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SANDVE 

KULTURMILJØER OG KULTURMINNER 

 

Grunnleggende elementer og strukturer som er viktige å ivareta 

• Hovedstrukturen i de gamle overordnede veilinjene – Jærveien og 
Kvellurveien/Espedalsveien, kryssingen av Storåna. 

• Skeianetunet – et viktig kulturmiljø med fredet hovedbygning fra 1700-
tallet og andre bygninger som Prosteboligen fra tidlig 1900-tall og det 
tilflyttede Sandvehuset i typisk sandnesempire fra 1840-tallet. 

• Høyland og Sandnes rådhus – nyere tids kulturminne med tidstypisk 
arkitektur, knyttet til storkommunens kommuneadministrasjon. Og et 
minne etter Sverre Pedersens storstilte byplan for Sandnes i tidlig 
etterkrigstid. 

• Sammenhengen mellom Skeianetunet, Høyland rådhus fra 1961 og 
Høyland sparebanks bygninger fra to generasjoner med 100 års spenn, 
1885–1985. Kulturminner knyttet til fellesskapets historie som spenner 
vidt i typer og tid. 

• Gann kirke, jærkatedralen fra 1978. Et monumentalt samlingsted i 
moderne form.  

• Spredte rester av opprinnelig gårdsbebyggelse og gårdslandskap. Gir 
det tettbygde boliglandskapet ankerfeste til historien og identitet. 

• Gandsparkene med utgangspunkt i Statens planteskole fra 1867 og en 
stolt gartnerihistorie på Sandved gjennom over 100 år. Forsterket av 
historien om den stortenkte landskapsparken fra Stokkavatnet til 
Vågen, som tok form midt på 1900-tallet – i dag er i ferd med å 
fullføres. Ny vekt på elva i lys av nye tanker om miljø- og naturvern. 

• Den sammenhengende grønne aksen med gravlunder: Gand gravlund 
til Sandnes gamle gravlund. Viktig som Sandnes historiebok – et 
kulturmiljø for refleksjon og identitet. Bygd ut over tid i tråd med 
Sverre Pedersens byplan fra tidlig etterkrigstid – nå delt av boligplaner 
fra 2010-tallet.  

• Stangelandsåna – som kraftkilde for Sandnes gryende industri og med 
potensial for å spille en mer synlig rolle i historiefortellingen. 
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• Telthusveien – et immaterielt kulturminne knyttet til forsvarshistorie.  

KART OVER REGISTRERTE KULTURMINNER 

 

 

  

Utsnitt fra 
Kulturminneregi
steret:  
Kulturminner i 
Sandnes 
kommune 
(arcgis.com)z. 

Utsnitt fra 
Sandnes 
kommunepla
n 2019–2035. 
Arealdelen, 
plan 201811: 
Kp2019_vedt
att_plan_11_
03_19 
(sandnes.ko
mmune.no) 

https://sandnesonline.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=9ab1caa043c647c6950d8deee3a6456c
https://sandnesonline.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=9ab1caa043c647c6950d8deee3a6456c
https://sandnesonline.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=9ab1caa043c647c6950d8deee3a6456c
https://sandnesonline.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=9ab1caa043c647c6950d8deee3a6456c
https://sandnesonline.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=9ab1caa043c647c6950d8deee3a6456c
https://www.sandnes.kommune.no/globalassets/tekniskeiendom/samfunnsplan/kommuneplan-2019-2035/endelig-vedtatt/kp2019_vedtatt_plan_11_03_19_redusert.pdf
https://www.sandnes.kommune.no/globalassets/tekniskeiendom/samfunnsplan/kommuneplan-2019-2035/endelig-vedtatt/kp2019_vedtatt_plan_11_03_19_redusert.pdf
https://www.sandnes.kommune.no/globalassets/tekniskeiendom/samfunnsplan/kommuneplan-2019-2035/endelig-vedtatt/kp2019_vedtatt_plan_11_03_19_redusert.pdf
https://www.sandnes.kommune.no/globalassets/tekniskeiendom/samfunnsplan/kommuneplan-2019-2035/endelig-vedtatt/kp2019_vedtatt_plan_11_03_19_redusert.pdf
https://www.sandnes.kommune.no/globalassets/tekniskeiendom/samfunnsplan/kommuneplan-2019-2035/endelig-vedtatt/kp2019_vedtatt_plan_11_03_19_redusert.pdf
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HISTORIE OG NATURGRUNNLAG 

Bydelen Sandve kan ses som begynnelsen på Ganddalen, daldraget i forlengelse av Gandsfjorden. Den 
strekker seg sørover fra byens sentrum hvor den grenser til Vågen og møter bydelen Ganddal ved Åse i sør.  
Det sentrale landskapselementet er Storåna (eldre navn Gandaånå) og elvas nærmeste daldrag. Bydelen 
avgrenses av to store samferdselsårer i regionen, Jærbanen fra 1878 i øst og den nye motorveien Rv. 444 fra 
2007 i vest.   

Gårdene 

Bydelen omfatter gårdene Skeiane gnr. 40, Brualand gnr. 41, Sandve gnr. 42, og det meste av Skei 

gnr. 43, samt mindre parter av Austrått, Stangeland, Folkvord, Asheim, og Åse. Skei ligger med det 

eldste tunområdet øst for jernbanen, i bydelen Austrått.  

Skeiane, Sandve, og Skei har det til felles at de har gått ut fra, eller har ligget under nabogårdene på 

høyderyggen som avgrenser daldraget i øst. Før nedgangstidene i senmiddelalderen kan de ha vært 

selvstendige gårder. Sandve er nevnt som ødegård til Nedre Austrått tidlig på 1600-tallet. Skeiane er 

yngst som gårdsenhet og har bakgrunn i en husmannsplass under Øvre Austrått, kjent fra skriftlige 

kilder i 1692. Skeiane oppsto som egen gård da lensmann Hans Torson i 1752 solgte sin gård på 

Austrått, men holdt unna Gandaskeiane – som han tok til lensmannsgård og hvor han bygde «gilde 

hus». Men egen matrikkelgård ble Skeiane først i 1865. Skei har bakgrunn som en ødegård under 

Hove, trolig ryddet på 1600-tallet. 

 

Utsnitt av to originalkart fra NGOs kartlegging i 1855 ved Jonas Ravn Daae. Utsnittene visre de viktigste 
landeveien og gårdene.  .  (Mitt kart | Kartverket.no, Mitt kart | Kartverket.no ). 

https://kartverket.no/om-kartverket/historie/historiske-kart/soketreff/mitt-kart?mapId=9686
https://kartverket.no/om-kartverket/historie/historiske-kart/soketreff/mitt-kart?mapId=9687
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Skeiane – gammelt møtested og senter 

Selv om hovedgårdene lå på høydene, viser navn og gårdshistorien at dette var sentrale områder for bygda. 
Både Skei og Skeiane referer til samlingsteder med lange tradisjoner. Skei kan ha vært knyttet til det 
hedenske hovet på Hove.  

Navneformen Gandaskeiane forteller trolig om et større samlingsted, eller en gruppe med flere. 
Gandaskeiane ble ofte nevnt som ekserserplass på 1700-tallet. Da plassen ble skilt ut i 1752 ville eieren den 
skulle hete Ågård, et passende navn på en gård midt mellom de to store elvene Storåna og Stangelandsåna. 
Men dette navnet fikk ikke hevd, bruket ble hetende Skeiane.  På Skeialetta var det ekserserplass til de ble 
opparbeidet gravlund her i 1882. Telthusveien er et minne etter det.  I telthusene oppbevarte man militært 
utstyr.  

 

 

 

 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Skeiane 1971, straks før uthuset ble revet. (Øgard Svendsen, Riksantikvaren) 

Skeiane sett fra Skogsbakken ca. 1890. Skeiane-tunet ligger skjult bak treklyngen til høyre. 
Ekserserplassen skal ha vært på jordene bak det første steingjerdet (S.S. 1959). Gavlen på 
Høiland Sparebank ses midt i bildet, Fabrikk-siluetten med pipe ved fjorden er Ullvaren. 
(Digitalt museum JAEHS012.097) 
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Om Skeiane hadde utgangspunkt i en husmannsplass innerst i Gandsfjorden opprinnelig, var den vokst til en 
av de største gårdsbrukene i Høyland da ladestedet ble grunnlagt i 1860.  Arealet skal ha økt betydelig sist på 
1700-tallet, ved nydyrking da lensmann Jonas Schanche Gabrielsens satt med gården. Han var en typisk mann 
for sin opplysningstid, med stor interesse for jordbrukets fremme. Trolig representerer dette første 
landskapsendrende «inngrep» i den våtlendte elvesletta innerst i Vågen. Mye av gården gikk inn i byen 1860, 
Kamgarn ble bygd på grunn av Skeiane.  

Widerøe-foto fra 1935 av Vågenmed Kamgarn og Ullvaren i forkant og landet mellom de to elvene innover 
mot Skeiane – Storåna til venstre og Stangelandsåna til Høyre. Vågsgjerdveien kommer inn fra venstre, 
krysser jernbanen og fortsetter rett fram til Skeiane.  Den store vinkelbygde huset er Høyland sparebank.  
Den skogkledte randen til høye for veien markerer Stangelandsåna. Stangelandsåna var farbar med 
prammer opp til Skeiane. Det store hvite huset med opplyst gavlvegg inn til venstre er Brualand. (ika-
w004228) 
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Både Skeiane, Sandve og Brualand har gjennom en lang periode vært lensmannsgårder og dermed også 
tingsteder. Brualand skal også ha vært sjefsgård i forbindelse med ekserserplassen på Skeianesletta. 
Funksjoner som ble styrket av sentral beliggenhet og utbygging av veisystemet. 

Handelen i krambua på Skeiane er kjent fra rundt 1730. Skeiane som handelssenter styrket seg ytterligere da 
den nye (omlagte) hovedveien til Jæren ble opparbeidet her i 1840-årene. På 1850-tallet var Skeiane 
skysstasjon i samarbeid med Nygård. Da ladestedets grenser i 1860 ble trukket tett opp til tunet på Skeiane 
bygde eieren ny butikk, «Skeiane-krambua», på bysiden. Men Skeianes storhetstid som handelssenter varte 
bare til den nye Gjesdalveien sist på 1860-tallet skapte et nytt knutepunkt i Krossen.    

Da ladestedet ble skilt ut fra Høyland, ble Skeiane et naturlig senter for herredet. Institusjoner ble flyttet fra 
byen og hit. Høylands første faste skole ble flyttet fra Krossen i 1863. Høyland sparebank (etablert 1858) fikk 
lokaler her i 1876, fra 1885 i eget hus – med rom for Høylands kommunale styre. Og i 1965 ble Skeiane 
kommunesenter i den nye storkommunen Sandnes, i nytt rådhus fra 1961. Da var hovedstasjonen på 
jernbanen flyttet hit i 1955.  I byplaner fra denne tiden var Skeiane tillagt enda større vekt, med kulturhus, 
park og aveny, men de ble ikke fullført.   
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På sporet etter gårdene   

Brualand forografert av Widerøe i 1935.  Kvellurveien, som viderefører det gamle krysninsstedet over 
Storåna i forkant. Kun hovedbygningen er bevart.  (ika-w004301_1935) 

Sandve (tidligere bruk nr 42/5) fotografert av Widerøe i 1959. Tunet var intakt til det måtte vike for nytt 
veikryss og brannstasjon på 1980-tallet.  Hovedbygningen ble flyttet tl Skeianetunet i 1988. (ika-
w126366_1959) 
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Sandve med Ganddalen ligger i utbyggingsbeltet sør for Sandnes. Etter de opprinnelige gårdsbrukene er det 
få og kun fragmentariske spor, i hovedsak enkelthus fra tidligere gårdstun, først og fremst bolighus. I løpet av 
de siste 10-årene har nær all åpen jordvei forsvunnet. I dag er det bare Elvebakken, et relativt seint utskilt 
bruk fra Skei, som framstår med både tun og åpen jordvei i sammenheng. Det inngår i parklandskapet langs 
Storåna. Den eldste gårdsbebyggelsen på Skei hadde gårdstun øst for jernbanen. I et tett byggefelt der er det 
rester etter bebyggelsen i bydel Austrått.   

Men bydelen Sandve kan by på noen av Sandnes staseligste, best bevarte eldre våningshus fra den tidligere 
gårdsbebyggelsen – med karakteristisk arkitektur fra ulike perioder. Det gjelder samlingen i Skeianetunet 

Skei sine arealer strekker seg tvers over dalbunden.  Beliggenheten til disse to tuna samsvarer bra med 
Gulbrandsens kart fra 1888. I dag er området tett utbygd, men innhusene til bruket til høyre (opprinnelig bruk 
nr. 43/2) står, se fotoet fra 2019 under. Bruket Elvebakken på vestsida av jernbanen, de hvite husene, ble 
trolig etablert litt ut på 1900-tallet. I dag et av få komplette gårdsanlegg med grønne omgivelser i dalen.  
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med selve hovedbygningen på Skeiane, det fredete, store 1700-tallshuset og den tilflyttede hovedbygningen 
fra Sandve fra 1840-tallet, karakteristisk for Sandnesempiren. Dessuten prosteboligen fra 1911-13, tegnet av 
Ragnvald Kluge. Hovedbygningen på Brueland er også gammel, men ombygd i nyklassisistisk stil, etter 
tegninger av arkitekt Gustav Helland.  

 

  

Sandvehuset i Skeianeparken var hovedbygning på 
bruk 5 på Sandve og er et midtgangshus i empirestil 
fra 1840-tallet. Det be flyttet hit i 1988 da det ble 
bygd ny brannstasjon på Sandve. 

Hovedbygningen på Brualand er gammel, men ble 
ombygd rundt 1920, etter tegninger av arkitekt 
Gustav Helland. Utformingen er gjennomført 
nyklassisistisk.  

Hovedbygningen på Sandve bruk nr. 5 fotografert av Anders Beer Wilse 1913. (Galleri Nor, 
Nasjonalbiblioteket, NF.WK 00713) 
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Asheim fotografert av Widerøe i 1959. Det lille jærhuset til  høyre for veien var ett av ni gjenstående jærhus i 
«Tiltaksplan for Jærhus 2002». Det er i dag flyttet og gjenoppbygd som utgangspunkt for et større jærhus. (ika-
w126330) 
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Ferdselen 

 

  

Originalkart fra 1888. Tegnet av Reinald F. V. Gulbradsen. Gjesdalveien er ført fram til Krossen. 
Mellom Kvellurveien og Gjesdalveien er Pilabakken kommet – snarveien mot Skeiane som ble 
anlagt av eieren på Skeiane for å beholde Skeiane som handelssted mot konkurrenten Krossen. Mitt 
kart | Kartverket.no. 

Utsnitt av porteføjlekart 4 Rogaland fra 1857. Tegnet av F. Staib . Kartgrunnlag 1855.  Det viser 
hovedveien slik de var etablert midt på 1800-tallet. Veien fra Hana til Skeiane var ny da kartet ble 
tegnet, og ennå uten skikkelig steinbru over Storåna, som kom i 1861.  

https://kartverket.no/om-kartverket/historie/historiske-kart/soketreff/mitt-kart?mapId=9680
https://kartverket.no/om-kartverket/historie/historiske-kart/soketreff/mitt-kart?mapId=9680
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De eldste ferdselsårene. 

At Skeiane utviklet seg til et senter i Høyland hang sammen med utbyggingen av kommunikasjonene. De 
tidlige selvkjørte veiene, og spesielt den eldste postveien fra 1600-tallet, førte med seg at Skeiane fungerte 
som et viktig knutepunkt i regionen. I flo sjø var Stangelandsåna farbar med prammer opp til Skeiane.  Men 
kyssende trafikk som valgte landeveien måtte ofte langt inn for å unngå den våtlendte Fjørå. Før det kom 
bruer var det vad over Stangelandsånå ved Skeiane (Rokevadet) og Storåna ved Brualand (Sandvadet).   

Dagens Kvellurveien–Espedalsveien er en videreføring av den gamle østvestforbindelsen ved Brualand, til 
Høyland kirke og fjellbygdene i øst. Ifølge M.A. Grude krysset også den gamle kongeveien sørover mot Jæren 
Storåna ved Kvelluren (MA Grude 1910:361). Han har en teori om at den sørover fra Sandnes krysset Storåna 
ved Sandved, gikk over Kvelluren og Hove, for så å fortsette på vestsida av dalen til Skjæveland. Trygve Stokka 
(Årbok for Jæren 1953) fremmer en mer vestlig trasé, at den gikk i høyden over Asheim, over Åsmarka i 
skiftet mot Todnheim, og passerte Leitet på vei mot Skjæveland.  

Veien kan ha hatt flere traseer til ulike tider. Fra gammelt var dette en ridevei. Etter kongelig påbud ble den 
noe utbedret i 1624, 1643 og 1648 med nødvendige klopper og bruer (AE 1991:15). Stein Rune Jacobsen 
(Historielagets årbok 2017:159) heller til at det er Grude som, i hvert fall etter en tid, kommer nærmest. I et 
dokument om brobygging på veianlegg i Høylandsmyra i 1806 henvises det til bruk av stein på en bru mellom 
Lunde og Kvål på den gamle kongeveien.  

Den nye kongeveien ca. 1800 

Arbeidet med å forbedre ferdselsåren mellom Stavanger og Egersund ble satt i gang i 1789. Veien ble kalt for 
Den vestlandske Hovedveg eller Jæder-Hovedveg. Worsøe kaller veien for «Kongevei fra Stavanger til 
Søyland» i 1816. Den ble også kalt Postveien, Åse er postgård på Worsøes kart fra 1816. Som den første 
sammenhengende kjerreveien i regionen, ble den de fleste steder bygget rettere, bredere og med bedre 
underlag enn noen veier før. Rundt 1800 var arbeidet kommet til Trones, og rundt 1825 var den opparbeidet 
til Skjæveland. Den gikk ikke om Sandnes, men fulgte Trones-høyden fra Lura mot Stangeland, hvor den 
krysset Stangelandsåna ved Bråstein barkemølle. Traséen mellom Stangeland og Åse er mer usikker. Ifølge 
M.A. Grude (1910) skal den hå gått i høyden vest for Skeiane, opp Telthusbakken, langs Skogsbakken, 
oppunder Kolbeinshaugen til Åse. Deretter har den fulgt dagens trasé mot Skjæveland.  

Ny Jæder-Hovedveg 1846–47 

Veien fra 1800 var ingen suksess. Den ble utbedret og lagt om mellom Lura og Åsedalen 1846-47. Trones-
høyden ble forlatt, og det kom en ny og slakere trasé som gikk innom Sandnes, Skeiane og Sandve. Foruten at 
det var et trasévalg som knyttet Sandnes mye bedre til regionale ferdselslinjer, fulgte den den nye tidens 
moderne prinsipper for veibygging – som, ved å følge terrenget for å unngå kneikene, var bedre tilpasset 
transport basert på kjerrehjul. 

Gangaren–Vågsgjerdveien 

I 1848-55 ble det anlagt en ny kjerrevei fra Hana til Skeiane, Gangaren–Vågsgjerdveien. Den var et ledd i å 
knyttet bygdene til den ny hovedveien.  Den endret ferdselsbildet og styrket Skeianes rolle som knutepunkt.  
Veien fikk økt betydning da det ble bygd steinbru over Storåna i 1861. 
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Jærveien gjennom Skeiane fotografert av Ludvig Ludvigsen, sørover fra brua over Stangelandsåna. Krambua 
til venstre, mølla til høyre, foran Høiland sparebank. Før Jærveien ble lagt utenom, vest for bygningene . 

 

Krums kart revidert 1913–20. Karetet illustrer skeianes sesntrale posisjon i ferdselsnettet. Den blå skravuren 
viser prost Jonassens eiendom i Høyland.  Den røde Thv. Nielsens eiendom av Brualand.  Høyland 
sparebanks bygninger i mur er markert røde. (1881.n, Historiske kart) 
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Avdukingen av Buddestatuen på Sskeiane 12. mars 1923. Skeianekrambua til venstre. Veien innover er 
Vågsjerdveien med forbindelse til Vågen og Hana. I dag er det ingen spor etter denne forbindslen..  Etter 
omleggingen av Jærveien (1937–55) er Buddebautaen er flyttet til den vestsiden av bankbygningen. (L. 
Ludvigsen 1924) 

Jærveien ved hovedbygningen på Skeiane. (JAEHS012.056) 
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Industri  

Stangelandsåna og Storåna har vær viktige for industrihistorien i Sandnes. Garveribygningen Bråsteins 
Borkemølle fra 1878 er en av Sandnes eldste bevarte produksjonshus tilknyttet handverk og industri. Den 
ligger til Stangelandsåna på Stangelands grunn, like ved Sandnes gamle gravlund. I 1876 ble det bygd 
havegrynsmølle på Skeiane, like ved banken og krambua. Den fikk også drivkraft fra Stangelandsåna, via en 
kanal.  Mølla ble nedlagt av staten i 1955 og huset er borte. Langs Storåna må man ellers til Åse for å finne at 
det har vært større vannkraftbaserte næringer. Men kart fra 1888 viser industrisymbol ved Storåna på Skei.  

Bråsteins Borkemølle ble skadet i brann for noen år siden, men er bygd opp igjen. 

Villabebyggelsen 

Urbaniseringen av området begynte med villabebyggelse sørover langs Jærveien. På Brualand kom en rekke 
villaer i utpreget sveitserstil i ti-årene etter 1900.  Da statens planteskole ble lagt ned i 1932, ble en del av 
denne solgt fra og stukket ut i villatomter langs Jærveien. Det er bakgrunnen til at det her finnes et enhetlig 
miljø fra mellomkrigstid. Parkdraget langs Storåna tiltrakk seg villabebyggelse i det øvre sosiale sjikt, der 
frodige hager var en viktig del av uttrykket. En trend som har holdt seg til våre dager. Bydelen kan derfor 
oppvise en anselig samling arkitekttegnede bolighus som er gode representanter for sin tids arkitektur – fra 
århundreskiftet til våre dager. Også utenom parkbeltet. Flere av Sandes kjente arkitekter er representert.   

  

Prost Bernhard Jonasens villa på Skeiane fra 1911-
13. Tegnet av Ragnvald Kluge i en tidstypisk 
blanding av sveitserstil og jugendstil. 

Sandskaret 20. Modernistisk enebolig fra 1965, 
tegnet av arkitektene Lars Øglænd og Eilif Tonning. 
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Gandsparkene  

  

Fra Gandalens Planteskole i 1935 (Digitalt museum 
JAEHS012.394) 

Fra Gandalens Planteskole i 1935 
(Digitalt museum JAEHS012.394) 

 

Tidligere var denne delen av Ganddalen kjent for sine planteskoler og gartneridrift. Det begynte med Statens 
Planteskole på Sandve (1867–1932), som etter hvert ble utvidet med tilstøtende arealer fra Austrått og 
Brualand. Som skogplanteskole var den lenge den eneste i landet. Formålet var å drive fram småplanter av 
buskfure, og vanlig fure og gran til den omfattende skogplantinga som var kommet i gang på Jæren.  

Primus motor den første tida var Martin Adolf Ingebretson Grude og senere broren Nikolai Ingebretson 
Grude. Samuel Sandved startet Sandveds Planteskole i 1887, og senere Sandveds Havebrugsskole (1896–
1927) – som ble den største på gartneropplæring i landet. Dens betydning for næringen kan sammenlignes 
med jordbruksskolen til Budde på Austrått. Til miljøet hørte også Grudes Planteskole på Nedre Austrått, 
etablert av Ingebreth N. Grude. Den siste av de store planteskolegründerne var Peder Sandved med 
Ganddalens Planteskole (1920–1938).  Dette skapte en landsledende havebrukskultur, som fortsatt kan 
spores i flere offentlige og private hageanlegg i Sandnes. 

Etter at statens skogplanteskole ble nedlagt i 1932 fikk Høyland kommunen leie deler av eiendommen på 
Sandve under forutsetning av bruk som offentlig park.  På 1950-tallet fremmet herredsgartner i Høyland 
Brynjulf Mugås ideen om Gand naturpark, et sammenhengende grønt belte fra Stokkalandsvatnet , langs 
Storåna til Brualand. Han mente at et parkdrag langs Storåna ville kunne skape en grønn lunge i byen slik 
andre europeiske byer hadde (FH 2018:96).  Han hadde planer om arboretum, rosarium, restaurant og 
friluftscene. Det er lett å se sammenhengen til tankene fra «City Beautiful»- og lignende bevegelser. 

I 1959 fikk kommunen kjøpe området av staten og utlyste i 1962 en arkitektkonkurranse om parkanlegg.  
Arbeidet med den store naturparken smeltet etter hvert sammen med tidens nye vekt på miljø og naturvern. 
Etter en god del arbeid med rensing av kloakk og sedimenter har kommunen etter hvert opparbeidet et 
sammenhengende parkbelte langs Storåna. Det går i dag under samlebegrepet Gandsparkene, som består av 
mange delparker med navn etter de opprinnelige gårdene langs elvedalen.  Skeianeparken er inngangen til 
parkdraget fra byen. Tankene om å føre parkbeltet med gjenåpnet Storåna helt fram til utløpet i 
Gandsfjorden var neste trinn. Med arkitektkonkurransen for ny bruk av det avindustrialiserte Vågen i 1986 
kunne den konkretiseres. Med det nye prosjektet «Elveparken», der bruken i hovedsak er 
sentrumsbebyggelse og videregående skole, blir parkdraget ført helt fram til utløpet i Gandsfjorden. 
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Sandves Planteskoles presentasjon i fagbladet til Norsk Gartnerforening og Selskapet Norsk 
Hagedyrkningens venner fra 1935. 

 

Parti fra Statens skogplaneskole (Sandnes planteskole)  i 1913. Jorde med småplanter i senger. Norsk 
Skogbruksmuseum. DSS 2022) 
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Sandve fotografert av Widerøe i 1935. Fra den nærmeste gården drev Peder Severin Sandved Ganddalens Planteskole 
fra 1920 til 1938. Husene står fortsatt, men hovedbygningen i drakt fra 1948. Brualand er huset med flat ark lenger inn, 
på den andre siden av Storåna. (Interkommunalt Arkiv i Rogaland.) 

Området for Sandveds Plantskole i 2012. Det hvite bolighuset i forkant er det store sveitserstilhuset på det 
gamle fotoet, bygd 1872 og modernisert 1954. Planteskolen ble lagt ned i 1965, men gartneridriften fortsatte. 
Da motorveien ble bygd på 1990-tallet, ble drivhusene flyttet lenger sør. I dag er også disse borte. Brueland 
barnehage ligger på planteskolens område i nord. 



 

Byantikvaren i Sandnes 07.02.2022 

 

1
9

 
I tilknytting til parkbeltet kom det tidlig et villabelte med store fine hager ned mot elva. Parken har særegen, 
verdifull vegetasjon som, i tillegg til kunnskapsverdi om dalens historie og planter, har stor opplevelsesverdi. 
Her er også et av få steder hvor Storåna går i dagen og er tilgjengelig. Parken og den spesielle vegetasjonen er 
i dag det mest direkte minnet etter planteskoleperioden. Det er bevart lite bebyggelse eller andre strukturer 
knyttet til hagebruksvirksomhetene og gartneriene. Men det står hus i tunet etter Peder Sandved som 
grenser til Sandveparken, riktignok med fornyet eksteriør, og i hagen er det vegetasjon som kan stamme fra 
planteskoletida, bl.a. en praktfull rododendron. Og våningshuset med have til Nikolai Grude er bevart ved 
Sleipners gate (Hoveveien 11). . 

Park i 

Sandnes 1941. Mittet & co. AS. Nasjonalbibliotekets bildearkiv.  

 

  

 Sandves Planteskole på postkort. Fotograf Ingvald Dahle.  (JAEHS012.395. 
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Gravlundene 

 

 

 

 

 

 

Sandnes nye gravkapell fra 1937 
har en særpreget utforming preget 
av funksjonalisme og art deco. Både 
arkitekt Gustav Helland og Ludvig 
Imsland skal ha bidratt. 

 

Som en parallell forlengelse av Gandsparkene ligger strengen med gravlunder inn mot byen. Deler av 
ekserserplassen ved Skeiane var alt i 1874 stilt gratis til disposisjon for kirke og gravplass. Sandnes gamle 
gravlund ved Bråstens bårkemølle ble tatt bruk i 1882, samtidig som Sandnes kirke inne i byen sto ferdig. I 
1907 ble den forlenget nordover, og i 1933 sørover med «Sandnes nye gravlund», som fikk nytt gravkapell i 
1937.  Siste tilskudd, Gand Gravlund, ble anlagt som hjelpekirkegård for Høyland i 1939, på tidligere statens 
skogplaneskoles eiendom. Gravlundene er felleskapsarenaer med stor kunnskapsverdi og opplevelsesverdi. 

2. Verdenskrig 

Utenom rester av fangeleiren i Skeiaskogen, er det ikke registrert minner fra 2. verdenskrig i bydelen.  Det 
betyr ikke at okkupasjonsmakten ikke var til stede. Det tyske Ortskommandantur brukte den første tiden 
Elim, men holdt deretter under det meste av krigen til på Skeiane. Den flyttet i siste del av krigen til Storgata 
53, bolighuset bakerst i Salomonsmauet.  

  

Widerøe 1954 (ika-w071035) 
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Kulturmiljøer i Sandve 

Villaer Brueland   

Et villakvartal mellom Kvellurveien, Brugata, Jærveien og Brualandparken.  Del av en parsell som ble skilt fra 
Statens planteskole da denne ble nedlagt i 1932. Stykket ut i hustomter, solgt til private og suksessivt bebygd 
1932–1936.  Et område der flere av husene har bevart så mye av opprinnelig karakter, at det er lett å lese 
som et representativt og helhetlig villaområde fra perioden. 

Mmiljøet fotografert av Widerøe i 1935. (ika-w004349) 
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Klassisismen preger strøksbildet, med innslag av jugendstil og folkelig funksjonalisme for de yngste.  
Direktørboligen i Jærveien 80 skiller seg mest ut med et herskapelig anlegg av hus og hage i nærmere 
nybarokk stil. Flere av hagene oppleves i sammenheng med parkbeltet langs Storåna Gandsparkene. Samlet 
gir miljøet et tidstypisk og fint bilde av hustyper og byggeskikk i mellomkrigstid.  Oppleves i sammenheng 
med annen eldre villabebyggelse langs Jærveien.  

  

Jærveien 80. Murvilla fra 1933. Tegnet av arkitekt 
Ole Landmark.   

Jærveien 56, bygd 1913.  

 

  

Jærveien 80 fotgrafert av Widerøe i 1935 (ika-w004350). 
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Skeiane kulturhistoriske område 

Høyland kommunes administrasjonssenter, med lange tradisjoner som knutepunkt og møtested. Med 
kulturminner som i stor grad er knyttet til fellesskapets historie og spenner vidt i typer og tid. 

 

Over: Området 1960.  Det nye rådhuset til 
Høyland kommune er kommet under tak. Løa på 
Skeiane står fortsatt.  Den ble revet rundt 1980 
og Høyland Sparebanks nye postmoderne 
bygning fra 1984 reist på stedet. Til høyre: 
Området 2014. 

Skeiane har spilt en sentral rolle i ulike epoker av 
Sandnes historie. Navnet forteller at her har vært 
skeidplass. 

 

Stedet hadde en svært lang historie som ekserserplass da denne ble lagt ned på 1880-tallet. Skeiane var 
knutepunkt for gamle ferdselsårer, der veifaret til Jæren, og postruten mellom Stavanger og Kristiansand 
møttes. Kvelleurveien/Espedalsveien krysset Storåna med vad/bru ved Brualand på vei fra Skeiane til Høyland 
kirke. Veien nordover gikk over Stangelandsåna ved Rokevadet, like ved dagens rundkjøring.  

Skeiane var i flere omganger skysstasjon og lensmannsgård. Før strandstedet Sandnes ble by 1860 og Krossen 
vokste fram, var Skeiane et viktig handelssted. Stangelandsåna har vært viktig kraftkilde for industri i 
nærområdet. Sandnes kirkegård ble lagt hit i 1882, på den gamle ekserserplassen. Da ladestedet ble skilt ut 
fra Høyland, ble Skeiane et naturlig senter for herredet. Bygdebanken med den kommunale administrasjonen 
ble flyttet hit i 1876, og fra 1885 i eget hus. Med høybanen i 1955 ble Sandnes jernbanestasjon flyttet til 
Skeiane og like etter kom rådhuset. 
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Kvellurveien–Espedalsveien (Sleipners gate) 

 

Over: Kvellurveien og Espedalsveien (Sleipners gate) 2017. Under: 1937. Veien ble brutt ved anlegget av 
høybanen midt på 1950-tallet. Brualand ligger midt i bildet, med trefløyet driftsbygning. 

 

Dette skal være den eldste innfartsveien fra Høylands fjellbygder. Den gikk fra Høyland kirke over Austrått via 
Sandvadet ved Brualand. Dette var også en av de første stedene det kom bru over Storåna. Veien mistet noe 
av sin betydning da Gjesdalveien ble ført ned til Krossen sist på 1860-tallet. Det eldre bygningsmiljøet som er 
knyttet til den er sammensatt og omfatter arbeiderbruket Fredheim fra rundt 1900 som er fredet, en 
herskapelig hovedbygning i restene av tunet på den gamle gården Brualand, i Kvellurveien 30 og direktørvilla 
fra 1927 i Austråttbakken 5.  De to villaene er særpregede, og arkitektonisk kvalitet er høy. I Hoveveien nær 
jernbanen står hovedbygningen på det tidligere gårdsbruket Samslåttet, trolig bygd på 1870-tallet og knyttet 
til Grude planteskole. Her er det også en eldre hage. Før siste krig var det ellers kun spredt bebyggelse langs 
veifaret, men i 1960 er feltet sør for Espedalsveien bygd ut.  Kulturverninteressene i området er først og 
fremst knyttet til det gamle veiløpet, den svært verneverdige bebyggelsen på arbeiderbruket, de to villaene 
og tilknyttingen til planteskolehistorien i Ganddalen.   
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Fangeleir Skeiaskogen 

 

Skeiaskogen 1960. Den store bygningen er en nyere driftsbygning. Senere kom det opp et lite gårdstun der. 
Det er ingen hus her i 1937, IFØLGE flyfoto.  

I krigsårene satte tyskerne opp en fangeleir med omtrent 300 fanger i skogen mellom dagens Skeiene 
ungdomsskole og Skogsbakken.  

Fangeleiren var ifølge muntlige kilder omringet av et høyt piggtrådgjerde. På folkemunne ble leiren kalt 
«polakkleiren» på grunn av at det var mange polakker som bodde der. Denne skal ha hatt bedre forhold enn 
fangeleirene med russiske fanger. Krigsfangene gikk hver dag ned til kaien i Sandnes og arbeidet der. Det 
finnes ennå en avlang mursteinsbygning som skal være fra denne leiren, samt en del som er nedgravd og 
sprengt bort. Det ble også lokalisert noen betongfundamenter som skal være fra leiren. Sprengte betongdeler 
og konturer i bakken forteller at flere krigsminner muligens eksisterer under bakkenivå. 
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REGISTRERINGSOVERSIKT – NØKKELTALL 

Tallene og tabellene i denne rapporten er under oppdatering. År for grunnlaget er opplyst ved hver tabell.   

 

I 2021 er det registrert 53 kulturminner med verdi i bydelen.  

Kulturminner fordelt på kategorier 

Kategorier kulturminner Står 
Derav 

nyregistrert Tapt I alt 
Tidligere 
registrert 

Tap av  
tidl.reg.  

Bygning 46 26 11 57 31 35 % 

Andre typer minner 4 4 0 4 0 0 % 

Grøntanlegg 3 3 0 3 0 0 % 

Ruin 0 0 0 0 0 0 % 

Samlet 53 33 11 64 31 35 % 

Tallgrunnlag des. 2021. Oversikt over kulturminner i bydelen fra Kulturminneregisteret. «Tidligere registrert» 
omfatter SEFRAK-registreringen på 1980-tallet og tilleggsregistreringer under senere verneplanarbeid. 
«Tidligere registrert» er grunnlaget for andelen tap i %. Tapene indikerer en trend. Tilleggsregistreringer for 
denne kulturminneplanen (2020–2035) er holdt utenom og vises under «Derav nyregistrert».  

Det samlede antall kulturminner med verdi i Kulturminneregisteret for bydelen er 53. Sett ut fra bestanden 
som er vurdert i tidligere kulturvernplaner og SEFRAK-registreringen fra 1980-tallet utgjør samlet tap 35%. 
Det ligger det ligger noe over gjennomsnittet for kommunen som er 31 %. Alle tapene gjelder hus..  

6 objekter er vurdert å ikke lenger ha verdi og inngår ikke i tallmaterialet. 
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