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Flekkefjord kommune
Kirkegaten 50
4400 Flekkefjord

FORSLAG TIL BRUK AV KOMMUNAL BRYGGE OG LAGERBYGNING I KIRKEHAMN
Kirkehamn Miljø og Kulturhistoriske Forening gjorde for en tid tilbake en muntlig og skriftlig
henvendelse til Flekkefjord Kommune vedrørende bruken av den kommunale brygga, kalt
”Tyskerbrygga”, i Kirkehamn med tilhørende lagerbygning. I vårt brev av 22.11.06 påpekte vi
blant annet betydningen av brygga for turister og fastboende, samt den muligheten det ligger i å
kunne utnytte lagerbua som et informasjonssenter for Kirkehamn og Hidra.
Vår henvendelse ble positivt mottatt av kommunen, og vi lovet på et senere tidspunkt å komme
med flere konkrete opplysninger om dette forslaget.
Bakgrunn
Denne kommunale brygga i Kirkehamn ble i sin tid anlagt i forbindelse med utbyggingen av
festningsanlegget på Hågåsen under 2. verdenskrig og ble brukt til lasting og lossing av varer,
bygningsmateriell, våpen og utstyr. Lagerbygningen som står der i dag, er så vidt vi kjenner til
anlagt mot slutten av krigen. Brygga har vært utbedret flere ganger og inneholder også en
vannpost.
Brygga har i årenes løp vært, og er fremdeles, et sentralt og viktig knutepunkt for de som
kommer sjøveien til Kirkehamn. Den har opp gjennom tidene vært mye brukt av fiskere,
næringsliv, offentlige etater, fastboende og turister. Brygga har også i dag mange ”liggedøgn” i
løpet av et år av store og små fartøyer fra så vel Kystvakten, Havforskningsinstituttet,
Kystverket, og ikke minst de mange utenlandske og norske turistene som kommer sjøveien til
øya, enten det er for dagstur eller for overnatting.
Lagerbygningen har hatt ulike brukere opp gjennom tidene. I dag benyttes bygningen av
Fiskerlaget, Vannsportklubben og Velforeningen.
Fremtidig bruk av bryggeanlegget
”Tyskerbrygga” i Kirkehamn vil også i framtida ha stor betydning som offentlig kai i Kirkehamn.
Ikke minst i forbindelse med anleggelse av skjærgårdsparken, vil båttrafikken i området øke.
Denne trafikken vil også medføre økt besøk i Kirkehamn og turområdet rundt. Da vil offentlige
kaiplasser være viktige.
Det er svært viktig at tilgjengeligheten og bruken av denne brygga ikke blir redusert ved
eksempelvis en kombinasjon av småbåtanlegg eller lignende. Brygga har god styrke og har en
lengde og dybde som gjør den anvendelig også for store fartøyer.
Vi er skeptiske til planer om å anlegge en småbåtrampe i tilknytning til brygga slik det er tenkt.
Et forslag går ut på å grave ut en del av den innerste delen av brygga til dette formålet. For det
første mener vi at dette vil forringe og begrense bruken av brygga og adkomsten til denne. I
tillegg frykter vi at det vil kunne svekke bryggas konstruksjon. Behovet for småbåtrampe i
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Kirkehamn er stort, men vi tror at kommunen burde kunne få til en mye bedre løsning for dette i
Fiskerihavna.
Fremtidig bruk av lagerbygningen som informasjonssenter
Vi kjenner ikke til hvilke planer kommunen har for lagerbygningen på ”Tyskerbrygga”, og vi vet
heller ikke hvilke behov dagens brukere har for bygningen i framtida. Men vi ønsker som
tidligere nevnt med dette innspillet å peke på en interessant mulighet for alternativ bruk.
Vårt forslag går ut på at lagerbygningen anvendes som et informasjonssenter for Kirkehamn og
Hidra. Vi ser for oss at bygningen skal være åpen på sommeren med mulighet for besøkende til
å kunne orientere seg om de mulighetene som finnes i området. En del av bygningen vil kunne
romme en utstilling.
Lagerbygningen kan benyttes til dette formålet uten store utbedringer. Så langt vi kjenner til er
tak, vegger og golv i rimelig god stand. Det vil være viktig å beholde mye av interiøret slik det er
i dag. Rominndelingen vil være ideell til formålet.
Vi ser for oss et informasjonssenter etter modell av det som finnes ved Lista fyr. Her har man en
liten informasjonsavdeling med turistinformasjon, orientering om severdigheter, brosjyrer, bilder
og kart. I tillegg finnes en avdeling med en spennende utstilling som inneholder bilder fra Listas
historie, natur og kultur. I denne utstillingen er det også plassert gjenstander og utstyr som til
sammen gir en god motivasjon for videre opplevelser.
Informasjonsavdelingen i Kirkehamn kan inneholde opplysninger om følgende:
• Brosjyrer, kart, bilder
• Severdigheter
• Turmuligheter
• Overnattingstilbud, spisesteder, butikker
• Muligheter for utleie av båt/kajakk/sykkel/hus/hytte
Utstillingen kan ta for seg følgende tema:
• Fra Hidras historie – bosetting - fiskerbonden – skipsfart – fiskerimiljø
• Naturmiljø
• Kulturlandskap og bygningsmiljø
• Dagens fiskerier og havbruk
• Hågåsen - festningsanlegg
• Landskapsvern og skjærgårdspark
Kirkehamn Miljø og Kulturhistoriske Forening er svært opptatt av en positiv utvikling for
Kirkehamn og omegn, både som en plass å bo og besøke. Å ivareta ”Tyskerbrygga” med
lagerbygning som en kulturelt og historisk knutepunkt er en del av dette.
Kulturminneåret 2009 har dagliglivets kulturminner som hovedtema der aktivitetene rundt
kulturminnene skal stå i sentrum. Vårt forslag vil kunne være en av kommunens prosjekter i
kulturminneåret, et prosjekt som inneholder formidling og aktiviteter som kan styrke identitet og
kjennskap til egen kulturarv. Kulturminneåret gir også muligheter for støtte til slike prosjekter.
Vår forening vil være interesserte, i samarbeid med kommune, fylke og andre aktuelle parter, å
kunne arbeide videre med dette forslaget med sikte på å kunne få realisert denne ideen.
For Kirkehamn Miljø og Kulturhistoriske Forening
Svein Harald Olsen
Vedlegg: Tyskerbrygga i Kirkehamn – bilder
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VEDLEGG - Tyskerbrygga i Kirkehamn - bilder

