Gard
grunn
og

Vidare på veg heimover i
dalen mellom Humlebakken
og Svarta fjellet. Ein ser
tydeleg at det er laga steingardar, slik at krøttera ikkje
skal fara opp på
Humlebakken

Her kjem eg ut av plantefeltet frå sist i 50-åra og ut på
den lyse og snaubeitte
Skiljingplassen.
Sigmund Seland har merka
av på kartet at stien blei
kalla Geitevegen eller
Sauevegen

Her står eg på
Skiljingplassen og ser heimover mot Seland. Nede til
venstre er Florbakken, der
sommarflortuftene ligg og
rett fram er Lægen´, som er
fleirtal for Lægene eller
Bulæga. Det var altså her
krøtera låg om natta.

Ei samling småstoff med historisk materiale frå Selandsgarden, og helst då frå
G.nr. 90 bruk nr. 4. i Flekkefjord.
Det minkar på den aktive bruken av
marka nå, og for å sikra navn og bruksområde, kan det vera til nytte å ta i
bruk fotografiet og meir moderne presentasjonsformer..
Nr. 1. februar 2002. Samlar: Nils Seland

Eg las ein gong ein artikkel om navn på treslag i norske stadnavn. Det blei det peika på at selja ofte er mistolka inn i stadnavn. Tanken fengde, fordi ein historisk
her på garden har vore uenig med fagfolk om kor vidt
Seland kjem av Seljeland. I artikkelen blei det hevda at
det like gjerne kunne koma av “skilja”.
Far fortalde mange gonger at teigen ovanfor florbakken på Lægen´, kalla “Siljingplassen”, eigentlig
heitte Skiljingsplassen, fordi det var her krøttera kom
heim frå fellesbeite i utmarka og blei sett på bås for natta
i sommarfloren til kvart av bruka.
Ein steingarde under fjellet på Stålestykkjet har eg
ikkje fått god forklaring på, men den må utan tvil ha hatt
ein funksjon for å “slusa” krøter når dei blei jaga

mellom heimemarka og utmarka.
Etter som tankane flaug vidare, blei det så klart for
meg at Seljestien eigentleg kjem av Skiljestien. Frå
gammalt av har dette vore einaste vegen i “nedre
marka” å føra buskapen. Den sledevegen som blir bruka
i dag og som er merka med rødt på kartet må vera laga
etter at ein fekk hest og dynamitt på garden. Før dette
var det ikkje råd å ta seg fram her. Dermed var det
Seljestien/Skilestien som var vegen for buskapen, og
sikkert også for dei som skulle bera torv heim frå
myrane ut mot Skuten.
-------- - --

Skiljingplassen

Skiljestien

Her er eg på veg heimover i dalen mellom
Humlebakken og Svarta fjellet. Ein ser tydeleg
merke etter steingarden og det har vore grind her.
Frå Stålestykkjet kan ein sjå steingarden som rundar fjellet, for deretter å gå ut som ei trekt som kunne slusa dyra på
rett veg heim. Det kan vel godt henda at “Ståle” hadde vekster på ekra si som han svært gjerne ville verna.

Den raude, stipla linja er omtrent der den
gamle sledevegen for hest går utover i
marka. Under Seljestien var det ikkje å
koma fram for husdyr før vegen blei laga.
Den grøne linja er Selje/skiljestien heimover til Skiljingplassen, Blå pil ved steingarden under fjellet.

