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OPPLEVELSER OPPLEVELSER
i Lund

Lund bygdemuseum og kulturbank
Et unikt sted med store samlinger av spennende 
kulturminner fra Lund`s nærings- og kulturhistorie.

Husmannsplassen "Haien"
En restaurert husmannsplass som i tillegg til å være 
kulturminne, brukes til å arrangere kunstutstillinger, 
konserter og andre spennende arrangementer.
Stedet har også en stor eplehage med gamle eplesorter. 
Museet er på denne måten genbank for eplesorter i 
samarbeid med Norges Landbrukshøgskole.

Gursli-gruvene
Gamle molybdengruver i drift fra 1915-1919 som nå 
restaureres. Gruvevegen fra Gursli til gruveområde 
rehabiliteres til gammel standard. Stedet er et av mange 
natur/kulturprosjekter. Den gamle postvegen til Sokndal går 
forbi området. Kulturminnene ved gruvene utvikles videre, 
og stedet brukes til flere arrangementer og festivaler.

Tursti Liland - Navrestad
Merket tursti til stedet der verdens første flytur skjedde i 
1825. Hans Andreas Navrested fra Lund laget et fly og fløy 
300-400 meter. Denne begivenheten har blitt kjent gjennom 
muntlig overlevering fra flere hold.

Tronåsen - Bakke Bro
Tronåsen er den bratteste og mest svingete delen av gamle
Vestlandske Hovedveg. Tronåsen er viden kjent for sine 
krappe svinger. Historien forteller i detalj om at både Gjest 
Bårdsen og Ivar Aasen vandret over Tronåsen på sine ferder 
rundt i Norge. Vegen er en sagnomsust del av løypa for 
Monte Carlo-rallyet fra 1930-tallet. Bakke bro ligger på 
Vest-Agder siden. Det er en kjedebro fra 1844 som er eneste 
i sitt slag i landet. Broen er fredet og går over Siraelva.

Hele Lund på tur
Bli kjent-opplegg med merkede løyper til 10 naturoperler i 
Lund. Løypene finnes på fiske- og opplevelseskart for Lund.

Spesialturer i Lund
"Familieturen" 
Vandringstur ev. kanotur i området Eidsvannet og
Steinsvannet mellom Heskestad og Hauge i Dalane.
"Styrkeprøven"  
Vandringstur langs Drivdalsvassdraget fra Liland til Drivdal.

Husmannsplassen"Haien"

Naturopplevelser i Lund

Utstyrsbank for friluftsliv
Driver utleie av lavvo, kajakk, båter seilbrett, telt, redningsvester
og annet friluftsutstyr.
Skal utvikles til et senter ved Lundevannet for friluftsliv og 
turisme.Det skal bygges utstyrsbygg og flytebrygger til formålet.

For nærmere opplysninger:
Kultur- og Oppvekstetaten i Lund, tlf.: 51 40 47 00 
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Kanotur på Eidsvannet

Gullbergknuten
Gursli



Lund kommuneFlypioneren Hans Andreas Navrestad fra Lund (1785 – 1858)

Verdens første flytur ( 1825 ) 

Det er stor grunn til a tro at verdens første flytur skjedde på Navrestad i Lund i 1825. Hans Andreas Navrestad 
foretok da en glideflukt over en strekning pa ca. 400 meter i en selvlaget flygeinnretning. Ferden startet fra 
toppen av et fjell ved gården Navrestad og gikk tvers over Navrestadvannet like ved. 

Hans Andreas Navrestad fikk inspirasjonen til å lage flygeinnretningen etter at han en sommerdag så en 
sommerfugl flyge forbi. Han studerte vingenes oppbygning og sommerfuglens bevegelser og startet 
arbeidet med å konstruere vinger i stil med sommerfuglen. De ble laget av spiler som det var spent tøy 
og skinn imellom.

Han gjorde flere prøveturer med vekslende hell. Men en vinterdag med sne og is på Navrestadvannet, klatret 
han opp på fjellet ovenfor husene og slapp seg utfor. Han seilte av sted i lufta tvers over vannet og landet 
på andre siden. Dette er en strekning på ca. 400 meter.  

Informasjonen om flyturen på Navrestad er kommet via muntlige overleveringer fra flere etterkommere
 til Hans Andreas Navrestad og etterkommere til naboer i området. Det festes stor lit til de kildene 
som har frembrakt opplysningene. Rester av flygeinnretningen lå på loftet på Navrestad i mange
år og ble tatt vare pa av menneskene som bodde der. Men etter at husene ble revet i 1936, ble 
gjenstandene brent opp. 

I følge oppslagsbøker var tyskeren Otto Liliental den første i verden som 
fløy med en vingeliknende farkost i 1893. Han ble verdensberømt 
for dette. Det viser seg altså at Hans Andreas Navrestad 
fra Lund foretok sin flytur over Navrestadvannet et 
halvt hundre år før Liliental. 

Hans Andreas Navrestad utviklet 
mange spennende gjenstander
og verktøy. Han var kjent som en 
dyktig urmaker og flyttet til 
Flekkefjord der han drev 
urmakerforretning. Han døde 
i 1858 og er gravlagt på den 
gamle kirkegården på Sunde. 

Tegning av Otto Olsen, Flekkefjord,
som illustrerer en prøvetur på
Navrestad sommeren 1825.
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