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kulturminneplan 2OL8-2023 og høringsuttalelser samt vårt innspill til
Vi ser med store forventninger fram t¡l at
kulturminneplanen kommer positivt på plass og ser at det allerede er gjort et stort arbeid for
å registrere informasjon og kunnskap om de mange ulike kulturminner og -skatter som er i

Viser

forslag

planen datert 9.10.2015 (se vedlegg).

Alstahaug kommune.
Vi ønsker spesielt å gi noen uttalelser rundt de ulike spor som er direkte knyttet til Sagatiden
i Alstahaug kommune og i regionen, med ulike hendelser, begivenheter, sterke
personifiseringer og skildringer fra flere islandske sagaer og norsk historie samt synlige¡øring
og dokumentasjon av eldre bosettinger og flyttestrømmer påvist i fra de ulike arkeologiske
funn fra tidsepoken.
Tidsepoken er skildret i sagaene og sporene i fra Sandnes, Tjøtta og Alstahaug samt Øvrige
deler av regionen med bl.a. Dønna (Løkta), Torgar, Lurøy, Leirfjord, Vefsn og Rana, har rike
henvisninger fra arkeologisk arbeid, fra ulike historiske skrifter og i fra nyere utgivelser fra
Nordland med bl.a. bokutgivelsen fra Nordland Fylkeskommune i 20L5 om <Håløygriket Nordlands historie I (før 1600)>.

Tidsepoken har både nasjonal og internasjonal interesse, og belyses i flere av arkeolog
Birgitta Berglund sine vitenskapelige rapporter som er utarbeidet gjennom mangeårige
arkeologiske utgravninger i området. Unike funn gir grunnlag for videre utgravinger og
undersøkelser, og det er gjort ulike funn fra Sandnes med bl.a. Gårdshaugen (Alstahaug
kommunes tusenårssted), åpning av graver på både Horvnes og Strendene, Gullhaugen, flere
gravhauger og fornminner på Tjøtta (de eldste fra ca 500 år f kr.), på Alstahaug med bl.a.
Kongshaugen (gravhaug) og ildsted datert helt tilbake t¡l 140-250 f. kr. (Romertiden).
Sagatidens (vikingtiden) hendelser og skikkelser er rikt skildret i flere lslandske sagaer, og
skikkelser i fra Sandnes og Tjøtta er særlig omtalt og er også kjente gatenavn i kommunen.
Det gjenstår et stort arbeid for å kunne lokalisere/plassere begivenheter, hendelser og
skikkelser i en større sammenheng - og knytte disse nærmere til nasjonale hendelser, til
regionen og til stedet.
HØvdingsete på Sandnes er basert på konseptet <Gamle Sandnes fra2004>>, og Langhuset på
Sandnes er etablert i samspill og forpliktende avtaler med bl.a. Stiftelsen Hålogalandsmuseet

og Alstahaug kommune. Stiftelsen ble avviklet i2013, og aktiva og forpliktelser ble overført
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Alstahaug kommune. Bakgrunn for avviklingen var bl.a. knyttet til målsettingen om å
utvikle et nærmere faglig og forpliktende samspill med bl.a. Helgeland Museum om
sagatidens betydning for stedet og for regionen samt formidling av ulike kunnskaper og sikre
dokumentasjon fra denne tidsepoken.

til

til tiltak i kulturminneplanen 2018-2023:
Utarbeide tiltaksplan for å ta vare på, drive aktiv formidling og kunnskapsdeling,
dokumentere, synliggjøre oE merke de ulike sporene fra Sagatiden samt videreutvikle mer
kunnskap om tidsepoken og foreta ytterligere arkeologisk arbeid. Dette er en stor og
regional oppgave, og et konkret tiltak for å knytte både stedet og hele regionen sterkere til
Forslag

denne tidsepoken vil være:

Utrede etablering og utvikling qv et regionalt kraftsenter i nært somarbeid med Helgeland
Museum, lokalisert til Sandnes og Sandnessjøen.
Tiltaket vil ha betydning for ulike kultur- og opplevelsesbaserte næringer både i kommunen
og i regionen, og både tidsepoken og de ulike skildringer vil ha nasjonal og internasjonal
interesse (særlig til lsland). Formidling og levendegløring gjennom museal virksomhet, skole
og utdanning, teater, utendørsspill, håndverks- og mattradisjoner, musikk og litteratur mv,
er grunnlag for framvekst av ulike utdannings- og kompetansemiljø samt grobunn for
utvikling av opplevelses- og kulturbaserte næringer.
Vi foreslår at dette tiltaket tas inn i kulturminneplanen, og at etablering av et regionalt kraft-

og kunnskapssenter om Sagatiden på Helgeland utredes nærmere i nært samarbeid med
bl.a, Helgeland Museum, Nord Universitet og flere Øvrige relevante partnere.

Tiltaket foreslås utredet i løpet av 2018. Finansiering av tiltaket og utredningen vil kunne skje
i nært samarbeid med ulike partnere og aktører.
Vi ser fram til å delta aktivt i det videre arbeidet, og bistår gjerne med ytterligere informasjon og opplysninger.

Sandnessj øen 2.IL.2OL7

Oddvar Pettersen
Daglig leder
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MERKNADER IGANGSETTING AV ARBEID MED KULTURMINNEPI-AN
Stytet i Torolvstein AS GS) har med glede mottatt planprogtarn for igangsetting av arbeid med kultutminneplan i Alstahaug. Vi bemetker positivt at aktuelle tema som steinaldetboplasset, gravminner og
kultutminnet knyttet tilvikingtid med Sþd på sandnes / HàtekpàTjøtta er tatt med i planprogrammet.
Planprogtam er gjennomgått og rlet g's fra vår sirle følgencìe opplysninger og merknadet:

Torolvstein ,{.s har bindende kontrakter og avtaler med Alstahaug l(ommune som teguletet arbeid
knyttet til partenes forvaltning, formidling, og videteutvilling av vikinghistode og kulturminnet knyttet til
og relatett til Høvdingsete på Sandnes sâmt utvikling av Meisfjotdgåtden og næntående atealer.

I(onttakter og avtaler mellom partene følger bl.a. Alstahaug l{ommune sitt kommunestytevedtak av
03.02.92 og egen <<utbyggingsplan for Gamle Sandnes> datert januar 2004, og i tinglyste avtalet, øvrþe
kontraktet og ulike korrespondanset mellom partene ftamgär avtaler og atealet som inngår i samatbeidet.

Vi ber om at Torolvstein sine

eksisterende skisser, pågående aktiviteter og utviklingsplaner
innarbeides i kulturminneplanen for Alstahaugr og det nevnes særskilt planet for ivatetakelse og

uwikling

av:

Vernet Gårdshaug på Høvedings tet

(Âls tahaug

l{ommunes

tus enårs

s

ted)

Høvdingsetet på Sandnes med bl.a. Langhuset, Totolvstein, Florvnesgtava.
Meisjorcìgårclen
Sjøveien til Sandnes og utvikling av Vågen med innseiling og naustanlegg

Aralet fot småhus
Amh (mqt Sandneselva og scene for Sandnesspillens)
Sandneselvarnìiliøpatk med sikdng og visning av kulturminnet, øk¡ tilgjengelighet/adkomsf
og forskjønåelse langs hele SandneselutfnVågen via Sandnes ril Søtta/Bteimo
r'a.
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TòrolVsteinAS'v/St¡ret'b'er'om å få plass i oþérätiv proSess/prosjektgruppe og refeiansegruppe-samt i
adtesseliste for løpende planptogram og planutkast. Ta gjetne kontakt for ytterligete opplysninget og
dokumetnasjon. I{ontaktperson og kontaktadresse for styret i Todvstein ÂS vil i denne saken være:
Kalle Tysnes, Øyvindsenteret, 8805 S.sjøen.

Oddvar J Pettetsen
Styteledet
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908 29 366, mail:kalle.tysnes@nh-funding.no

fOROLVSTEIN
HA'VDINGSETE PÄ SANDNEs

Kopi: Âlstahaug Næringsforening og Alstahaug Historielag

