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Rådmannens forslag til vedtak:
Tjenesteutvalget godkjenner at stabburet flyttes tilbake til G34/B5 Båshauen.

Saksprotokoll i Tjenesteutvalget - 04.09.2019
Behandling:
Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtak.

Vedtak:
Tjenesteutvalget godkjenner at stabburet flyttes tilbake til G34/B5 Båshauen.

Bakgrunn for saken:
Bygdemuseet skal i løpet av siste halvdel av 2019 flyttes til Søgne gamle prestegård. Kverna
har fått bestemmelsen Repstadsaga. Stabburet har ennå ikke fått noen bestemt funksjon på den
nye plasseringen på Søgne gamle prestegård. I anledning flytting av museet fra Lunde til Søgne
gamle prestegård, blir det aktuelt å revurdere plasseringen til stabburet.
Saksutredning:
Stabburet ble gitt til museet av Gunnar Ormestad i 1956 etter ønske fra Sverre Eikestøl. Det ble
plukket ned av hans sønn Torstein Ormestad og fraktet på lastebil med Bjarne Repstad og satt
opp på Lunde.

Gunnar Ormestad d.y., foreslår at siden Stabburet er på flyttefot så kan det bli flyttet tilbake til
Ormestad for å utfylle tunet slik det opprinnelig stod. (G34/B5, gårdsnavnet er Båshauen der det
opprinnelig stod.)

Etter å ha konferert med eiendomsenheten i kommunen samt arbeidsgruppa for flytting av
bygdetunet, er man kommet frem til at man vil la Ormestad få gjenoppføre stabburet på gården
sin. Stabburet vil på denne måten oppfylle en bedre kulturhistorisk minnefunksjon enn hvis det
blir plassert på Søgne gamle prestegård.
Rådmannens merknader:
Rådmannen har ingen merknader til saken.
Vedlegg:
1 Brev fra Gunnar Ormestad angående flytting av stabburet på bygdetunet på Lunde

Til Søgne Kultur

Ønsker og tanker om Stabburet ifbm flytting av museum fra Lunde til Søgne Gamle Prestegård.

Litt historikk rundt stabburet
•

Stabburet ble gitt av min bestefar Gunnar Ormestad i 1956 etter ønske fra Sverre Eikestøl.
Det ble plukket ned av min far Torstein Ormestad og fraktet på lastebil med Bjarne Repstad
og satt opp på Lunde.

Søndag 23 juni leser jeg på N24/7 at Stabburet skulle flyttes til Repstad, dette satt mine tanker i spill,
hva skulle stabburet til Repstad å gjøre? Nå viste det seg og være feil og nettsiden ble rettet opp
dagen etter, Det var kvernhuset som skulle til Repstad.
Jeg valgte å ringe til Kenneth Harbak som var avbildet ifbm med reportasjen og dele mine tanker
rundt Stabburet.
I og med at Stabburet er på flyttefot så har jeg et ønske om at det kunne bli flyttet tilbake til
Ormestad.
G34/B5 Gårdsnavnet er Båshauen der det opprinnelig stod.

Stabburet vil passe veldig bra inn i tunet når det plasseres på sin opprinnelige plass.
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Gunnar Ormestad
Ormestad 02.07.2019

