming for 
disse vil kunne øke tilgjengeligheten og fjerne 
hindre for deltakelse.

Mål: 
Gjøre et utvalg av kulturminnene i Marnardal 
kommune mer tilgjengelige.

Strategi: 
Se på mulighet for utforming av areal rundt et 
utvalg kulturminner

Tiltak: 
Prøveprosjekt i Øyslebø i samarbeid med 
FLiR og lag og foreninger for utbedring av 
folkesti. 

Skilting

Skilting av kulturminner er med på å øke 
forståelsen av kulturminnet og dets verdi. 
Det kan også være med på å støtte opp under 
kulturturisme som støtter kulturnæringen 
i en kommune.  Å gjøre turmuligheter mer 
attraktive er også et ledd i et helseperspektiv. 

Mål: 
Skilte flere kulturminner i kommunen.

Strategi: 
Ta et utgangspunkt i Marnardals 
kulturhistorie og prioriterte kulturminner.

Tiltak: 
Lage en helhetlig mal for skilting av 
kulturminner i kommunen som legges inn i 
prøveprosjektet for utbedring av folkestien på 
Øyslebø.

Internett

En stor del av informasjonssøk gjøres i dag på 
internett. Det er derfor naturlig at formidling 
og informasjon angående kulturminner 
legges ut på de digitale plattformer som er 
formålstjenlige for formidling.

Mål: 
Øke formidlingen av og aktiviteter rundt 
kulturminner.

Strategi:
Utnytte den teknologien som er formålstjenlig 
for å skape mer aktivitet og formidling knyttet 
til prosjekter rundt kulturminner.

Tiltak: 
Utbedre nettsidene i regi av Marnardal 
museum.

Se på teknologi som kan brukes for å styrke 
formidlingen rundt kulturminnene.
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Arkiver

Statsarkivet: 
Selv om Arkivverkets oppgaver primært er knyttet til de offentlige arkivene, har vi i tillegg 

også en klar forpliktelse overfor privatarkiver med betydning for vår historie og vår 
nasjonale selvforståelse. Denne forpliktelsen kommer til uttrykk blant annet i arkivloven og i 

Riksarkivarens retningslinjer for arbeidet med privatarkiver.

Privatarkiver er arkiver som er skapt i privat sektor. 

Det er praktisk å dele privatarkivene inn i forskjellige kategorier etter arkivskaper:
Bedriftsarkiver

Organisasjonsarkiver (foreningsarkiver)
Institusjonsarkiver

Personarkiver
Gårdsarkiver og samlinger

IKAVA: 
Mottak, oppbevaring og formidling av eldre og avsluttede arkiver (inkl. elektroniske 

systemer). IKAVA står for den lovpålagte oppgaven å oppbevare, sikre, tilgjengeliggjøre og 
formidle kommunenes arkivmateriale. Dette gjelder papirbaserte så vel som elektroniske 

arkiver.

Mål: 
Kommunen skal ha samarbeid med arkivene 
om bevaring av materiale. 

Strategi: 
Legge til rette for at arkiver blir evaluert og 
ivaretatt av rett instans. 

Tiltak: 
Kommunen skal formidle kontakt inn mot 
IKAVA og Statsarkivet.



2. Høgtun Kultursenter
Som kultursenter for kommunen er det naturlig at Høgtun står sentralt som arena for 

de forskjellige typene tradisjoner og kulturminner vi har vært inne på tidligere.

Høgtun kultursenter og Marnardal museum – MaMu vil i mange av tilfellene kunne 
bidra til formidling og bevaring.

Styrking av Høgtun Kultursenter kan også være et ledd i utvikling av en sosial 
møteplass og således kunne styrke folkehelse i kommunen.



De originale formålene for Høgtun kultursenter (1989):

Utvikling og tilrettelegging av kulturaktiviteter for alle 
aldersgrupper.

Utøving av kunst, brukskunst og håndverksaktiviteter.

At tilsluttede organisasjoner og lokalmiljøet kan få nødvendige 
lokaler for utøving av fellesaktiviteter og sosiale sammenkomster.
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Bakgrunn:

Ved å kikke på tall på aktiviteter for Høgtun de siste årene tegner det seg et bilde av et 
kultursenter som har konsentrert seg mer om utleie til overnatting enn kultursenterets 

originale formål. Dette viser et potensiale for styrking av kultursenteret som sted for 
kulturminner og kulturelle aktiviteter. 

Det viser også at Kultursenteret har et godt grunnlag for utleie rettet mot turisme og lokaler 
for seminarer, bevertning og selskap slik det er i dag.
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 Antall aktiviteter 2014

 Formål: 

 Utvikling og tilrettelegging     1
 Utøving av kunst, brukskunst og håndverksaktiviteter. 15
 Tilsluttede org. får nødvendige lokaler    24
 
 Utenfor formål: 
 Overnatting        241



26

Mål:
Kommunen ønsker å revitalisere kultursenteret basert på formålene nedfelt i 1989 der 

Marnardal har et kultursenter for hele kommunen.

Kommunen sikter på å styrke de aktiviteter og tilbud som ligger til grunn i formål for 
kultursenter med tilbud til kommunens innbyggere.

Kommunen ønsker å legge opp til profesjonell drift av de tre avdelingene: 

Utleie
 

MaMu - Marnardal museum
 

Aktiviteter
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Strategi:

Kommunen ansvarliggjør og profesjonaliserer driften på kultursenteret ved å trekke 
skillelinjer med fokus på oppgaver og bygningsmasse.

MaMu - Marnardal museum: Styrerbolig og Mjålandsstova
Hovedbygg Museum

Resepsjon
Utstillinger

Utleie: Hovedhus og Borghall
Seminarer
Foredrag

Utleie av lokaler
Bevertning
Overnatting

Aktiviteter: Verkstedbygg
Lag og foreninger

Håndverkstradisjoner
Kunst

Formidling
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Ved at disse operer sammen kan de styrke:

Bevaring og utøving av håndverk og tradisjoner
Bevaring av gjenstander 

Bevaring av immaterielle kulturminner
Forskning

Formidlingen av kulturminner

Dette vil også kunne styrke kulturturismen, bruken og utleieaspektet ved kultursenteret:
Eksempler: Overnatting, seminarer, selskap, lag, foreninger og besøkende.
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Tiltak:

Forprosjekt med fasilitetsgjennomgang av bygningsmassen i museum og kultursenter for å 
legge til rette for de tre avdelingene.

Avklare Vest-Agder museets rolle i forbindelse med MaMu - Marnardal museum.

Legge til rette for kulturaktiviteter gjennom oppgraderte lokaler.

Utforske mulighetene for å etablere grafikkverksted på Høgtun.

Avklare hvilke aktører som skal drifte avdelingene.

Søke om Traineeordning: Tilskudd til utvikling av opplevelser på delen - Utleie på Høgtun 
kultursenter.

Samarbeide med Høgtun forening om drift og utvikling av avdelingen: Aktiviteter

Skape et forum mellom de tre avdelingene.



3. Kulturhistorie, kulturminner og 
kulturmiljø

 Et innblikk i Marnardals historie og noen av kulturminnene vi har i kommunen. Dette gjør 
vi for å eksemplifisere hva som finnes, og få en oversikt over noen av de kulturminnene og 

kulturmiljøene som er registret og satt fokus på.
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3.1 Kulturhistorisk 
utvikling i Marnardal
De tidligste sporene etter mennesker har vi 
langs kysten som ble lagt bar etter at isen 
begynte å trekke seg tilbake. Sol-funnet 
i Søgne er et eksempel på at mennesker 
har funnet fram til landet vårt tidlig. Etter 
hvert som isen trakk seg tilbake så har nok 
mennesket fulgt etter innover i landet. De 
første menneskene som kom hit livnærte 
seg av sanking, jakt og fangst, og brukte 
redskaper i bein, tre og stein/flint. Av disse 
er det i hovedsak steinredskapene (som 
pilspisser, spydspisser, økser, skapere og små 
kniver) og avfall fra tillagingen av disse vi 
finner. Vi ser for oss at de har bodd i huler 
og hellere samt en form for telt i dyreskinn, 
og de har nok flyttet mye rundt etter der 
tilgangen på vilt var best. 

Rundt 4000 f.Kr/fvt har man så smått begynt 
å dyrke jorda og holde husdyr samtidig som 
man har drevet med sanking, jakt og fiske. 
Det virker som om det er en langsom prosess, 
men et av resultatene av en slik overgang 
fra å være jeger til å drive med jordbruk er 
et behov eller ønske om å være mer bofaste, 
siden man har investert i å rydde en åkerlapp 
og holdt husdyr, noe som nok også har 
ført til en endring av måten samfunnet var 
organisert på. Det er fra denne perioden vi 
kan finne spor etter de første husene bygd 
med tak holdt opp av jordgravde stolper. Det 
var den mest lettdrevne og lettdyrkede jorda 
som ble tatt i bruk først. Man bruker fortsatt 
tre, bein og stein/flint for å lage redskapene 
sine. Men det som er nytt nå er kar av 
keramikk og slipte økser i flint. 

Rundt 1800 f.Kr/fvt finner vi de første 
spor etter bruk av metall i form av bronse. 
Bronse har vært brukt til redskaper, våpen 
og smykker. Man har vært bofaste, dyrket 
jorden og holdt husdyr, men har også utnyttet 
utmarksressursene. Foruten av bruken av 
metall er noe nytt så har enkelte mennesker 

nå blitt begravd i gravhauger og gravrøyser. 

Jernalderen er den perioden som begynner 
rundt år 500 f. Kr/fvt og varer til rundt år 
1000 e.Kr, og har fått navnet sitt etter det nye 
metallet jern. Jernalderen deles arkeologisk 
opp i flere underdeler, som førromersk 
og romersk jernalder, folkevandringstid, 
merovingertid, vikingtid. Navnene de ulike 
periodene har fått gjenspeiler hendelser 
i Europa, og som vi kan finne igjen i det 
arkeologiske materialet, som funn av 
romerske glassbegre.  Det er denne perioden 
som vi har flest spor etter i Marnardal. 
Gravfeltet på Heddeland er et eksempel, 
bosetningsspor i form av stolpehull (stolper 
som ble gravd ned i bakken for å holde oppe 
taket i huset) og kokegroper (til å koke 
mat i, som en steikeovn) som er funnet sør 
for Heddeland gravfelt i 2012. Husene her 
var mellom 15 og 18 meter lange, og det 
ble funnet rundt 150 kokegroper. Husene 
i jernalderen var treskipede langhus hvor 
menneskene bodde i den ene delen og 
husdyrene i den andre. 

Mange forhold tyder på at bosettingen er 
av svært gammel dato. Forskere mener det 
kan ha bodd folk i Marnardaltraktene så 
langt tilbake som 4 – 5000 år siden, noe 
som understøttes av funn av flintbiter og 
flintøkser på Skjævesland datert 2-3000 år 
f.v.t.

Mest trolig kom storparten av de fastboende 
bøndene som dyrket jord og holdt husdyr 
til bygdene i Marnardal i vikingetida og 
folkevandringstida. 

I realiteten vet vi lite eksakt om landbruket på 
Sørlandet før 1850 tallet, men når vi snakker 
næringslivet i eldre tid må vi være klar over 
at det på disse kanter av landet var dette 
landbruk i videste mening.

Det er umulig å peke på et bestemt år som 
tidsskifte i utviklingen, og si at da begynner 
den virkelige forandringen i næringslivet. 
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Enkelte bruk kunne ligge langt foran andre 
i utvikling mens andre kunne ligge en 
mannsalder eller så etter. Midten av forrige 
århundre kan likevel på mange måter stå som 
et skille mellom den gamle og den nyere tid.

Det er sannsynligvis to viktige forhold 
som har hemmet samfunnsutviklingen; 
jordfellesskapet og mangelen på 
kommunikasjon.

Oppdelingen av jord som utmark tok særlig til 
på 1600-tallet og økte på ved hvert arveskifte. 
Fra enkelte bygdelag i Marnardal fortelles det 
at teigene kunne være så små som stuegulv.

Vegforbindelsen mellom byer, bygder og 
gårder var mange steder rene geitestier der 
en med nød kunne komme frem med hest 
eller slede. Vann og elver var ofte de beste 
kommunikasjonsforbindelser både sommer 
og vinter, selv om dette kunne være tungvint 
og farlig.

I eldre tid var det et betydelig 
leilendingsvesen mange steder i landet vårt, 
men det ser ut som om Sørlandet ble skånet 
fra dette da de fleste av disse brukene gikk 
over til bønder som selv drev sine gårder. I 
1830 – årene var derfor en stor del jorden her 
på private hender i form av vanlig jordbruk.

Det ligger i sakens natur at gårdene i bygden 
ikke var særlig store, men det var svært stor 
forskjell i husdyrtallet mellom de største 
brukene i dalbygdene. Uthusene på gårdene 
var også av nokså varierende kvalitet. Deler 
av gjødselplass og fjøs kunne være av stein, 
men stort sett var det tømrede trebygninger 
som hvilte på pilarer.

Ved side av kjøtt og fisk var flatbrød og grøt 
maten i eldre tid. Det er derfor ikke så rart at 
korndyrking hadde en stor og viktig plass i 
produksjonen på gårdene.

Det er ikke bare matproduksjon som har 
vært viktig i Marnardal. Skogen har en 
lang tradisjon og sentral plass i Marnardal 
kommunes kulturhistorie. Den har i noen 
deler av kommunen vært selve ryggraden i 
produksjonen på gårdene og gitt grunnlag 
for en solid økonomi over lengre tid. En av 
de viktigste årsakene til at skogen betydde 
forholdsvis mye var de store skogarealene 
og de godefløytingsmulighetene som 
Mandalselva med sideelver bydde på.

Mandalselva var ikke bare viktig for 
tømmerfløyting. Den ble en tid regnet for å 
være en av de elvene i landet som var rikest 
på fisk, og i det 15.- 16 århundret var den 
spesielt nevnt som en av de beste lakseelvene. 
Fisket har betydd mye for kulturhistorien i 
kommunen, og gjør det fortsatt.

Dalføret var i gammel tid kjent for sin rike 
tradisjon på det tekstile feltet. Det ble 
produsert stoffer til klær og åklær både til 
bruk i heimene og for salg til andre. Ulla var 
av fin kvalitet. 

Man dyrket også lin lokalt til bruk i 
bunadsskjorter og for finere håndarbeid. 
Dette var en viktig binæring for kvinner. Fra 
sent 1800-tall og framover hadde mange 
kvinner i dalen stor produksjon av åklær som 
de solgte til Husfliden i Oslo. 

Vestagderbunaden av i dag baserer seg på 
folkedraktsmateriale i all vesentlig grad 
samlet inn i dalføret vårt rundt år 1910-20 av 
Sigrun Skard. 
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3.2 Kulturlandskap
Både jord- og skogbruk påvirker landarealene 
våre i stor grad. Særlig har jordbruket over 
flere tusener av år formet mye av landskapet 
og bidratt til en særegen natur.

Kulturlandskapet er skapt gjennom lang 
og kontinuerlig bruk i vår aktivitet for å 
produsere mat. 
I dag finnes det bare små rester av slåtte- og 
beitearealer som ikke er gjødslet, dyrket opp 
eller gjengrodd.
Kulturlandskapene som er lagt inn i 
Marnardal kommune er basert på områder 
hvor det har vært gjort mange tiltak for å 
bevare kulturlandskapet. 

I regionalt miljøprogram for Vest-Agder har 
kommunene i samråd med Fylkesmannen 
valgt ut kulturlandskap de vil prioritere.

Innenfor hver kommune er det valgt ut ca. 
15 % av jordbruksarealet som verdifulle 
kulturlandskap som er trua av gjengroing 
eller nedbygging.  Verdifulle kulturlandskap 
er områder som sikrer regionens og 
kommunens egenart og har betydning for 
folks opplevelse og trivsel. De skal danne 
helhetlige prosjekter der en søker å ta 
vare på alle kulturlandskaps-elementer fra 
kulturmark til bebyggelse og kulturminner.

Kulturlandskapene er utvalgt etter følgende 
kriterier:

Kulturhistoriske verdier
Biologiske verdier
Aktive gårdsbruk / sårbarhet
Friluftsliv

Prioriterte kulturlandskap i Marnardal:

l.   Mindrebø / Bjerland 
2. Sveinall
3. Lindland
4. Nome
5. Bjelland
6. Øygard 
7. Breland 
8. Bruskeland 
9. Øvre Homme
10. Ytre Neset
11. Finsdal
12. Tjomsland
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Mål:
Bevare verdifulle kulturlandskap.

Strategi:
Stimulere til bevaring og skjøtsel av 
kulturminner i landbrukslandskapet.

Tiltak:
Registrere prioriterte kulturmiljø i 
kommunen.

Omprioritering og hensyn til 
kulturlandskapene vil bli vurdert i rullering 
av kulturminneplan. 



3.3 Kulturminner i Marnardal
Marnardal er en langstrakt kommune, med høy tetthet av registrerte kulturminner. 

Det er allikevel antatt at det bare er en liten del av kulturminnene i kommunen som er 
registrerte.

Avsnittet er ment å gi en oversikt over registrerte kulturminner i kommunen samt et 
utvalg av og eksempler på kulturminner som er viktige for kommunens historie.
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Askeladden

Antall registrerte kulturminner hos Riksantikvarens Askeladden database. Databasen har 
registrerte kulturminner og kulturmiljøer som er fredet etter kulturminneloven, vernet etter 

plan- og bygningsloven, eller kulturminnefaglig vurdert som verneverdige.
Ikke alle kulturminner er registret i Askeladden, og databasen gir derfor ikke et fullstendig 

bilde av kulturminner i et område. 

Kommune Antall lokaliteter Antall enkeltminner Antall kulturmiljø

Marnardal 356 463 0

Oversiktskart over registrerte kulturminner i Askeladden
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SEFRAK - bygning

I SEFRAK ligger en omfattende registrering av bygninger fra før år 1900.
Betegnelsen brukes om bygninger som ble registrert i regi av SEFRAK (Sekretariatet for 

registrering av faste kulturminner) i årene 1975-1995.

Oversiktskart over registrerte Sefrak bygninger i kommunen
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Gravfelt

Over hele landet finner en spor etter graver 
fra tidligere tider. Hva er et gravfelt?

Et gravfelt er en samling gravhauger og 
gravrøyser som vanligvis ligger i nærheten 
av gamle gårder. Det finnes gravfelt med 
flere hundre hauger og røyser, men vanligvis 
varierer tallet fra noen få til mellom 20 og 30. 
De ligger ofte inntil tunet, ved en vei eller på 
et annet sentralt sted i landskapet. 
Noen gangar kan gravfeltene ha blitt brukt av 
hele bygda og ikke bare av en gård.

Eksempel på gravfelt i Marnardal:

Heddeland
Heddeland i Marnardal er et av de største 
forhistoriske gravfeltene i Vest-Agder. På den 
flate moen ved Songåna ligger 33 gravhauger. 
I nærheten finnes ytterligere et titalls hauger, 

og i følge lokal tradisjon skal flere hauger 
være fjernet i eldre tid. Omkring gravfeltet 
ligger det skjult et stort felt med kokegroper 
– muligens brukt i rituelle kontekster. Etter 
sagnet skal en mektig konge ved navn Tutt ha 
hersket i området.

Heddeland gravfelt har vært i bruk gjennom 
hele jernalderen fra år 0 – 900 evt. Antallet 
graver her er så mange at man fristes til å 
mene at flere gårder – kanskje en hel grend 
eller landsby – «sognet» til Heddeland-
gravplassen. Ni av haugene skiller seg ut 
med sine lange og temmelig smale former. 
Andre steder skjuler slike langhaugher rike 
kvinnegraver, men i Vest-Agder har både 
menn og kvinner blitt lagt i disse. Å få et slikt 
storslått gravminne reist etter seg har vært 
forbeholdt de få. Kanskje var det slektens 
mannlige eller kvinnelige overhode som ble 
æret på dette viset. Noen mener det var seid – 
trollkvinner og – menn som ble hedret slik.
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Kokegroper

Kokegroper er groper med et kullag dekket av 
skjørbrent stein. Dette har vist seg å være en 
av de vanligste strukturene som blir funnet 
ved arkeologiske undersøkelser.

Kokegroper er som fenomen kjent og utbredt 
i større deler av Nord- og Sentraleuopa.  I 
Norge kan de fleste kokegropene dateres 
til romertid eller folkevandringstid, det vil 
si fra 0–600 e.Kr. Enkelte er også datert til 
førromersk jernalder (500 f.Kr. – 0) og yngre 
bronsealder (ca. 1000 f.Kr.–0) I sjeldne 
tilfeller forekommer også dateringer fra 
steinalder og fra vikingtid. 
I Syd-Skandinavia og på kontinentet ligger 
tyngdepunktet for dateringene noe tidligere. 

Kokegropfelt er ofte å finne ved boplasser 
fra eldre jernalder, eller i forbindelse 
med gårdsgravfelt. Kokegropene har vært 
brukt til matlaging i det daglige. De større 
kokegropfeltene kan ha vært brukt i en 
sammenheng der både tilberedelsen og 
kokingen, i tillegg til selve måltidet har 
hatt en viktig rituell funksjon ved ulike 
sosiale politiske, religiøse og økonomiske 
sammenkomster.

Eksempel på kokegroper i Marnardal:

Heddeland
Gravfeltet på Heddeland er omsluttet av et 
stort antall kokegroper datert til romersk 
jernalder år 0- 300 evt.
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Veger

De eldste vegene er ikke anlegg, men «tråkk» i 
terrenget skapt av menneskelig ferdsel. Lokalt 
er disse «vegene» først og fremst resultat 
av behov for å ta seg fram til kultsteder, 
fiskeplasser og jaktmarker – og senere for å 
drive jordbruk. De eldste vegsporene vi kan 
finne i dag har gjerne u-form på grunn av 
slitasje fra ferdselen. De som ser etter slike 
merker vet at terrenget i våre skoger har mye 
spor etter slike «veger».  

Etter gangstiene var ridevegene de første. 
Landbruksprodukter og andre varer ble 
fraktet med kløv på hesteryggen. 

Utover i middelalderen ble samfunnet 
organisert slik at det ble økt ferdsel og behov 
for å forbedre enkelte veier med gangsteiner, 
klopper og støttemurer av stein. En del av 
disse vegene ble kaldt kirkeveger fordi de 
forbandt gårdene med kirkene. 

På 1600-tallet begynte en så å anlegge de 
første kjørevegene. Det betydde at noen 
«hovedveger» ble utbedret slik at det skulle 
være mulig å ta seg fram med hest og vogn. Og 
utover på 17- og 1800-tallet kom det stadig 
flere veger som hadde denne standarden. 

Eksempler på veger i Marnardal:
I vår kommune har vi mange fine vegmurer 
og brufester av stein, ikke minst på 
Mandalsvegen. 

I 1829 starta bygging av ny kjøreveg fra 
Mandal til Åseral, men denne fulgte stort 
sett traseen til ridevegen. Det vil si at det 
ble en veg med mange bratte kleiver – fra 
Mandal til Kaddeland i Holum, via Svinstad 
til Heddeland, derfrå til Koland, over ei ny 
hei til Laudal, videre oppover til Øygard og 
Ågseth for så å komme ned til dalen ved 
Neset. Derifra følger den stort sett dalen, 
men med noen bratte partier for å komme 
rundt ufarbare strekninger. Det er mange fine 

merker etter denne vegen. 

Etter lang tids kamp for ny veg, vedtok 
amtstinget 14. juli 1865 at dalevegen skulle 
klassifiseres som hovedveg. Tanken var å 
starte med parsellen Mandal – Kaddeland og 
den ”besværlige” Hommeheia nord i Bjelland. 
Det ble gjort et revolusjonerende valg ved å 
føre vegen fram uten motbakker langs elva 
opp til Øyslebø. Den flotte vegen, med sine 
støttemurer og stabbesteiner, var ferdig i 
1872. Gjennom Laudal var vegen ferdig i 
1875, men det var først i begynnelsen av 
1890-årene at den kom helt til Åseral. 

Den nye Dalevegen hadde en slik kvalitet at 
de første bilene rundt 1912 kunne klare å ta 
seg fram. Og da biltrafikken tok seg opp for 
alvor i de neste 10-20 årene, vokste behovet 
for vegforbedringer og brubygging voldsomt. 
Marnardal har mange fine kulturminner også 
fra denne perioden.
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Broer

Bjelland bromiljø

Bjelland bromiljø består av to bruer. Den 
eldste brua er ei sprengverkbru av tre med 
fem stk. tre- doble sprengverk. 

Brua har en spennvidde på 21,5 meter. 
Underbygningen er i dag kledt inn med tre- 
verk. Landkarene består av murt betong 
og tørrmur som ligger på fjell, og som 
delvis er forsterket med betong. Endene 

på trestokkene er kledt med sinkplater 
og tjærepapp. Brudekket er av tre, og tre- 
rekkverket består av langsgående bord og 
stål- netting. Brua er noe endret siden 1928, 
og brukes i dag som gang- og sykkelvegbru. 

Den nye brua er ei betongbru, og har et 
hovedspenn på 33,5 meter utført som 
trapessprengverk og et sidespenn på 9,5 
meter i hver ende. 
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Vannsager

Å kunne ta i bruk vannkraft til drift av sager 
og møller er et epokegjørende teknisk 
fremskritt, som ble viktig i skogbruket. 

Eksempler på vannsager:

Vannsager på Høye

Ved bekk med utløp i Høyevannets østre ende 
ligger to gamle vannsager (1930- tallet), som 
begge kan sees fra veien. 

Det er valgt ulike tekniske løsninger 
ved bygging av sagene. Dette har 

gjort det interessant å se de to 
restaureringsprosjektene i sammenheng, og å 
restaurere begge parallelt.
Da sagene var i bruk, skar de annen hver dag. 
Dersom vannstanden i bekken var høy, kunne 
begge sagene benyttes samtidig.

Begge sagene er satt i stand slik at det er 
mulig å skjære på dem.

Etter stor innsats fra personene involvert i 
restaureringsprosjektet er det i dag mulig å 
demonstrere hvordan arbeidet foregikk, og se 
hvordan vannkraft tidligere ble benyttet for å 
skjære tømmer.
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Gårdsbruk
 
Neset – gnr. 1 bnr. 1 i Marnardal.

Tunet er bebygget med gammelt våningshus, 
driftsbygning, stabbur og badstu. 
Våningshuset er ikke modernisert etter 
1890. Det har ikke vært fast bosetting i 
våningshuset etter 1950-tallet. Eiendommen 
ligger idyllisk til ved Manflåvannet. 

Badstua, buveien (steingjerde for å lede 
krøtter fra gården til beite i utmarka)og taket 
på driftsbygningen er restaurert. 

Eier har åpnet opp landskapet rundt tunet og 
restaurert flere store murer på eiendommen. 

Driftsbygningen inneholder en hestevandring, 
noe som er svært sjelden på Agder. Dette 
er en innretning der hesten ble spent fast 
under en sirkelformet tre installasjon. Hesten 
gikk i ring, og ved hjelp av overføringer inn 
i selve driftsbygningen kunne den drive 
treskeverket. 

Neset sies å ha vært et kultursenter der bl.a. 
rosemalerne pleide å samles for å holde 
kurs. Det var også en stor boksamling på 
eiendommen. 

Huset på Neset var det første her omkring 
som fikk taket dekket med teglstein. De kom 
fra et lokalt teglverk. De beste steinene ligger 
i dag på den restaurerte badstua.
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Stier

Barnevandrerstien

For bare litt over 100 år siden var mange 
fattige familier i indre Vest-Agder tvunget til 
å sende barna sine ut på vandring for at de 
kunne ta seg arbeid på gårder lenger øst. 

Barna, som kunne være helt ned i syv års 
alderen, jobbet stort sett med fjøsstell, 
slåttonn eller gjeting. Arbeidet var hardt og 

barna kom ofte ikke hjem igjen før langt ut 
på høsten. Det er en dramatisk, men også en 
optimistisk historie. En historie om familiene 
som møtte nøden med handling, og barnas 
innsats hadde ofte stor betydning.

Barnevandringstien er delt opp i flere 
etapper. Barnevandrerstien i Marnardal 
kommune berører i dag to av disse etappene.
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Kirkene i Marnardal

Alle kirkene i Marnardal står på 
Riksantikvarens liste over verneverdige bygg, 
og representerer en stor kulturverdi for 
Marnardal kommune.

Bjelland kyrkje

Gravminner forteller oss at Bjelland kirke har 
vært et religiøst samlingssted fra gammelt av.

Kirken står på vestre bredd av Mandalselvas 
øvre løp. Den er en tømmerkirke med 
korsformet grunnplan bygd 1793, samme 
år som en eldre kirke – «så forråtten og 
brøstfeldig at den er neste ubrukelig» – ble 
revet. Den har i dag ca. 300 sitteplasser.

Rosemaleren Guttorm Eftestøl fra Fjotland 
har malt kirka innvendig. Den er trolig malt 
med hjelp fra lokal kunstnere.

Noen titalls meter sør for kirken ligger rester 
av et gravfelt. Deler av dette ble fjernet på 
1880-tallet i forbindelse med at kirkegården 
ble utvidet mot nord. Også mot øst er det 
skjedd en utvidelse, hvilket vises tydelig i 
steingarden i sør.

På kirkebakken står fortsatt den gamle 
gapestokk-steinen, mest trolig en tidligere 
bauta fra en gravhaug.
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Øyslebø kirke

Nåværende kirke står på Mandalselvas 
vestbredd rett opp for der den forenes 
med Høyeåna. Den er en tømmerkirke med 
korsformet grunnplan bygd 1797 på tuftene 
etter en eldre, langskipet tømmerkirke. 
Denne eldre kirken ble i 1460 bygd til 
erstatning for en eldre stavkirke, og muligens 
ble stavkirkens kor stående som kor til et nytt 
skip i tømmer. 

Mye materialer fra den eldre tømmerkirken 
ble gjenanvendt i golvlaget i nåværende kirke. 

Rundt 1825 var kirkegården på så vidt over 
ett mål, men den er seinere blitt utvidet i flere 
retninger, et stort stykke mot sør i 1947.

Kirken har i dag ca. 300 sitteplasser.

Noen titalls meter vest for kirken ligger rester 
av et gravfelt. 

Inne på kirkegården vest for kirken står en 
fallosstein, og denne har fått stå i fred selv om 
kirkegården er blitt utvidet forbi den.
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Laudal kyrkje

Nåværende kirke står på et nes der Logåna 
kommer ned fra vest mot Mandalselva. En 
kirke på stedet skal ha blitt vigslet i 1501, 
men det er uvisst om dette var et nybygg. 

I 1777 ble daværende kirkes skip revet og 
nytt bygd. Ny kirke ble deretter oppført i 
1826 av lafta tømmer.  Deler av den gamle 
grunnmuren ble gjenanvendt. 

Laudal kyrkje er ei kirke med korsformet 
grunnplan, som i dag har ca. 250 sitteplasser.

Kirkegården er flere ganger utvidet mot sør 
og vest.

Altertavlen i Laudal kirke er malt av den 
kjente maleren Olaf Isaachsen.
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Forsvarsanlegg

Også tidligere måtte man forsvare seg mot 
fiender. Dette er blitt gjort på ulike måter til 
ulike tider. Begrepet forsvarsanlegg omfatter 
alle disse. 

Hva er et forsvarsanlegg?

Et forsvarsanlegg eller forsvarsverk er 
bygninger eller andre typer anlegg, for 
eksempel vollgraver eller skanser, til forsvar 
mot fiender. Forsvarsanleggene våre har blitt 
endret i takt med nye våpentyper og faser 
med krig og opprustning. I middelalderen 
besto anleggene ofte av jordvoller og 
tårn. Skytevåpen forandret uformingen av 
festningene under de nordiske og europeiske 
krigene på 16- og 1700-tallet. Fra moderne 
tid er leire, verft og flyplasser for militæret 
typiske forsvarsanlegg.

Borgåsen

En kolle som har bratte sider. Letteste 
adkomstvei til toppen er fra nordøst, men 
også her er det svært bratt. Her finner vi en 
overgrodd mur, som består av flere lag stein, 
men vekster gjør dette vanskelig å bedømme. 
Muren svinger seg og består hovedsakelig av 
større bruddstein lagt etter hverandre, noen 
steder med et lite mellomrom.
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Festung Heddeland

Det mest «krigerske» stedet i kommunen 
under 2. verdenskrig var Heddeland. Området 
Regevigmoen var bebygd med flere brakker. 
I fjellet under Timberåsen ble det sprengt ut 
et stort bombesikkert rom.

På jernbanens sidespor var det plassert 
et jernbaneartilleribatteri. På toppen 
av Timberåsen var det også plassert 
antiluftsskyts.
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Mjålandsstova

Mjålandsstova kommer fra gården 
Mjåland i Åseral. Huset ble bygd i 1835 
av Jon Olavson Mjåland og sønnen Olav 
Jonson Mjåland. Byggmester var Torjus 
Fugletveit fra Grindheim. Det er et 
toetasjes laftet tømmerhus med trekk fra 
klassisistisk stil. Fasaden har empirepreg 
med enkle, rene linjer og symmetri rundt 
inngangspartiet. Over inngangsdøren er det 
et halvmåneformet vindu. Huset er typisk 
for Agder og har ett av de best bevarte 
interiørene vi har i museumssammenheng 
i dag. Et av de mest særpregede rommene 
er den rosemalte stova i 2. etasje. Huset ble 
fredet i 1923. I 1935 ble huset kjøpt inn av 
Mandal og Lister folkemuseum og flyttet til 
Øyslebø i Marnardal.

Huset representerer et tidlig stadium i 
utviklingen av den «Mandalske stueform», 
som var særegen for denne delen av landet.  

I 1. etasje er det en midtgang med en stue 
på hver side. Langs innerveggen i hver stue 
er det to himmelsenger med skap mellom. 
Benker og langbord er plassert langs 
ytterveggene og mot det ene hjørnet, hvor 
vinduene er.  Ved veggen mot gangen er det 
plassert en frittstående ovn med ovnsrør opp 
til 2. etasje hvor der er murt pipe fra gulvet og 
opp til taket. Fra midtgangen går det en trapp 
opp til 2. etasje hvor det er en gang i midten 
med ett rom på hver side. 

I 1. etasje har den ene stuen, dagligstova, 
kjellerskap med lem ned til kjelleren, 
mellom sengene. Skap og senger er malt med 
dekormaling og ådring. I den andre stuen, 
bestestova, er det et rosemalt kanneskap 
mellom de dekormalte sengene. Begge 
disse innredningene er malt i 1875 av 
Torkjell Simonsson Flottorp fra Grindheim. 
Dørene har to speil med utskjæringer og 
er dekormalt.  Listverket i takene er rikt 
utskåret, finest i bestestova.
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Trappen til 2. etasje har utskåret rekkverk.  
Det ene rommet på loftet er det rikt dekorerte 
Mjålandsloftet. Dette var opprinnelig en del 
av et eldre hus som stod på gården, og er 
antakelig bygd ca. 1650 av Asulf Mjåland. 
Stova ble i 1835 flyttet fra det gamle huset og 
bygd inn i 2. etasje i det nye huset. Stova ble 
rosemalt i år 1800 av Olav Toresen Kvinlaug 
fra Fjotland, elev av Tore Risøyne, som malte 
Grindheim kirke. Rommet er malt i lette lyse 
farger, og ett av motivene er de fem kloke 
og fem dårlige jomfruer.  På nederste del 
av kanneskapet mellom sengene er malt 
en prest, og teksten «Jeg beder for eder». 
De to vinduene på veggen mot framsiden 
er originale med blyinnfattede glass. På 
kortveggen er det satt inn ett vindu, likt de 
øvrige vinduene i 2. etasje. i huset.

Det motstående rommet er umalt med to 
senger. Her er ikke sengeskap i midten, der 
kan i stedet ha vært en tredje seng. Dette 
rommet ble trolig brukt av tjenestefolk. 

I 1. etasje er det en smal gang mellom 
hovedhuset og den gamle årestova på 
baksiden av huset. Denne kan være fra ca. 
1650. Plasseringen av årestova gjør at huset 
får en flerbruksfunksjon ved at kokestedet 
blir knyttet til hovedhuset. Huset var i daglig 
bruk fram til ca. år 1900.

Hovedhuset hadde teglstein da det stod på 
Mjåland, men fikk torvtak da det ble flyttet 
til Øyslebø. I 2000 ble taket restaurert. 
Hovedhuset fikk teglstein og årestova fikk 
nytt tak av never og torv. I 2001 ble alle 
vinduer og dører restaurert.



52

Høgtun

Marnar Folkehøgskule ble startet høsten 
1919 på Øyslebø etter initiativ av lokale 
ungdomslag og mållaga. En startet raskt med 
finansiering og byggeplan for nytt skolebygg.

Egenkapitalen ble ordnet ved at ungdomslaga 
og mållaga stilte opp med 80.000 kroner (ca 
1,7 millioner kroner i dagens kroneverdi).

Styret for Marnar Folkehøgskule valgte selv 
å være arkitekt og tok hele byggeansvaret. 
De lagde vedtak om hver minste ting, både 
innvendig og utvendig. Husene skulle 
representere byggeskikken i dalen, en lette 
etter beste praksis i gamle fine hus. Det store 
stridsspørsmålet var om det skulle være en 
eller to inngangsdører i skolebygningen. 

Muring og støyping ble utført av Elias 
Øyslebø, Trearbeid av Fasseland og 
Kragstamoen. Albert Roland lagde alle dører, 

vinduer, trapper og listverk.

Hovedbygget og uthuset på Høgtun ble bygd 
sommeren 1921 som skolebygg for Marnar 
Folkehøgskule. Styrerboligen ble ferdig i januar 
1922. De første årene ble kun undervist på den 
teoretiske linja om vinteren, i 1928 ble den 
praktiske arbeidslinja startet opp. I 1936 ble 
gymnastikksalen ferdig (Borghallen). Det har 
vært flere moderniseringer/ombygginger i løpet 
av årene.

Anlegget har i dag disse fire byggene : 
hovedbygget, verksted og uthus, Borghallen og 
styrerboligen.

Bygningene er i dag kultursenter, selskapslokale 
og museum, men har vært benyttet til blant 
annet husmorskole, ungdomsskole, kontor, 
barnehage, ungdomsklubb, idrettshall, 
møtelokaler med mere.
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Jernbanen 

Sørlandsbanen ble åpnet til Kristiansand i 
1938, og tidlig i 30-årene var arbeidet i gang 
vest for Kristiansand. Anlegget Kristiansand – 
Moi var delt i tre anleggskontorer. 2.avdeling 
omfattet strekningen Brelandsheia til midten 
av Hægebostadtunnelen. 

I disse årene kom det et stort innrykk av 
anleggsarbeidere til bygdene langs jernbanen, 
mange steder ble folketallet fordoblet.  
Anleggsarbeiderne kom med nye tanker og 
holdninger som kunne virke fremmed og til 
dels truende på lokalbefolkningen, men det 
gikk seg til og førte til aktivitet og utvikling.

Arbeidet til anleggsarbeideren var stridt, 
tunnelboringen var spesielt krevende og 
utstyret var enkelt, - feisel og håndbor. 
Arbeidet var både tungt og farefullt. Litt etter 
hvert kom moderne maskiner, men da var det 
meste arbeidet gjort på denne strekningen.

Innen nåværende Marnardal kommune 
var det jernbanestasjoner på Breland, 
Høye, Marnardal og Leivoll. Det ble oppført 
stasjonsbygninger før banen åpnet og de 
fungerte som bolig for ingeniørene før 
stasjonsmestrene overtok.

 De første årene gikk togene med 
damplokomotiv, disse trengte påfyll 
av vann og på Marnardal ble det bygd 
vannfyllingsstasjon.  Trykktanken ble sprengt 
inn i fjellet like nord for stasjonen. Dette 
anlegget fungerte senere som vannverk 
for Marnardalsområdet til det kommunale 
anlegget kom i 1980-årene.

I fjellet i samme område var det også 
pukkverk som forsynte anlegget med pukk. 
Under denne prosessen kom det samtidig 
fram et finere stoff kalt subbus. Dette ble 
brukt som grus på veier og områder på 
stasjonsområdet og ble som et varemerke for 
jernbanestasjoner.

Under krigen ble det press på utbyggingen. 
Den tyske statsmakten ville ha fortgang 
i arbeidet og forlangte økt tempo. Den 
18.desember 1943 ble strekningen 
Kristiansand - Moi åpnet.   

En viktig epoke i vår lokale historie var over.
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Støa Leketøyfabrikk

Støa leketøysfabrikk ble satt opp i etterkant 
av 2. verdenskrig. Den spede starten var på 
gården der Olav Fidjestøl vokste opp.

Tomta som ble brukt er overskuddsmasse 
fra byggingen av Sørlandsbanen. Stein fra 
tunellene som ligger rett bakom fabrikken ble 
sendt ut i vannet, og la grunnlaget for tomten. 

Selve bygningen som huser fabrikken er en 
stall som tyskerne reiste ifra etter krigens 
slutt. Bygningen ble demontert på Øyslebø og 
fraktet opp til Støa for å brukes om fabrikk.

Bolighuset som står ved siden av fabrikken 
skal etter sigende være tegnet av arkitekt 
Sverre Fehn.

Historien til leketøysfabrikken starter i 1928. 
Olav Fidjestøl var Odelsgutt på gården i Støa, 
men hadde lyst på et mer kreativt virke. 

Han kjøpte en dreiemaskin og utforsket 
mulighetene. Allerede i 1938 så figuren 
«Pedersen» dagens lys.  En mann bestående 
av fargede ringer som kan stables. Denne 
produseres fortsatt på fabrikken i 2015.

På det meste arbeidet det 30 mennesker med 
å produsere leker og suvenirer i Støa.

Etter en overtakelse i 2011 er fabrikken 
profilert under navnet Støa Leketøyfabrikk. 
Fabrikken er nå åpnet for publikum. Det 
er blitt et sted der kulturminnet har blitt 
utnyttet som ressurs, og fabrikkens historie 
og produkter formidles gjennom omvisninger 
og verksted for publikum.
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Kraftverk

Laudal kraftverk
Laudal kraftverk sto ferdig i 1981. Kraftverket 
utnytter fallet på 36 meter fra Manflåvann til 
Laudal. 

Selve kraftverket er bygd inne i fjellet med et 
administrasjonsbygg ute i dagen. Bygget er 
oppført i en særegen funkisstil som utmerker seg 
både i form og fargevalg. 

Bygget har ikke lenger noen vesentlig funksjon i 
kraftproduksjonen og benyttes i dag også til flere 
andre samfunnsnyttige formål som møtelokale 
og laksesenter.

Bjelland kraftverk
Bjelland kraftverk, sto ferdig i 1975 i den formen 
det har i dag. 
Kraftverket utnytter fallet på 87 meter fra 
Tungesjø ned til Bjelland. Vannet går gjennom 
en utsprengt tunnell fra Tungesjø. 
Selve kraftverket er bygd inne i fjellet med bare 
et lite administrasjonsbygg ute i dagen.

Tungefoss
Tungefoss kraftstasjon, Bjelland.
Tungefoss kraftverk ble satt i drift i 1918.

I 1916 startet et selskap kalt ”Undalens 
Molybdengruver” opp med gruvedrift på stedet. 

Tungefoss kraftverk i Bjelland ble bygget 
for å skaffe elektrisk kraft til maskinene ved 
gruvedriften. 



56

3.4 Utvalgte kulturminner etter tidsepoke

Eldre Jernalder  500 fvt. - 550 evt.

Etterkrigstid   1945 evt. - 1970 evt.

Yngre Jernalder  550 evt. - 800 evt.

Nyere tid  1970 evt. -

Vikingetida   800 evt. - 1050 evt.

Middelalder  1050 evt. - 1537 evt.

Tidlig Nytid   1537 evt. - 1814 evt.

Union med Sverige  1814 evt. - 1905 evt.

Vekst, verdenskrig og depresjon 1905 evt. - 
1939 evt

2. verdenskrig  1939 evt. - 1945 evt.

Gravfelt - Heddeland
Kokegroper - Heddeland

Gravfelt - Heddeland

Forsvarsanlegg - Borgåsen
Gravfelt - Heddeland

Gårdsbruk - Neset
Bjelland Kyrkje
Øyslebø kirke
Mjålandsstova

Laudal kirkested
Bjelland kirkested
Øyslebø kirkested

Dalevegen
Laudal kyrkje
Mjålandsstova
Gamle Mandalsveg

Vannsager - Høye
Barnevandrerstien
Høgtun
Bjelland bromiljø
Støa Leketøysfabrikk
Jernbanen
Kraftverk - Tungefoss

Festung Heddeland
Jernbanen

Kraftverk - Laudal / Bjelland

Jernbanen
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4 Definisjoner, 
lovverk og 
virkemidler
4.1 Definisjoner
 

Kulturminne
Kulturminner er alle spor etter menneskers 
liv og virke i vårt fysiske miljø. Begrepet 
omfatter også steder det knytter seg 
historiske hendelser, tro eller tradisjon til. 
Også naturelementer med kulturhistorisk 
verdi er kulturminner, eller kan inngå som del 
av et kulturminne.

Kulturmiljø
Et område der kulturminner inngår som 
del av en større helhet eller sammenheng.  
Naturelementer med kulturhistorisk verdi 
kan inngå i et kulturmiljø.
Kulturmiljøer kan for eksempel være et 
byområde, ei setergrend, et fiskevær eller et 
industriområde med fabrikker og boliger.  
Vurderinger av kulturhistorie, tidsepoke, 
kulturminneverdi og landskap er noen 
av faktorene som kan ligge til grunn for å 
definere og avgrense et kulturmiljø.

Kulturarv
Samlebetegnelse for materiell og immateriell 
kultur.
Betegnelsen kulturarv blir særlig 
brukt i samarbeidet mellom 
kulturminneforvaltningen, arkivverket og 
museumssektoren, sammen med kommunene 
og lokale lag og foreninger.

                         
Kulturlandskap 
Alt landskap som er påvirket av mennesker. 
Betegnelsen brukes når det fokuseres på den 
menneskelige påvirkningen av landskapet, og 
særlig ofte om jordbrukslandskap.       

Kulturminneverdi
Verdier som tillegges et kulturminne. 
Forvaltningen, organisasjoner, eiere, brukere 
eller andre kan vurdere kulturminnets verdi 
på ulike måter. Verdivurderingen kan endres 
over tid.
Kulturminneforvaltningen deler gjerne 
verdiene inn i tre grupper: kunnskapsverdier, 
opplevelsesverdier og bruksverdier. 

Bevaring
Termen å bevare et kulturminne betyr 
at man sikrer det så godt som mulig mot 
ødeleggelser. Disse ødeleggelsene kan være 
forårsaket av naturlig nedbrytning eller 
av menneskelig inngrep. For bygninger 
brukes vanligvis ordet istandsetting eller 
restaurering. 
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4.2 Lovverk og virkemidler
Kulturminneloven har som formål å verne og 
ta vare på kulturminner. Her ligger det flere 
alternativer til fredning. Noen av disse gir 
kulturminnene et automatisk vern. 

Automatisk fredede kulturminner 
(Fornminner)

Automatisk fredning innebærer at angitte 
typer kulturminner er fredet direkte i 
lovteksten (legalfredet), i motsetning til ved 
fredning der særskilt vedtak er nødvendig.

Alle kulturminner som er fra før år 1537 
(reformasjonen i Danmark-Norge) - 
bygninger, boplasser, veifar, bautasteder, 
gravhauger m.m. - er automatisk fredet 
etter kulturminneloven § 4 første ledd. Slike 
automatisk fredede kulturminner har også 
etter loven en sikringssone på fem meter 
rundt det fredede objekt. Dette følger av 
kulturminneloven § 6.

Ved faglig datering (erklæring) om at stående 
byggverk stammer fra perioden 1537 – 
1649, blir disse også automatisk fredet etter 
kulturminneloven § 4 tredje ledd.

Vedtaksfredning

Rundt et vedtaksfredet kulturminne kan man 
frede et område for å beskytte virkningen av 
det fredede enkeltobjektet.

Vedtak om fredning fattes da med hjemmel i 
kulturminneloven § 19 (områder).

Departementet kan også frede etter § 15 i 
kulturminneloven.
Departementet kan frede byggverk og anlegg 
eller deler av dem av kulturhistorisk eller 
arkitektonisk verdi. Fredningsvedtaket 
omfatter fast inventar (skap, ovner m.v.). Når 
særlige grunner tilsier det, kan også større 

løst inventar medtas. 

Fredning av kulturmiljø

Man kan også frede helhetlige kulturmiljøer 
(for eksempel en rekke av gamle historiske 
båtnaust) som et samlet kulturmiljø. Slike 
fredningsvedtak fattes med hjemmel i 
kulturminneloven § 20 (kulturmiljø).

Midlertidig fredning

Midlertidig fredning kan vedtas som 
straksvedtak dersom et kulturminne er 
truet eller utsatt for fare, eller dersom 
man vil evaluere kulturminnet med tanke 
på permanent fredning. Normalt skal et 
midlertidig fredningsvedtak oppheves 
dersom et kulturminne i ettertid ikke lenger 
er truet, og så sant kulturminnemyndigheten 
ikke vil følge opp saken med permanent 
fredning. I slike tilfeller vil vedtak om 
midlertidig fredning normalt bli stående til 
vedtak om permanent fredning er fattet.

Forskriftsfredning

Fredning av statens bygninger og anlegg 
kan skje ved forskrift med hjemmel i 
kulturminneloven § 22a. jfr § 15. Før fredning 
kan iverksettes, skal eieren (statlig organ) 
komme med uttalelse til forslag om fredning.

Ettersom fredning fattes gjennom forskrift 
(lov), utgjør fredningen dermed ikke et 
enkeltvedtak som kan påklages. Iverksettelse 
av fredning skjer gjennom kunngjøring i 
Norsk Lovtidend, og forskriftet trer i kraft ved 
kunngjøring, med mindre annet tidspunkt er 
fastsatt i forskriftet.

Ettersom fredning i slike tilfelle følger av 
forskrift, skal fredningen ikke tinglyses. 
Dersom en statlig fredet bygning/eiendom 
i etterkant selges til private eiere, skal 
fredningen da tinglyses på eiendommens 
gårds- og bruksnummer. 
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Plan- og bygningsloven

Mens fredning etter kulturminneloven blir 
brukt for å sikre kulturminner eller -miljøer 
som er av nasjonal verdi, kan man bruke plan- 
og bygningsloven for å sikre kulturminner, 
kulturmiljøer og landskap som er av nasjonal, 
regional og lokal interesse.

Kommunen er 
reguleringsmyndighet

I kommuneplanens arealdel kan fredede 
kulturminner sikres gjennom bruk av 
hensynssone d) med bestemmelser. Ikke 
fredete kulturminner/kulturmiljøer kan 
sikres gjennom bruk av hensynssone c) med 
retningslinjer. Det kan også gis bestemmelser 
for å sikre kulturminner eller områder. Også 
pbl. § 11-18 kan sikre områder som er av 
kulturhistorisk interesse da arealbruk i 
slike områder ikke kan endres i en bestemt 
tidsperiode.

I reguleringsplan kan hensynssoner brukes 
på samme måte som i kommuneplaner, men 
på dette plannivået kan også hensynssone 
c) ha bestemmelser. Arealformål kan gis 
underformål vern. Reguleringsbestemmelser 
er likevel det som er viktigst å bruke for å 
sikre kulturminner i reguleringsplan.

Også interiører kan nå vernes gjennom bruk 
av reguleringsbestemmelser.

Hensynssone vern etter plan- og 
bygningsloven § 11-8 d) er anbefalt for 
kulturminner som er fredet. Hensynssone 
c) og/eller bestemmelser kan også brukes 
for å sikre omgivelsene omkring et fredet 
kulturminne.

Arealplaner utarbeides i samråd med regional 
kulturminneforvaltning.

Kulturminneloven §25 slår fast at det 
skal gjøres en vurdering av verneverdien 
til bygninger eldre enn 1850, før det blir 
gitt tillatelse til å rive, flytte eller endre 
bygningen. Kommunen kan gi en slik 
tillatelse, selv om vernestyresmaktene ved 
fylkeskommunen foreslår vern.

Gravferdsloven

§ 23 a. Krigsgraver

Graver for utenlandske soldater og 
krigsfanger (krigsgraver) fra første og 
andre verdenskrig skal være fredet uten 
tidsbegrensning, holdes i hevd og forvaltes 
med den verdighet som deres egenart tilsier.

Departementet kan gi nærmere regler om 
forvaltning og vedlikehold av krigsgraver, 
krigsgravplasser og krigsminnesmerker.

Naturmangfoldloven

Naturmangfoldloven har en paragraf som 
er viktig for kulturminnevernet. Dette er 
et godt hjelpemiddel om en vil verne om et 
kulturlandskap.

§ 36.(landskapsvernområder)

Som landskapsvernområde kan vernes natur- 
eller kulturlandskap av økologisk, kulturell 
eller opplevelsesmessig verdi, eller som er 
identitetsskapende. Til landskapet regnes 
også kulturminner som bidrar til landskapets 
egenart.
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4.3 Kilder og register
Askeladden

Askeladden er riksantikvaren sin offisielle 
database for kulturminner.

Askeladden inneholder data om kulturminner 
og kulturmiljøer som er fredet etter 
kulturminneloven, vernet etter plan- og 
bygningsloven, eller kulturminnefaglig 
vurdert som verneverdige.

Basen omfatter arkeologiske kulturminner 
som er automatisk fredet, eller som krever 
videre undersøkelser før fredningsstatus 
kan fastsettes (uavklart vernestatus), nyere 
tids kulturminner som er fredet, midlertidig 
fredet, vernet  etter plan- og bygningsloven 
eller ansett som verneverdige

SEFRAK – bygning

I SEFRAK ligger en omfattende registrering 
av bygninger fra før år 1900, ruiner og noen 
andre kulturminner.

Betegnelsen brukes om bygninger som ble 
registrert i regi av SEFRAK (Sekretariatet 
for registrering av faste kulturminner) i 
årene 1975-1995. Registreringene omfatter 
i prinsippet alle bygninger bygget før 1900, 
men enkelte områder ble grensen satt noe 
lenger fram i tid.

Kulturminnesøk

Kulturminnesøk er basert på 
kulturminnedatabasen Askeladden, som 
forvaltning og forskere har brukt siden 2004. 
En del fagtunge opplysninger er tatt bort, 
mens illustrasjoner, brukervennlige kart og 
begrepsforklaringer er kommet til.

Det er også mulig for andre å registrere 
kulturminner i denne basen. 

UNIMUS

UNIMUS er universitetsmuseenes 
samlingsportal. Her tilgjengelig gjøres de 
kulturhistoriske samlingene i egne portaler 
som gjør det mulig å søke opp funn og 
funnsted.

Miljøstatus

Miljøstatus i Norge er et nettsted med over 
1000 artikler om miljø og klima i Norge.

Miljøstatus sin karttjeneste gir mulighet 
for kartlag som er knyttet ikke bare til 
askeladden, men også til kulturhistorie og 
prioriterte kulturlandskap.
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5. Handlingsplan 2016 - 2019

Faste kulturminner

Tid:

Løse kulturminner

Forprosjekt for Marnardal museum og Høgtun 
kultursenter med fasilitetsgjennomgang.

Bevaring og tilgjengeliggjøring av et utvalg 
kulturminner som knytter seg opp til 
innsamlingen av historier og sagn.

Kartlegge festningsstillinger og bunkere på 
Heddeland.

Bevare og restaurere gravminner i forbindelse 
med kirkelunder.

Utforske muligheten for bedre formidling av 
Tingstuen på Heddeland.

Kommunen skal bidra til at privatpersoner og 
foretak kan utvikle, bevare og tilgjengelig gjøre 
kulturminner i kommunen.

Avklare restaurering av fjøs og stabbur ved 
Mjålandsstova.

Kategori:

2016 -2017

2019

2016-2017

2016 -2019

2016 - 2017

2016 -2019

2016 - 2019

Synlige og ikke synlige kulturminner

Dialog med Vest-Agder museet og 
fylkeskommunen om styrking av MaMu - 
Marnardal museum.

Utarbeide museumsstrategi.

Kartlegge tekniske magasinforhold for 
museumsgjenstander.

2016 - 2019

2016 - 2017

2016 - 2018

2016 - 2018

2016

Registrere utvalgte kulturminner i kommunen.

Opplyse om register for kulturminner i 
kommunen.
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Kategori: Tid:

Immaterialle kulturminner

Historier og sagn

Tekstilarv, mattradisjon og håndverk

Talemål

Profesjonalisere og utvikle Høgtun kultursenter 
til en arena for kulturnæring, lag og foreningers 
forskning på, og formidling av kulturminner, 
kunst og kultur i kommunen.

Etablere et studierom på Høgtun for formidling 
og forskning på prosjektet Historiske foto i 
Marnardal.

MaMu -Marnardal museum skal samle inn 
historier og sagn ved lydopptak.

Formidle et utvalg av opptakene på digitale 
plattformer.

Legge til rette for at lag og foreninger kan ha 
lokaler på Høgtun der tradisjoner kan utøves og 
formidles.

Digitalisere eldre materiell i kommunens arkiv.

Formidle et utvalg av opptakene på digitale 
plattformer.

2016 - 2019

2019

2016 - 2018

2019

2016 -2019

2016

2017

MaMu -Marnardal museum skal samle inn 
dialektprøver ved lydopptak.

Formidle et utvalg av opptakene på digitale 
plattformer.

2016 -2018

2019

Musikk

Støtte prosjekter knyttet til tradisjonsmusikk. 2016 -2019
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MaMu - Marnardal museum

Avklare sitt forhold med Vest-Agder museet.

Samle museumsavdelingene i kommunen for 
å skape en helhetlig formidling av historie og 
gjenstander.

Forprosjekt for museum og kultursenter.

Utarbeide løsning for Røynesdalstova.

2016 -2018

2016 -

2016 - 2017

2016 - 2017

Kategori: Tid:

Næringsutvikling og reiseliv

Kommunen skal være seg bevisst sin rolle 
som bærekraftig, og jobbe tett sammen med 
turistkontoret for lindesnesregionen.

Invitere næring til deltakelse i familiedag på 
Høgtun.

Følge opp prosjekt med Møll turbuss angående 
kulturturer i kommunen.

2016 -2019

2016 - 2019

2016 - 2017

Aktiviteter

Prøveprosjekt i Øyslebø i samarbeid med FLiR 
og lag og foreninger for utbedring av folkesti. 

2016 -2018

Skilting

Lage en helhetlig mal for skilting av 
kulturminner i kommunen som legges inn i 
prøveprosjektet for utbedring av folkestien på 
Øyslebø.

2016 -2017

Internett

Utbedre nettsidene i regi av Marnardal museum.

Se på teknologi som kan brukes for å styrke 
formidlingen rundt kulturminnene.

2016 -2019

2018 - 2019

Arkiver

Kommunen skal formidle kontakt inn mot 
IKAVA og Statsarkivet.

2016 -2019
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Høgtun Kultursenter

Forprosjekt med fasilitetsgjennomgang av 
bygningsmassen i museum og kultursenter for å 
legge til rette for de tre avdelingene.

Avklare Vest-Agder museets rolle i forbindelse 
med MaMu - Marnardal museum.

Legge til rette for kulturaktiviteter gjennom 
oppgraderte lokaler.

Utforske mulighetene for å etablere 
grafikkverksted på Høgtun.

Avklare hvilke aktører som skal drifte 
avdelingene.

Søke om Traineeordning: Tilskudd til utvikling 
av opplevelser på delen - Utleie på Høgtun 
kultursenter.

Samarbeide med Høgtun forening om drift og 
utvikling av avdelingen: Aktiviteter

Skape et forum mellom de tre avdelingene

2016 -2017

2016 - 2019

2016 - 2019

2016 - 2017

2016 - 2019

2016

2016 - 2019

2016 -2019

Kategori: Tid:

Kulturminner og kulturmiljø

Registrere prioriterte kulturmiljø i kommunen.

Omprioritering og hensyn til kulturlandskapene 
vil bli vurdert i rullering av kulturminneplan. 

Registrere utvalgte kulturminner i kommunen.

2016 -2017

2018 - 2019

2016 - 2017
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Marnardal kommune
E-post:
Service@marnardal.kommune.no
Telefon: 38 28 90 00

Besøksadresse:
Rådhuset
4534 Marnardal

Postadresse:
Rådhuset
4534 Marnardal
Internettadresse:
www.marnardal.kommune.no


