
Assersonhuset ble bygd 
ca. 1800 og påbygd i 
1860. Begge bygnin-
gene har midtgangs-
plan med empirepreg. 
Navnet Tranegården ble 
tatt i bruk på 1950-tal-
let og kom av at husets 
eier nedstammet fra 
Kristen Pallesen Trane 
som var prest i Høyland 1606–1649. Tranefamilien kom fra Danmark. 
På Nedre Austrått har det vært gjestgiveri, postgård og lensmannsgård 
tilbake til 1600-tallet.

9. Fredheim er et arbeidersmå-
bruk med hus i sveitserstil. Det 
har utskjæringer i mønet, på 
bjelkehoder og på vinduslister. 
Byggeåret er ukjent da huset 
ble flyttet og bygget opp igjen 
på dette stedet i 1908. Fredet i 
1996. På vestsiden av Fredheim 
mot Hoveveien lå Høyland sag 
som tilhørte Statskog og hadde 
3-4 ansatte. Saga leverte trevirke 

bl.a. til byggfirmaene i Sandnes. Nedlagt i 1981.

10. AS Graverens Teglverk begynte i 1852 som et lite primitivt teglverk 
nede ved sjøen på 
grensen til Hana. I 
1877 ble det anlagt ny 
ringovn, samtidig som 
firmaet ble aksjesel-
skap. Nytt teglverk, 
2-verket (lengst t.v. 
på bildet), ble bygget 
i 1896, og etter hvert 
kom det til enda flere 
verk, og også potteri. 
Virksomheten var på det 
største midt på 1950-tallet med årsproduksjon på 11-12 millioner en-
heter. «Graverens» ble i 1976 slått sammen med konkurrenten «Ganns» 
til en enhet under navnet AS Gann-Graveren. Virksomheten ble da samlet 
på stedet Gravaren i eldste del av det som nå er Maxi kjøpesenter. 
Firmaet gjennomgikk en større modernisering og tjente igjen penger, 
men i 1994 var det slutt.

undervisning i bl.a. småfesykdommer, 
flokkmedisin og veterinær samfunns-
medisin her i løpet av et år.

4. Høylandsåna har vært oppdemmet 
og brukt til mølledrift for maling av 
rug- og grynmjøl. Prestegårdsmølla 
som var den eldste, var etablert før 
1826. Den lå der menighetshuset står 
i dag. Håbetmølla som kom i 1871, lå 
litt lenger oppe i elva. Mølla brant i 1944. Lengst oppe ved Melsheiveien 
står ennå mølla til Volden-bruket. Høylandsåna munner ut i Stokkalands-
vatnet som har en flott turvei rundt og er et yndet turområde.

5. Buddegården eller Nærlandsgården som vi ofte sier nå, har navnet 
etter Jan Adolph Budde som fikk tilbud av fylkestinget om å starte 
landbruksskole i Rogaland. I 1845 kjøpte Budde noe over en femdel 
av det som i dag er gården Austrått, og året etter startet han det som 
ble den andre landbruks-skolen i landet. Budde var en foregangsmann 

innen jordbruket, og det 
pionerarbeidet som ble 
gjort på skolen, fikk varig 
verdi for jordbruket i hele 
fylket. Skolen var i drift 
til 1876 da den flyttet til 
Nord-Rogaland og ble Tveit 
jordbruksskole. I 1914 ble 
gårdsbruket kjøpt av Bernt 
Palle Nærland, og i dag er 
det tredje generasjon som 
driver gården som årlig 

produserer over 600 slaktegris og har ca. 30 melkekyr.

6. Iglemyr er nå boligområde med bl.a. idrettsanlegg, skole, barnehage, 
bydelshus og klubbhus. Tidligere var området en stor myr hvor det ble 
skåret torv. Myra ble søppel-
fyllplass på 1950-tallet. I dag 
eksisterer det ved skolen en liten, 
sårbar del av våtmarksområdet. 

7. Riaren er en skogkledd liten 
fjellhøyde i et ellers flatt terreng. 
Området er flittig besøkt av skoler 
og barnehager i nærmiljøet. 
Sivilforsvaret har et av sine anlegg 
i fjellet.

8. Tranegården blir brukt som navn på gårdsbruket der kunstgalleriet 
holder til. Hovedbygningen ble fredet i 1924, og kommunen ble eier på 
slutten av 1950-tallet. Eldste delen av huset går tilbake til 1750-årene, 
men ble en del ombygd i 1820. Nabobygningen – Assersonhuset – som 
ble fredet samtidig, tilhørte det andre bruket av 3 gårdsbruk som fram til 
1860-årene var Nedre Austrått. Halve dette bruket kjøpte Budde i 1845. 

Kulturminner i Austrått bydel
1. Høyland 
gamle kirkegård fra 
1300-tallet gikk ut 
av bruk, og kirken 
som stod der, ble 
revet i 1840. Ny 
Høyland kirke med 
tilhørende kirkegård 
ble tatt i bruk året 
etter. Kirken som ble 
vernet i 2000, er en 
såkalt Linstow-kirke 
i empirestil. Dette 

var enkle tømmerbygninger med 
liggende kledning og vesttårn. 
Den gamle kirkegården ligger øst 
for Høyland kirke på andre side 
av Høylandsåna.

2. Ragnhildsnuten er på 172 
moh. og er et sted med flott 
utsikt over bydelen og områdene 
omkring. På østsiden av nuten er 

det en 30-40 m lang mur som kan være rester etter en bygdeborg fra 
eldre jernalder. Nyere funn viser imidlertid at anlegget kanskje har hatt 
en religiøs funksjon. På markene øst for nuten er det kartlagt mange 
fortidsminner fra folkevandringstiden, bl.a. 6 hustufter, 6 gravhauger og 
en mengde rydningsrøyser.

3. Høyland prestegård var blant 
de viktigste embetsgårdene 
i området. Den uvanlig store 
hovedbygningen med halv-
valmet tak, bred pulttaksark, 
vinduer og dører i empireut-
forming, ble bygd i årene 1852-
53. Den ble en del ombygd 
i 1927, men ble lite endret 
utvendig. I 1960 ble bygningene overtatt av Landbruksdepartementet og 
er i dag en del av komplekset til Norges veterinærhøgskoles Institutt for 

produksjonsdyrme-
disin og Veterinærin-
stituttet i Sandnes, 
samt Mattilsynet som 
holder til i en brakke 
nedenfor. Veterinær-
høgskolen har 
forpaktningsavtale 
og driftsansvar for 
hele eiendommen. 
I dag får rundt 170 
veterinærstudenter 
kortere og lengre tids 
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Skaarlia og Ragnhildsnuten.

Høyland gamle kirkegård.

Høyland prestegård.

Høyland kirke.

Riaren med idrettsanlegget på Iglemyr.

Tranegården. Galleriet til høyre.

Høylandsåna.

Fredheim.

Graverens Teglverk.

Buddegården

Kartet er utgitt av: Sandnes kommune ved park 
og idrett i samarbeid med oppmålingsseksjonen, 
Austrått bydelsutvalg, Sandnes historie- og ætte-
sogelag og Stavanger Turistforening. 
www.sandnes.kommune.no/friluftsliv 
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Velkommen på tur i Austrått bydel
Areal: 6,8 km²
Innbyggere: 6979 (2011)

Austrått bydel ligger sørøst for Sandnes sentrum og 
strekker seg fra Austrått ved fjorden og opp til Hove i sør, 
Høyland i sørøst og Skaret i øst. Bydelen består av bolig-
områder, jordbruk og noe næring. RV13 som går tvers 
gjennom bydelen, er lagt i veikulvert på strekningen hvor 
den skjærer gjennom boligområdet. Austrått bydel har de 
siste årene gjennomgått en sterk befolkningsvekst med nye 
boligområder. Eksempler på dette er Hovemarka og Skaret.

Veterinærhøgskolens Institutt for produksjonsdyrmedisin 
og bl.a. Mattilsynets regionkontor for Rogaland og Agder 
holder til på Høyland. Videre har entreprenørselskapet Lyse 
Infra som er et datterselskap til Lyse Energi, virksomheten 
sin ut fra anlegget på Tronsholen. Industribedriften med 
innredningssystemene til Torger Svindland AS er lokalisert 
nede i Kvelluren.

Bydelen har flere fine turområder. Melshei som ligger helt 
øst i bydelen (til høyre utenfor kartet), er inngangen til 
det store friluft- og turområdet Melshei/Myklabost med 
lysløype og mange turveier bl.a til Arboretet. Melsheia var 
tidligere husmannsplass under Høyland prestegård, men 
ble fradelt i 1888 og solgt til det som nå er Statskog.

.
 

Flott utsikt fra Ragnhildsnuten, nordover mot Sandnes sentrum.

11. Lagerhuset i Vågen er det eneste som er igjen 
av de lange, lave bygningene som preget byen i 
teglverksperioden. Lagerhuset som er fra slutten av 
1940-tallet, har et grunnplan på ca. 50 x 15 m og 
er dekket av et slakt saltak i en spesiell sprengverks-
konstruksjon. Lagerhusene og bloksene – der 
murstein og andre teglprodukter lå til tørk før bren-
ning – var røffe, en-etasjes teglsteindekkende sal-
takshus med lengde mellom 20 og 50 m. På slutten 
av 1800-tallet var det nærmere 40 blokser i byen.

12. Konfeksjonsfabrikken til Jonas Øglænd kom 
til Vågen på det som tidligere var en del av «fjerå». 
Lokalene i Krossen-kvartalet ble for små. Første 
byggetrinn ble tatt i bruk 1961, og etter hvert om-
fattet bygningskomplekset et areal på ca. 12 mål. 
Det ble produsert jakker, dresser, arbeidsklær, 
bukser og sport- og fritidsklær. Tidene endret seg, 
det meste av Øglændkonsernet ble solgt til Varner-
gruppen som igjen solgte ut, og etter en del år 
opphørte all produksjon.

13. Storåna som nå er åpnet opp igjen fra sjøen 
og noen hundre meter oppover, er grense mellom 
bydelene i dette området. Flott turvei langs den 
åpne Storåna og på sjøsiden av boligblokkene i 
fjordbunnen.

14. Pilabakken er øvre del av den gamle veien som 
gikk mellom Austråttbakken og det gamle senteret 
på Skeiane. Husene i bakken er gode eksempler på 
arbeiderboliger, mange er bygd i 1907.

15. Skaarlia er et nyere boligfelt på vestsiden av 
høydedraget på gården Skaret. I tillegg til at feltet 
har både tradisjonelle og topp moderne boliger i alle 
fasonger, går veien på feltet gjennom kommunens 
eneste veitunnel i fjell.

16. Austråttunnelen er en 480 m lang veikulvert på 
RV13. Den går gjennom boligområdet i østre del av 
bydelen. Mange fine turveier på lokket av kulverten.

Lagerhuset i Vågen.


