
SIGURDSHELLERHYTTENE

Kommune:
1046/Sirdal

Gnr/bnr:
1/10

AskeladdenID:
222820

Referanse til
landsverneplan:
Kompleks 810461019

Omfang fredning
Byggnavn Oppført Bygningsnr. Gnr/bnr Omfang
•Føringshytta 1915 25852370 1/10 Eksteriør/Interiør
•Jakthytta 1915 25852362 1/10 Eksteriør/Interiør

Fredning kompleks

Omfang: Fredningen omfatter bygningene som nevnt ovenfor.

Formål: Formålet med fredningen er å bevare Sigurdshellerhyttene som to av
de gjenværende Heiberghyttene i Njardarheim. Formålet er å bevare
kulturhistoriske viktige representanter for Heiberghyttene og historien
knyttet til Njardarheim og statlig overtakelse etter krigen.

Begrunnelse: Heiberghyttene ble oppført på Thorvald Meyer Heibergs store
eiendom Njardarheim tidlig på 1900- tallet i et nettverk av jakthytter
beregnet på turisme innen jakt og friluftsliv. Eiendommen med alle
hyttene ble overtatt av Quisling under krigen og senere overtatt av
staten. Sigurdshellerhyttene består av en jakthytte (hovedhytte) og en
føringshytte (for overnatting for tjenestefolk).
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FØRINGSHYTTA

Bygningsnr: 25852370
Gnr/bnr: 1/10
Oppført: 1915
AskeladdenID: 222820-1
Referanse i landsverneplanen: Bygning 99972

Kompleks 810461019

Fredning bygning

Omfang: Fredningen omfatter bygningens eksteriør og interiør. Fredningen inkluderer hovedelementer som
konstruksjon, fasadekomposisjon, planløsning, materialbruk, overflatebehandling og
bygningsdeler som vinduer, dører, gerikter, listverk, ildsteder, pipeløp over tak, og detaljer som
skilt og dekor m.v. Fast inventar som skap, ovner m.v. er fredet som del av interiøret.

Formål: Formålet er å bevare en kulturhistorisk viktig representant for Heiberghyttene og historien knyttet
til Njardarheim og statlig overtakelse etter krigen.
Formålet med fredningen er videre å sikre hovedstrukturen i det arkitektoniske uttrykket og
detaljeringen så som fasadeløsning, opprinnelige og eldre deler som dører og vinduer, samt
materialbruk og overflater. Formålet med fredningen av interiøret er å opprettholde opprinnelig
rominndeling med opprinnelige og eldre bygningsdeler, overflater og materialbruk, belysning,
armaturer og detaljer, samt opprinnelig fast inventar.

Begrunnelse: Føringshytta er en av de best bevarte hyttene på jakteiendommen Njardarheim. Bygningen ble
oppført i 1915 som overnattingshytte for tjenestefolk. Hytta ble kledd med sinkplater omkring
1930. På 1990 tallet ble anlegget restaurert og stående, profilert panel ble valgt som
eksteriørkledning, slik det hadde vært opprinnelig.
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JAKTHYTTA

Bygningsnr: 25852362
Gnr/bnr: 1/10
Oppført: 1915
AskeladdenID: 222820-2
Referanse i landsverneplanen: Bygning 99099

Kompleks 810461019

Fredning bygning

Omfang: Fredningen omfatter bygningens eksteriør og interiør. Fredningen inkluderer hovedelementer som
konstruksjon, fasadekomposisjon, planløsning, materialbruk, overflatebehandling og
bygningsdeler som vinduer, dører, gerikter, listverk, ildsteder, pipeløp over tak, og detaljer som
skilt og dekor m.v. Fast inventar som skap, ovner m.v. er fredet som del av interiøret.

Formål: Formålet er å bevare en kulturhistorisk viktig representant for Heiberghyttene og historien knyttet
til Njardarheim og statlig overtakelse etter krigen.
Formålet med fredningen er videre å sikre hovedstrukturen i det arkitektoniske uttrykket og
detaljeringen så som fasadeløsning, opprinnelige og eldre deler som dører og vinduer, samt
materialbruk og overflater. Formålet med fredningen av interiøret er å opprettholde opprinnelig
rominndeling med opprinnelige og eldre bygningsdeler, overflater og materialbruk, belysning,
armaturer og detaljer, samt opprinnelig fast inventar.

Begrunnelse: Jakthytta er en av de best bevarte hyttene på jakteiendommen Njardarheim. Bygningen ble oppført
i 1915 og det ble benyttet tømmer av en eldre hytte som ble omtalt som "Lapphytta". Hytta ble
kledd med sinkplater omkring 1930. På 1990 tallet ble anlegget restaurert og stående, profilert
panel ble valgt som eksteriørkledning, slik det hadde vært opprinnelig.
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