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Dokumentet er utarbeidet som: 

➢ kunnskapsgrunnlag i plan og byggesaksprosesser 

➢ kunnskapsgrunnlag for de som ønsker å bli kjent med historien og lokal identitet 
gjennom fysiske spor 

➢ supplement til registreringene i Kulturminneregisteret 

 

Grønn kulturarv utgjør et eget sjikt innen kulturhistorien. Den er knyttet til en særegen type 
levende kulturminner, der stadig endring og fornyelse er en forutsetning for bevaring. 
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KULTURHISTORISK KUNNSKAPSGRUNNLAG 

Sandvedparken - et av Sandnes mest sentrale grønne kulturmiljø 
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Finner dere feil og mangler, 
vennligst registrer disse her: 
 
http://tiny.cc/75klnz 

Link til Kulturminneregisteret 

 

Sandnes har en stolt grønn historie. De gjenværende kulturminnene 

og miljøene knyttet til den grønne kulturarven gir ankerfeste til lokale 

og nasjonale fortellinger om 1800- og 1900-tallets store miljøsaker: 
  

• Gjenvinne den tapte skogen 

• Behov for mer energi 

• Sunt kosthold 

• Matsikkerhet 

• Fremme helse gjennom en vakrere og grønnere by 

Miljøsakene den gang, og som tidligere generasjoner måtte finne en 

løsning på, minner mye om utfordringene vi står ovenfor i dag. Den 

gang var langsiktig planlegging, kunnskapsformidling, forbilder og 

bred involvering viktige virkemidler for å nå mål. De samme 

virkemidlene må vi ta i bruk i dag, skal vi få tilstrekkelige resultater av 

et grønt skifte og for å nå FNs bærekraftsmål. Kunnskapsgrunnlaget 

«Grønn kulturarv i Sandnes» er et ledd i arbeidet med Sandnesløftet. 

Satsingen er et samarbeid på tvers og tar i bruk byens kulturarv for å 

styrke byidentitet i en attraktiv og bærekraftig byutvikling. 

 

 

• .   

Statens planteskole var mål for familieutflukt tidlig på 1900-tallet (i dag Sandvedparken) 

 

 

«Kjærlighet er 

som et tre, 

den vokser av 

seg selv og 

setter dype 

røtter i hele 

vårt vesen»  

Victor Hugo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«For i 

virkeligheten, 

hvis vi med 

rette vurderer, 

er ethvert 

grønt tre langt 

mer strålende 

enn om det 

var laget av 

gull eller sølv» 

Martin Luther 

http://tiny.cc/75klnz
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Bildekavalkade -- sentrale tema i Sandnes sin grønne historie 

  

Formidling og møteplass fremmer innovasjon og nytenking: Buddegården -Rogalands første 

landbruksskole (1846–1876) fotografert av Widerøe i 1954.  Da jordbruksreformatoren Jan Adolph Budde 
overtok eiendommen i 1845 var det meste treløs utmark. Før 1855 var bygningene på plass, det var anlagt veier, 
hage og plantet trær. Det dyrkbare arealet var økt fra 22 til 187 mål. Budde var først ute, med alle tidsaktuelle 
temaer som har med menneskenes bruk av naturressursene og gårdsdrift å gjøre – dyrking, grøfting, nyrydning, 
treplanting og bygninger. (ika-w071059) 

Rydding av nytt potetland i 191, fotografert av en gruppe jordbrukseksperter på ekskursjon på 

Jæren (Digitalt museum NTM UWP 15601) 
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Opparbeide kunnskap, skape forbilder - Statens planteskole og plantefelt som løsning på den 
tapte skogen.  Nyplantingene på Vatne Statsplantefelt i Høyland inspiseres 1911. Et nakent fjellandskap der det 

vokser lyng og gras mellom steinblokker og bergflater. Treplantene som er satt ned her, er knapt synlige.  Etter 
beskrivelsene skal det ha sett slik ut også på Myklebust i Høylandskomplekset da utplantingen startet i 1878. 

Langsiktig planlegging - Skog i tenårene og enda skulle det gå 50 til 100 år før den blir hogstmoden  
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Hagebrukskoler og planteskoler viktige verktøy for å lære om kosthold og matsikkerhet: 
Amtsagronom Kvadsheim inspiserer vinterkålen i en kålåker like utenfor Sandes under en ekskursjon på Jæren i 1917, 
der bl.a. Sandveds Planteskole var et av stoppestedene. Fra Severin Worm-Petersen fotoserie av «Korsmos gruppe», 
Digitalt museum (NTM UWP 15497) 

Grønnsak-, frukt- og bærdyrkerbyen representert ved et boligområde på Hana i 1954. Fotografert av 

Widerøe (ika-w071088) 

https://digitaltmuseum.no/90a2d9d9-f716-474d-a3bb-3ce05be16cc4/
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Den vakre og grønne byen - viktig for kropp og sjel: Plaskedammen i Øglændparken, anlagt 

1945, følger parkprogrammet til Chicago fra slutten av 1800-tallet. Lekeplasser inngikk i Sandnes 

kommunes parkpolitikk fra  byens parkstyre ble opprettet i 1920. Foto av (Kolbjørn Rostrup, trolig tatt 

på 1950-tallet.) 

Kirkeparken – en av Sandnes første parker. Et yndet motiv for postkort. (Nasjonalbibliotekets bildearkiv) 
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Sandnes grønne kulturarv – oppsummering   

Grønn kulturarv utgjør et eget sjikt innen kulturhistorien. Den er knyttet til en særegen type levende 
kulturminner, der stadig endring og fornyelse er en forutsetning for bevaring, men som likefult har en 
dimensjon sterkt forankret i det som var. Den grønne kulturarven gir en nær og direkte linje til fortellingen om 
bruken av naturressursene som grunnlag for næring og bosetting. Sentralt i denne historien står historien om 
jordbrukets kulturlandskap.  I Kulturminneregisteret inngår jordbrukets kulturlandskap i vurderingen av 
mange kulturmiljøer, men er ikke registrert som en egen kategori.  

Kategorien «grøntanlegg» i Kulturminneregisteret omfatter miljøer som er opparbeidet for pryd-, rekreasjons- 
eller sportsformål og der vegetasjon er en vesentlig del av innholdet. Registrerte grøntanlegg i Sandes er 
hage, park, gravlund, festplass, fritidsanlegg, trær og alleer.  

I byene har grønne kulturminner en spesiell rolle som byens grønne lunger i form av parker og alléer, hvis 
betydning for helse, trivsel og «det vakre» etter hvert tvinger seg inn i byenes planer. 

Sandnes fikk en sentral rolle da 1800-tallets grønne politikk skulle konkretiseres 
1800-tallets «grønne» politiske mål var ambisiøse – utvikle og modernisere jordbruket, rydde nytt land, 
gjenreise skogen, fremme hagebruk og parker for folkehelsens og skjønnhetssansens skyld. Naturen hadde 
en egenverdi. Ubalanser, som den stadig minkende skogen, skyltes menneskenes overforbruk, uten tanke på 
gjenvekst og bærekraft. Men, det som menneskene hadde gjort feil kunne også rettes opp, om menneskene 
tok de riktige grepene. Til det trengtes kunnskap. Dette var temaer, med røtter i 1700-tallets opplysningstid, 
som fikk større og større vekt i den offentlige samtalen utover 1800-tallet. Temaer som ble sett som del av 
nasjonsbyggingen til «Det nye Norge». Myndighetene, gjennom stat, fylke og kommuner støttet med lover, 
regulering og økonomiske incitament. Først motvillig, for liberalismen sto sterkt som idé i samtiden. 

Flere av temaene som engasjerte pionerene på 1800-tallet ligger også i dag høyt på den offentlige agendaen 
– som betydning av skogen for miljøet, viktigheten av selvforsyning og verdien av å lære gjennom praktisk 
arbeid – jf. M.A. Grude: «at Arbeide ude i selve Livet ved praktiske Handlinger i fri Luft» – jf. Vitensenter-
pedagogikken «Lære ved å gjera».  

Noen vurderinger er mer herjet med av «tidens tann». Synet på hva som er stygt og pent i naturen henger 
ofte sammen med hva som anses galt, riktig eller nyttig og er i stadig endring. Den negative benevnelsen «I 
svarteste lynghei» er for eksempel ikke lenger gangbar– om kystlyngheiene som i dag omtales som sjeldne, 
verneverdige og særpregede kulturlandskap som inneholder fortellinger om en 3000 år gammel bærekraftig 
jordbrukskultur. I dag ligger også ny kunnskap om økologiske sammenhenger og biologisk mangfold bak vår 
tids oppgradering av naturtypene myr og lynghei som viktige landskapselementer i miljøsammenheng. 
Vassyke myrer anerkjennes for sine egenskaper som karbonlagre, flomdempere og hjem for truede arter – og 
som et åpent landskap med stor skjønnhet. 

Det er særlig på tre felt og gjennom tre institusjoner at Sandnes ble en viktig «grønn aktør» i sin tid: 

• Jordbruket. Jan Adolf Budde (1811-1906) og Buddegarden (1846–1876), jordbruksreformatoren og 
skolen. En av de første landbruksskoler i landet og den første i Rogaland. Regionalt senter med stor 
betydning for moderniseringen av landbruket. Først ut med det meste. Pådriver for å skape ny jordvei 
av utmark, myrer og vann. Utprøving av planteskole og skogreisingsfelt. Utprøving av nye redskaper i 
smia som la grunnlag for Jærens redskapsindustri. Pedagogisk nybrott med undervisning basert på 
nærhet mellom teori og praksis og bred folkeopplysning. Spredning gjennom 200 elever hvorav over 
halvparten fra Jæren.  

• Skogen. Statens svar på den nasjonale «skogsaken» var skogplanteskolen på Sandve fra 1867 og 
plantefeltet Høylandskomplekset fra 1873. Disse anleggene blir regnet som moderstedet og 
utgangspunktet for all rasjonell skogplanting i Norge. Fra erfaringene ved anleggene i Sandnes skulle 
skogen i Norge reddes. Planteskolen ble til Sandvedparken og i deler av Høylandskomplekset ligger 
Rogalands Arboretet.  

• Hagebruket. Sandveds Havebrugsskole (1896–1927) var for hagebruket det Buddegarden var for 
landbruket. Med siden 430 elever fikk den fikk stor betydning for spredning av kunnskap om hagebruk. 
I sin tid den største i landet. Grunnlag for at Rogaland er et av de største fylkene i grønnsakdyrking. 
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Vakker natur som sjelebot 
Både jordbruk og parkanlegg var viktige elementer i de store offentlige sosiale institusjonene som kom fra 
andre halvdel av 1800-tallet.  Jordbruket inngikk i det økonomiske grunnlaget både til eget hushold og for 
salg. Men gårdsarbeidet hadde også en verdi i seg selv, fordi arbeid er oppdragende, gir mening til 
tilværelsen og det er godt for mennesket å bidra med noe nyttig.  Like viktig var at vakre hager og parkanlegg 
stimulerer skjønnhetssansen, skaper ro i sjelen og er bra for sinnet. Sandnes har flere slike anlegg. I 
vanskelige perioder i første halvdel av 1900-tallet kom naturressursene på både Varatun og Soma godt med 
for diverse krisetiltak mht. brensel og mat. 

Sosiale institusjoner der beliggenhet og grøntanlegg spiller en viktig rolle: 

• Soma kommunegård 1872. Høyland kommunes fattiggård på Soma var den første i sitt slag i 
Rogaland og en av de første i landet. Ble et mønster for tilsvarende anlegg på landsbasis. 

• Varatun fra 1892 var Sandnes kommune sin fattiggård.  Varatun hadde det mest storslagne 
gårdsanlegget når det gjaldt beplantninger, med alléer og trerekker – plantet av byens skolebarn. 
Eget drivhus forsynte byens parker og grøntanlegg.  

• Dale Asyl fra 1911, bygd av Stavanger Amt. Skiftet navn til Rogaland psykiatriske sjukehus 1965. Med 
590 pasienter, det nest største psykiatriske sykehuset i landet på 1970-tallet. Et storslagent, 
slottslignende anlegg med park og gårdslandskap, isolert i fjellandskapet med åpning mot fjorden.   

• Sandnes sykehus fra 1914 ble bygd i Samlagshagen, en park som Sandnes Byselskap hadde 
opparbeidet i 1905–1906.  

• Tuberkuloseheimen Vatneli fra 1928 ligger høyt i lia over gårdene på Vatne. Omgitt av 
«helsebringende» plantefelt med barskog og flott hage i stil med nybarokk hovedbygning.  

• Det private pleiehjemmet Trødne på Vatne overtok i 1927 et standsmessig sommersted med flott 
hage, bygd rundt 1890.   

Byens parker 

• Jernbaneparken 1878, byens første. Noen får trær igjen. 

• Kirkeparken 1882, byens første egne parkanlegg, plantet av byselskapet.  

• Sykehusparken. Samlagshagen – parken som grunnlag for hvor det første sykehuset ble bygd i 1913. 
Store bøketrær bevart.  

• Altonaparken 1920. Minne etter leirvareindustrien og offentlig byplanlegging rundt 1920 med 
opprettelsen av byens parkvesen.  

• Jonas Øglænds plass. Gave fra byens viktigste bedrift i 1939. Den første parken med plaskedammer? 

Gamle kirkegårder og gravlunder –forankring, kontinuitet og identitet  
Kirkene og kirkegårdene er det eldste offentlige samlingsplasser vi har. 

Etter innføringen av kristendommens var det påbudt å gravlegge i innviet jord, dvs. på kirkegården. 
Kirkegården var alltid inngjerdet for å skille innviet og uinnviet jord, og den skulle ha port som kunne låses. 
Vedlikeholdet av kirkegård og innhegning var allmuens ansvar, fordelt på gårdene i området.  

I 1805 utstedte styresmaktene noen nye lover begrunnet med tidens nye interesse for hygiene og hensyn til 
folkehelse. Lovene fikk betydning for kirke og kirkegård: 

• Forbud mot å gravlegge inne i kirken. Noe som gjennom århundrene var blitt utbredt skikk for de som 
kunne betale.   

• Forbud mot kirkegård i byene og tilsvarende påbud om kirkegård utenfor byen.  

• Anledning til å anlegge hjelpekirkegård på bygdene, i tillegg til den som var ved sognekirken. 

I 1852 kom en kirkelov om kirkegårdenes størrelse, utvidelse og vedlikehold. Det var overlatt lokale 
myndigheter å lage vedtekter for kirkegården og dens benyttelse.  Stadfestet i ny kirkelov 1897.  

Rammekirkegården ble den vanlige måten å utforme kirkegårder på utover 1800-tallet og fram                       
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til ca. 1950. Karakterisert av at hvert gravsted ble avgrenset og rammet inn med stein, eller gjerde av tre eller 
støpejern. Det var stor frihet i utformingen av det enkelte gravminne.    

Plenkirkegården erstattet rammekirkegården på 1950-tallet.  Staten bestemmer fra nå utformingen gjennom 
standardiserte vedtekter. En ny stilling, statskonsulent i kirkegårder, opprettes. Hensikten var ønsket om en 
rasjonell og økonomisk drift av kirkegården. Resultatet var en stor forenkling, med likeartede gravminner på 
rad ordnet på rekker i en stor grønn plen. Mye gammel kirkegårdskunst forsvant, men noen gamle graver ble 
stående igjen som elementer av kontrast i det moderne.  

Sandnes sine eldre kirkegårder og gravlunder 

• Forsand kirkegård ble anlagt sammen med Forsand kirke i 1854.  Tilbygd 2016.  

• Lyse kirkegård er en hjelpekirkegård bygd på 1850-tallet. Lyse kapell er fra 1961. 

• Sandnes gamle gravlund. Anlagt sør ved bygrensa. Innviet samtidig med Sandnes bykirke i 1882. 
Utvidet nordover i 1907.  

• Sandnes nye gravlund kom i 1933 som en utvidelse sørover. Gravkapell 1937. 

• Gand Gravlund ble bygd på grunn av Statens Planteskole etter at denne ble nedlagt i 1932. 
Hjelpekirkegård for Høyland kommune.  

• Høyland kirke og kirkegård ble bygd i 1841 etter et vedtak om at de gamle kirkesognene Soma og 
Gand skulle slås sammen. Den gamle kirken ble revet, men fortsatt finnes spor etter den gamle 
kirkegården øst for Høylandsåna. Den eldste del av kirkegården fra 1841 omslutter kirken, som ligger 
vest for hovedveien til Ålgård. Kirkegården er utvidet i flere trinn. 

• Soma gamle kirkested er markert med en gammel bauta og registrert under kategori som 
arkeologisk minne.  

• Riska gamle kirkegård og kirke ble innviet i 1877 og markerte Riskakvervens nye status som 
sognekommune. Siden 1966 har kirkegården ikke vært i bruk til begravelser.   

• Riska gravlund ble tatt i bruk i 1942 

• Høle fikk ny kirke og kirkegård i 1860. Kirkegårdens steingardsinnhegning ble ferdig et par år etter. 
To markante bøketrær ved inngangen er trolig fra 1860-tallet.   

• Malmheim hjelpekirkegård med et lite gravkapell ble innviet 1910.  Nytt større kapell kom i 1957 
sammen med utvidelse av kirkegården.  Forseggjorte porter fra begge stadier bevart.  

• Soma gravlund ble innviet 1917 og ligger ved siden av fattiggården i Høyland.  Etter flere utvidelser 
er Soma gravlund i dag Sandnes’ største. Soma fikk nytt kapell i 1997. 

• Sviland kapell og kirkegård ble innviet 1913.  

Jordbrukets kulturlandskap – naturarv og kulturarv 
Sammenhengen mellom kulturarv og naturarv kommer til uttrykk i ulike typer kulturlandskap. Sandnes 
byr på stor variasjon basert på sine ulike landskapstyper. 

• Slettelandet i vest som del av Låg-Jæren.  

• Det kuperte hei- og dallandskapet på Høg-Jæren 

• I øst møter Høg-Jæren fjordlandskapet i Ryfylke med Forsand. 

• De tettbebygde områdene innerst i Gandsfjorden ses i sammenheng med stavangerregionens by- 
og tettbebyggelse.  

Den historiske utviklingen setter avtrykk i landskapet gjennom politiske vedtak og institusjoner, teknologi 
og økonomi. Viktige stikkord er:  

Utskiftingene utover 1800-tallet – 1821, 1857, 1882.  Fra jordvei og bebyggelse i felleskap til hvert bruk med 
jordveien samlet om eget tun. Basis for dagens gårdslandskap. 
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«Det store Hamskiftet»  

• «Det store Hamskiftet» er et vanlig samlebegrep for mange av endringene som skjøt fart etter 1850.  
Overgang fra selvforsyning til handelsjordbruk står sentralt. Marked, byvekst og utbygging av 
kommunikasjoner ligger i bunn. Og Sandnes var et knutepunkt i dette som uthavn til Jæren, 
forsterket med Jærbanen i 1878.  

• Teknologiske nyvinninger som steinbukk og dynamitt lettet ryddingen av morenejorda og 
gjennomføringen av utskiftingene. Et nytt kulturlandskap sto fram, fra spredte teiger til 
sammenhengende jordvei innhegnet av den oppbrutte steinen i steingard på steingard.  

• Plog erstattet spade. En sammenhengende jordvei inviterte til utvikling av flere mekaniske 
jordbruksredskaper – flere utprøvd i smia på Buddegarden.  

• Til bildet hører nydyrking og skogreising og drenering av myrer og kanalisering av vann og vassdrag. 
Sandnesindustrien bisto med drensrør fra teglverkene – et produkt Gravaren leverte fra 1867. 

• For innsatsfaktoren gjødsel spilte uthavnen Sandnes en viktig rolle for jordbruket – som lossestasjon 
for sildeavafall «gan» i Vågen, verdens største ifølge Budde, og grunnlaget for den første 
ekspansjonen i jærjordbruket. Litt senere ble Sandnes lossestasjon for dohevd fra Bergen. Da 
kunstgjødsel og kraftfor kom på banen litt ut på 1900-tallet var Jonas Øglænd godt orientert og klar 
til å selge videre fra sine store havnelagere i Sandnes. 

• Den nye tilgangen på gjødsel farget gårdslandskapet grønt. De lyngheiene som var så steinete at de 
ikke kunne dyrkes opp, ble med gjødsling til et nytt element i kulturlandskapet – kulturbeite.  

• Utbyggingen av bankvesenet med Kongeriket Norges Hypotekbank (1851) og de lokale sparebankene 
var med å finansiere Hamskiftet ved å skaffe bøndene kreditt. Høiland Sparebank var blant de første 
og åpnet dørene i 1858.  Banken var like mye brukt av nabokommunene som Høyland. Sandnes 
Sparebank kom 1876, Hetland sparebank 1901, Forsand sparebank 1910 og Høle kommunale 
sparebank 1913. 

Sandnes sin rolle i de store tørrleggingsprosjektene for nydyrking 
De store tørrleggingsprosjektene av myr og vann utgjør et eget stort og storstilt kapittel i arbeidet for å skape 
ny jord.   

Her lå Jæren helt i toppskiktet Tapping av vann, drenering og tørrlegging av myrer har for alltid endret flere 
natur- og kulturlandskap på Sør-Vestlandet. Sandnes har stått sentralt i flere av disse prosjektene. Idemessig, 
da Budde både var en tidlig pådriver og engasjerte seg i selve planleggingen i flere prosjekter. De viktigste er:   

• Skas-Heigre-vatnet på grensa mellom kommunene Høyland, Sola og Klepp. Planlagt på 1850-tallet, 
gjennomført 1860–1863.  Det ble gravd en 2-km lang kanal mellom Skadsemvatnet og Grudavatnet  

• Senkingen av Svilandsvassdragets øvre løp med Dybingen og Grunningen startet i 1864. 

• Uttappingen av Stokkavatnet 1906–1912 mellom kommunene Høyland, Hetland og Håland, ble det 
største og mest ambisiøse tørrleggingsprosjektet på Jæren. I dag Forus industriområde. 

Barn og lærere i nøkkelroller 
Utover 1800-tallet ble barn og unge tildelt en sentral rolle i den offentlig styrte «grønne historien».  Og 
gjennom dem – lærerne. 

Bekymring for skogens tilstand og allmuens kosthold var høyt på agendaen i den offentlige samtalen. I 
«Skolehavesaken» og «Skogplantesaken» ble barn og ungdom tildelt viktige oppgaver.  

• I «Skogsaken» som skogplantere, noe som ble begrunnes både ideologisk/pedagogisk og 
praktisk/økonomisk. M.A. Grude var en ivrig talsmann for «skolebørnsplantningen» som i Sandnes 
var godt etablert på 1890-tallet. 

• I «Skolehavesaken» gjaldt det spredning av kunnskap om kosthold, ernæring og økonomi og 
oppdragelse i fysisk arbeid. De første skolehagene i Sandnes kom etter 2. verdenskrig.  
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Og veien til barna gikk naturlig nok gjennom lærerne. Flere saksforkjempernes skrifter var tilegnet lærerne – 
Fr. Chr. Schübelers bok «Havebog for Almuen» i 1856 og skogselskapets "Ungdommen og skogen" i 1904. 

Verdien av praktisk arbeid som motvekt til leksepugging, oppøving i sansen for naturen og derigjennom 
kjærlighet til fedrelandet, samt opptrening av skjønnhetssansen, er argumenter som vektlegges i begge 
arenaer. 

 

 

 

Tilegnet landets lærere.  
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Jordbrukshistorie – milepeler  

Kulturlandskap er landskap som er påvirket av menneskelig aktivitet. Både natur, kultur, historie, dagens 
aktivitet og mennesker inngår. Innenfor kulturminnevernet er det ofte jordbrukets kulturlandskap vi tenker 
på. Det omfatter dyrkingslandskapet med bebyggelse og innmark og høstingslandskapet i utmark, samt 
tilknyttingen til fjord, vann og vassdrag. Det vi ser og opplever er egentlig lag på lag med rester av 
kulturlandskap fra ulike tider, med grunnlag fra ulike driftsformer og samferdselsstrukturer.   

Sammenhengen mellom kulturarv og naturarv kommer til uttrykk i ulike typer kulturlandskap. Sandnes kan 
by på stor variasjon basert på sine ulike landskapstyper.  

• Slettelandet i vest som del av Låg-Jæren.  

• Det kuperte hei- og dallandskapet på Høg-Jæren 

• I øst møter Høg-Jæren fjordlandskapet i Ryfylke med Lysefjorden og Forsand. 

• De tettbebygde områdene innerst i Gandsfjorden ses i sammenheng med stavangerregionens by- og 
tettbebyggelse.  

Andre avtrykk kan spores til den historiske utviklingen – det gjelder teknologi, økonomi og politiske vedtak og 

institusjoner. Særlig grunnleggende endringer i jordbrukets kulturlandskap er knyttet til Utskiftingene utover 

1800-tallet og det som går under begrepet «Det store Hamskiftet» fra slutten av 1800-tallet. Til dette bildet 

hører rydding av steinrik jord til et landskap inndelt i steingard på steingard; drenering  

Harving med hestekraft og mannekraft på Høyland. Midt i bildet, tett i den gamle Ålgårdsveien, ligger 

Håpet, som var husmannsplass under prestegården til rundt 1890 (Alsvik 2002). Høyland prestegård ses i 

bakgrunnen. Fotografert etter 1937, men før 1955 – etter flyfoto å dømme.  (Foto Kolbjørn Rostrup) 
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Utskiftingskart over Høle gnr. 72 fra 1868-69 som viser Høle kirke, Høletorget, det gamle klyngetunet, og 

Apalstø ved fjorden til høyre i kartet 

Høle fotografert av Widerøe i 1956. Høletorget, krysset nærmest, representerer det gamle klyngetunet 

på Høle-garden i dag og var et senter i bygda lenge etter utskiftingen, og tross konkurransen fra 

rutebåtanløpsstedet Apalstø fra 1866. 

av myrer og kanalisering av vann og vassdrag; nydyrking og skogreising. Etter 2. verdenskrig brukes 

begrepene «strukturrasjonalisering i landbruket» og «kanalisering» igjen bak store endringer i 

bruken av landskap og naturressurser. Kanalisering får nå en ny betydning og viser til fordelingen av 

landbruksproduksjonen på landsbasis, der gressbaserte næringer legges til de områdene som har 

best forhold for grasproduksjon. Dette innebar at beitedyra i hovedsak skulle holde seg til Vestlandet 

og Nord-Norge, samt enkelte dal- og fjellbygder på Østlandet.   

Utskiftingene 
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Utskiftingskart over Soma fra 1894. Tunet lengst til venstre har fortsatt bebyggelsen på samme sted. Den 

kvadratiske avgrensingen til venstre for tunet viser det gamle kirkestedet på Soma før 1840.. 

Jordbrukets kulturlandskap slik vi kjenner det i dag har utgangspunkt i utskiftingene på 1800-tallet. Skiftet var 
styrt av en rekke «utskiftingslover» datert 1821, 1857 og 1882. De innebar økende grad av offentlig styring 
utover 1800-tallet.     

Delte gårder med mye jordfelleskap, teigblanding og klyngetun preget det meste av gårdslandskapet på 
1700-tallet. Styresmaktene så det som et problem for utviklingen i jordbruket, for å få satt tidens nye tanker 
om jordbruk ut i livet.  På slutten av 1700-tallet ble det arbeidet aktivt for en endring som samlet arealet til 
bruksenhetene. Et lovutkast forelå før 1814, og det dannet grunnlag for den første utskiftingsloven av 1821.   

Loven av 1821 hadde omfordeling etter radialsystemet (viftesystemet) som prinsipp for den nye 
gårdsstrukturen. Området for det gamle klyngetunet fortsatte gjerne som sentrum. Flytting av hus var ikke 
pålagt, heller ikke å tegne kart.   

Jordskifteloven av 1857 (vedtatt 1859) var langt mer gjennomgripende.  Idealet for eiendomsstrukturen var 
blokksystemet, med bebyggelse og jordvei for de enkelte brukene samlet.  Utflytting av hus kunne påbys om 
én bruker ville det. Med utskiftingsloven av 1857 fulgte oppløsning av klyngetunet. Det kom påbud om 
utskiftingskart. Formannen i utskiftingsnemda måtte etter 1857 ha opplæring i landmåling og karttegning. For 
å sikre kvalifiserte folk ordnet staten utdanning med stipendier hos «lantmätare» i Sverige. Samtidig ble det 
startet en utskiftingsskole i Norge. Med loven av 1857 oppsto «Utskiftingsvæsenet» som en institusjon i 
statsforvaltningen. 

Utskiftingsloven av 1882 forsterket prinsippene i 1857-loven. Utskiftingsmyndighetene fikk større makt og 
domsmyndighet. 

På Jæren skal det ha blitt gjennomført mange skifter etter loven av 1821, det ser ikke ut til å ha vært tilfelle i 
Ryfylke. Men det samlede antall utskiftinger kjennes ikke, for mange ble ikke ført inn i pantebøkene og 
dokumenter ble ikke tinglyst. I Ryfylke ble det foretatt mange skifter etter loven av 1857, men det kom også 
en del omskifter på Jæren. Det var fortsatt lov med minnelige private skifter etter 1821-loven. 

De fleste gårder som foretok skifte etter loven av 1821 har også foretatt omskifte etter lovene fra 1857 og 
1882. I Sandnes foregikk mange av skiftene på begynnelsen av 1900-tallet.  Utmarka ble ofte ikke skiftet før 
godt inn på 1900-tallet. Skiftemåten er den samme i 1882 som i 1857, slik at det faktisk er gårdsstruktur og 
jordbruksideer formidlet av svenske rådgivere i 1857 som ligger til grunn for mye av bosettingsmønsteret i 
norske landbruksområder.  Mens loven av 1821 hadde danske forbilder og ble fremmet av danske 
embetsmenn.  

Utskiftingene førte til store endringer med nye tun og hustyper, eiendomsgrenser og adkomstveier. Men 
noen spor ble likevel tilbake. Noen hus ble stående i fellestunet, geiler mot utmarka og andre deler av 
veisystemet kunne bli bevart. Slike spor ligger der i dag som en underliggende fysisk og historisk struktur. I 
Kulturminneregisteret er det med 34 slike elementer, men om man leter finner man sikker mange fler..  

Utskiftningene skapte muligheter for mer effektiv drift, men var del av en modernisering som kostet. Den var 
en stor økonomisk påkjenning for mange og kunne føre til salg av ressurser på bruket – båter og deler av hus, 
eller naturressurser, som lakseelva på Ims. I verste fall ble resultatet salg og flytting fra gården. 
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Utskiftingskart over Hana fra 1880-81. Det fredete Fogedhuset med mulig kjerne fra 1600-tallet er markert 

med rød sirkel. Veisystemet er også eldre enn en skiftet og kan fortsatt spores i det i dag tettbygde område 

Postkort med motiv fra Hana datert 1944, utgitt av Mittet & Co. AS. (Nasjonalbibliotekets bildearkiv) 
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Leanuten og tunet på Lea bruk 2 sett fra Heigre. 

Det store hamskiftet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        

Utskiftingene regnes som en grunnleggende forutsetning for de store endringene i jordbruket som går under 
navnet «Det store hamskiftet». Andre drivkrefter var konkurranse fra utenlandsk billig korn – som førte til en 
omlegging fra i hovedsak selvforsyningsjordbruk til handelsjordbruk med større vekt på husdyrproduksjon, 
nye markeder i voksende byer, samt teknologiske nyvinninger når det gjaldt redskaper til dyrking og 
jordrydding, og gjødsel. Kreditt fra sparebankene. Og ikke minst – formidling av de nye kunnskapene, der 
Buddegarden på Austrått var en av spydspissene.  

Det blir ofte påpekt at landskapet under hamskiftet gjennomgikk et fargeskifte fra brunt til grønt.  Det som 
ble grønnfarget, var lyngheiene og myrene – og i tillegg en rekke vann.  Det som gav grønnfargen, var 
nydyrket innmark og nyplantet skog og gjødslet kulturbeite. Lyngheier ble dyrket opp, vann tappet ut og 
myrer drenert. Spadebruk mellom jordfaste steiner dominerte ved inngangen til 1800-tallet. Rundt 1860 
hadde plogen overtatt. Mellom 1850 og 1900 var innmarksarealet mangedoblet. De lange steingardene er i 
dag kulturminner som på en svært direkte måte forteller om denne perioden – og om det tunge arbeidet 
med rydde det steinrike morenelandskapet.  

  

Bruket Risholen under Kjosavika er typisk for gårdslandskapet i Høylands Fjellbygd etter skiftet, som her 

var rundt 1869: Nytt tun med innmarka samlet rundt tunet, kulturbeiter omkring og egen geil fra 

sammenstilt uthusrekke i tunet til utmarksbeite. I dag står bare hovedbygningen tilbake.  (ika-

w071159_1954) 
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Ikke alle i samtiden delte jordbrukspionerenes svartsyn på det uproduktive myr- og lyngheilandskapet. Kitty 

Kielland var opptatt av det maleriske i denne delen av jærlandskapet.  «Torvmyr» fra 1903.  

Lyngheiene og hamskiftet – fra skurk til helt, fra stygt til pent, fra ødslig til 

bærekraftig 

Når det gjelder vurdering av landskapstyper, ressursutnyttelse og verdi, er kanskje synet på lyngheiene det 
som har svingt mest mellom generasjonene.  Kystlyngheiene regnes i dag blant de eldste kulturlandskapene 
vi har. De er resultat av bruken av områdene til beite hele året – basert på mobilt svedjebruk (bråtebrann) for 
å rydde åker og beite. Et kjøligere klima rundt 500 f.Kr., sammen med mer effektive jernøkser, forandret 
Jæren fra grønt skogland til brunfarget lynghei. Beitende dyr hindret at spirende trær, i et kaldere klima, rakk 
å vokse opp mellom hver gang et område ble avsvidd.  Kystlyngheiene framstår i dag som del av en felles 
europeisk kystkulturarv og forteller om en bærekraftig jordbrukskultur som fungerte over 3000 år (HT 2004). 
Så beskjedne de ser ut inneholder de mange kulturspor etter bruken og et særpreget plante og dyreliv. 
Landskapstypen er i dag sterkt trua. I Rogaland er blant annet Ognøy i Bokn og Synesvarden 
landskapsområde i Time blinket ut som områder som det er viktig - og verdt å hegne om. 

For jordbruksreformatorene på 1800-tallet sto lyngheibeitene for dårlig ressursutnyttelse. For dem var det 
langt mer bærekraftig å rydde vekk steinen for å skape innmark som plogen kunne pløye eller plante skog der 
det var for vanskelig å rydde. Deres mantra var etter Henrik Wergeland verselinjer: «Hvor plogen ei kan gå, 
og ljåen ei kan slå, der bør et tre stå.» (JSJ 1972:108). 

Den statlige Skog og sagbrukskommisjonen av 1849 ville forby lyngsviing. Kommisjonen la større vekt på de 
negative effektene, enn bøndenes behov for å få fram nytt gress og ny lyng til beite. At brannene tærte på 
humusstoffene i jordsmonnet, at de la marka åpen for erosjon og at flammene drepte alle spirer til nye 
skogstrær. (BB 2020:38)  

M.A. Grude er ikke nådig når det gjelde lyngheisviing. «Ved gjentagne svidninger utarmes Jorden i den Grad, 
at den ikke en gang kan frembringe Lyng, men alene Hvidmose.» (M.A.G. 1898:228)  

Holdningen til Lyngheien kommer godt fram i avisa «Kongsberg Adresse 12. mai 1903 som i en artikkel om 
«Jæderens syv Fattiggaarde» skriver at «Varatun har sin særlig Interesse fordi den er en Nyrydning.»  «Man 
bygged om Sommeren – midt i svarteste Lyngheien».  Avisen merker seg beplantningen. 50–60 000 trær er 
plantet av skolene i Sandnes og mer skal det bli. «Varatun maa utvivlsomt med Tiden blive en meget vakker 
Gaard med Skog og dyrkede Marker – og der var før bare Lyngheien».  
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Torvmyrene 

 

 

 

  

Torvmyr og lyngbeite med sauer på Soma august 1920. Fotografert av botaniker Hanna Resvoll-Holmsen. 

(Nasjonalbibliotekets bildearkiv). 

Kitty Kielland (1843–1914) bodde i flere perioder på Skjæveland i Høyland mens hun utforsket 

jærlandskapet som motiv for sine malerier. Denne torvmyra er malt i 1898. 

https://www.nb.no/search?mediatype=bilder&name=%22Resvoll-Holmsen,%20Hanna%22


 

Byantikvaren i Sandnes. 05.03.2023 

1
9

 
På det skogløse Vestlandet var brenntorv en viktig og nødvendig erstatning for ved. Også teglverkene i 
Sandnes skaffet seg rett til å skjære torv på utvalgte myrer, Graveren hadde myr på Auestad, Ganns på 
Somamyra. Salg av torv til industrien og private var en god tilleggsinntekt for gårder med torvmyrer.  Men det 
var ikke en utømmelig ressurs. Det klages over at torvmyrene kunne bli belastet for hardt, at torva stikkes ut 
like ned til det nakne fjellet og ødela ressursen torvmyr for alltid. Rundt 1900 øker bekymringen for om det er 
nok torvmyrer til behovet framover.  Mange er alt utstukne eller ødelagt ved nydyrking. Dette kan ligge bak 
at man ved tapping av Stokkavatnet sørget for å få tørrlagt en stor torvmyr.  Torv som brenne var heller ikke 
alltid å stole på.  Den våte vinteren 1860–1861 skal torven ikke ha tørket slik at den kunne brukes. Folk skal 
ha gått løs på trevirke fra husene for å finne brensel (CG 1923:164). Under 1. verdenskrig sørget byens 
provianteringsråd for torvskjæring på kommunegården Varatuns torvmyrer som krisetiltak. Også under 2, 
verdenskrig fikk kunnskapen om å hente varme fra torvmyrene en renessanse.  

De store tørrleggingsprosjektene  

Dyrking av ny jord ved utviding av bruksarealet eller gjennom å anlegge nye bruk var et sentralt mål for 
jordbrukspolitikken gjennom hele 1800-tallet.  I andre halvdel av 1800-tallet, som en følge av Hamskiftet, 
skjøt nydyrkingsprosjektene fart.  Som et bakteppe lå også utvandringen til Amerika. (GN 1989:55) 
Ungdommen burde ikke behøve å reise ut for å finne jord, det burde dyrkes mer jord her i landet, og da helst 
gjennom bureising. Indre kolonisasjon var et begrep. Landets myrer var en ressurs i denne sammenheng, noe 
en av de første forstmestrene P. Chr. Asbjørnsen (eventyrfortelleren) hadde pekt på allerede i 1856 da han ga 
ut boken «Om myrdyrkning».  

Det norske Myrselskap ble stiftet 1902. Formålet var «… at virke for tilgodegjørelsen av vore myrer saavel ved 
opdyrnking som ved utnyttelse i industriell og teknisk henseende», Det var først tanken at myrselskapet skulle 
være en avdeling av Det norske skogselskap. Men man kom til at begge saker var så viktige at de trengte egne 
organisasjoner.  Til å begynne med arbeidet det mest med torvtekniske spørsmål, men fikk i 1906 en 
skakkynding myrdyrkingskonsulent. Selskapet til Emigrasjonens innskrenkning ble stiftet i 1908 og skiftet 
navn til «Ny jord» i 1915.  Disse selskapene samarbeidet om myrdyrkingssaken. På et felles møte i 1911 gikk 
de bl.a. sammen om er opprop for å opprette et myrdyrkingsfond.  

De store tørrleggingsprosjektene utgjør et eget stort kapittel i arbeidet for å skape ny jord.  Her lå Jæren helt i 
teten. Tapping av vann, drenering og tørrlegging av myrer har for alltid endret flere natur- og kulturlandskap 
på Sørvestlandet. 

M.A. Grude oppsummerer i boka om Jæren 1914: Skogplantning, Sanddæmpning og Vand- og Myrsenkning. 
Disse tre Virksomheder, saa forskjellige de end er, har dog et Fællesformål. De gaar alle ud paa at bringe den 
naturlige Jordbund til at give forøget Afkaastning ved at tages under Kultur. (MAG 1914:459). 

«… og Bunden af Vande og Tjern, ofte med den aller frugtbareste Jord dækket og skjult av Vandet, og de 
bløde Myrer, som kun frambringer Lyng og mindre verdifulle Græsarter i smaa mængder, skal tvinges til at 
frembringe store mængder af Korn, Rodfrukter og ædle, næringsrige Græsplanter.» Sitatet er fra M.A. Grudes 
programerklæring for vann og myrsenking i boken om Jæderen fra 1914.  På denne tiden var mange store 
tørrleggingsprosjekt gjennomfør på Jæren, flere i dagens Sandnes. 

Tørrleggingsarbeidet skjøt for alvor fart fra midten av 1800-tallet. Senkning av Skas-Heigre-vatnet på grensa 
mellom Høyland, Sola og Klepp var et av de større.  Budde tegnet planer sist på 1850-tallet og arbeidet ble 
utført 1860–63. Men det måtte utbedres flere ganger, i 1970 med nytt pumpeanlegg.  

Inspirert av Skas–Heigre tørrleggingen startet et stort kanaliseringsprosjekt i Sviland- Lutsivassdraget tidlig på 
1860-tallet, etter planlegging av statsagronom Jacobsen. Vannstanden ble senket 2,5 m og mye myr langs 
vassdragene ble tørrlagt. Det førte til at Dybingen og Grunningen ble skilt. Ytterligere tørrlegging i området 
ble foretatt i 1900. Tørrleggingen av myrene førte til mye ny jordvei på bl.a. Vatne. Tapping av Stokkavatnet 
startet også med planlegging i 1860-årene, men arbeidet ble utført mellom 1906–1912.  Uttappingen av 
Stokkavatnet ble det største og mest ambisiøse tørrleggingsprosjektet på Jæren, med vending av vannets 
utløp fra Gandsfjorden til Hafrsfjorden og sprenging av tunnel.  Men all denne nyervervede jordveien kom 
under asfalt etter få tiår. Først som Forus flyplass for tyskerne i 1940 og siden som Forus industriområde – 
Norges største, sammenhengende næringsområde.  
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Leakanalen ble gravd 1915 

Nye landskap. Jordveien på bunnen av det tidligere Skas-Heigre-vatnet ved Jutland bruk 5, fotografert av 

Widerøe i 1956. Grensa mot Sola følger kanalen i midten. Bebyggelsen vi ser her er fra 1920-årene og mye 

endret i dag.  (ika-w094098) 

Figur 1 

   

Leakanalen ble gravd 1915 
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Fra Tjeltaveien på Sola-sida mot Stokkholen og Auglend i Sandnes, med deler av resterende myrlende etter 

Skas-Heigre-senkingen i skillet mellom Sola og Sandnes. 2018  

Utsnitt av portefølje nr. 4 Rogaland fra 1857, mens planene til tørrleggingen av «Sakdsheimvannet» ennå 

var på skrivebordet.  Håndtegnet av F. Staib i målestokk 1:100 000. Kartgrunnlag fra 1855. Mitt kart | 

Kartverket.no. 

 

  

https://kartverket.no/om-kartverket/historie/historiske-kart/soketreff/mitt-kart?mapId=6426
https://kartverket.no/om-kartverket/historie/historiske-kart/soketreff/mitt-kart?mapId=6426
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Heiebeiting hos naboen 

Etter hvert som hei og myr på flatlandet ble dyrket opp, skrumpet utmarksbeitet inn.  Etter at utmarka også 
ble utskiftet ble det enda vanskeligere å holde sauene på egen eiendom om sommeren.  En tid var lån av 
beite i fjellbygder på Høg-Jæren tilstrekkelig. Etter hvert som saueholdet økte, begynte jærbøndene å seg om 
etter fjellbeiter lenger og lenger inn. Drifter med dyr fra Jæren østover til Agder og videre kan ha svært lange 
tradisjoner og følger gamle drifteveier. Driftekarer kjøpte dyr på lavbygdene som de fetet opp på gode 
fjellbeiter i Sirdal-Setesdal for å selge om høsten.  En regner med at det var rundt 1830–1840 at den 
særmerkte formen for sauedrifter fra Jæren til leide sommerbeiter i Sirdal-Setesdalsheiene begynte. Det 
hjalp også at det gode fjellbeite gjorde dyrene mindre utsette for sykdom. Etter hvert som saueflokkene 
vokste kom behovet for samarbeide og det hele ble satt i system med gjetere og samlingsdager, 
mottaksstasjoner og skille plasser.   

Denne driftsforma skulle etter kvart få stort omfang i Rogaland. Mot slutten av 1800-talet vart om lag 
halvparten av sauene i låglandet sende på fjellbeite.  Den store trafikken berørte mange og skapte ofte tvister 
og det måtte lovregulering til. I 1912 vedtok Stortinget Lov om drifteveger (SB 1998:7). I 1914 fikk den første 
offentlige drifteveien kongelig resolusjon. Den gikk fra Vaule bru til Håheller ved Kvina. I 1952 startet den 
første driften med sau på bil.  

 

 

 

 

Bildekilde Sauedrifter til fjells. Jon Sæland 1921.  
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Hevda 

I det gamle jordbruket var tilgang på gjødsel i det jærske jordbruket ofte en flaskehals. Å blande tørr myrmold 
i gjødsla for å ta vare på mest mulig av næringsstoffene var trolig blant de første forbedringstiltakene som ble 
tatt i bruk. Tallefjøset, der kyrne gikk på tallen, dvs. møkk blandet med torsvtrø og lyng, skal være svært 
gammel på Jæren.  Om våren ble tallen hakket løs og spredt på jordene.  Prinsippet for tallefjøs gjaldt også 
sauehus og sommerfjøs som sto utenfor tunet.  Foruten å gi ly til dyra og en melkeplass for kyrne, var 
hensikten å ta vare på gjødsla. Landhusholdningsselskapene fra slutten av 1700-tallet oppmuntret gjennom 
premier til å bygge slike hus. I utviklingen mot den sammenbygde enhetsløa (driftsbygningen), med fjøs, 
landkum og hevdastall for sau og hest, er håndtering av gjødsel et viktig element.  

Som en følge av nyrydningene utover 1800 tallet ble mangel på gjødsel på Jæren mer og mer påtrengende, 
og oppfinnsomheten desto større.  

Kunnskapen om fordelen ved å blande tang og tare i gjødselen skal være gammel, men tok seg opp i 1820-30-
årene (EHG 2016:76).  Fra å være tilnærmet fritt fram, ble taren etter hvert en knapp ressurs, som gårder 
med egen strand skjerpet eiendomsretten til.  Det oppsto rettstvister i forhold til de flere mente var gammel 
hevdvunnen bruk (MAG 1814:291).  Da det var utskifting på Lura på 1820-tallet skulle Tangstranda forbli i 
felleseie slik alle kunne nyttiggjøre seg den ressursen. Da taren, i form av brent tareaske, utover i 1800-tallet 
ble interessant for flere typer industri (produksjon av glass, jod og soda) ble tilgangen desto mer begrenset 
for bøndene.    

Det første gjødselstilksuddet som virkelig monnet, var sildeslo/sildegan som var et avfallsprodukt fra 
sildesaltinga (AE 1983:210). Det skal ha begynt på 1830-tallet. Til å begynne med var sildeslo nesten gratis, 
men i 1840 var den blitt en handelsvare. Virkelig omsetting ble det først etter at veiene ble utbygd slik at sloa 
var mulig å frakte på skikkelige kjerrer. Med økt etterspørsel steg prisene.  Ifølge J. A. Budde var Sandnes 
rundt 1870 blitt det største marked i verden for sildeavfall. Da silda forsvant i 1870 ble det like mye krise for 
det jærske jordbruket som for de som arbeidet med silda.  Som en erstatning ble det fisket etter brisling. 

Det som reddet jordbruket etter at silda forsvant var dohevd fra Bergen. Alt fra 1780 hadde bøndene rundt 
Stavanger begynt å kjøre dokasser på engene rundt byen, men det var først da dohevdsalget i Bergen ble satt 
i system med regelmessig jektetrafikk, at det monnet.  Igjen sto knutepunktet Sandnes sentralt som en av de 
større losseplassene, som var på Altona.  Bergenstrafikken minket da Norges-salpeteren kom rundt 1908-09, 
men helt slutt ble det ikke før under eller etter 1. verdenskrig (AE 1996).   

Også når det gjaldt overgang til kunstgjødsel på Jæren var det igjen knutepunktet Sandnes som kom til å 
spille hovedrollen, dvs. krambua og bondehandelen til Jonas Øglænd i Krossen. Han var den første som 
begynte å handle med kunstgjødsel i Rogaland. Jonas Øglænd hadde svært godt lag med bøndene. Han var 
levende opptatt av, og godt orientert om utviklingen i landbruket og hva som ble forkynt fra Budde på 
landbruksskolen. Han ble en foregangsmann i å tilby importert supersulfat, kali, chilesalpeter og senere 
Norgessalpeter fra Norsk Hydro (Jærmuseet 2018).    

Mergel og skjellsand er kalkholdige jordforbedrings midler som også har vært mye brukt.  Mye av 
skjellsanden kom på jekter fra øyene nordvest for Stavanger til lossing i Sandnes. Den var relativt dyr. Med 
Jærbanen kom det også skjellsand fra Ogna. Fra før fikk bøndene kalk fra Sandnes kalkbrenneri på 
Simonsbakken og Sandnes dolomittverk på Lura 

 

Hesten 

Før midten av 1900-tallet var hesten helt nødvendig. For jordbruk, industri, handel og samferdsel. Selv etter 
at jernbanen og dampskiprutene avlastet hesten for langtransporten, skapte de nye kommunikasjonene nye 
knutepunkter som fordret bruk av hest.  1800-tallets store moderniseringsprosjekter for jordbruk og annet 
næringsliv økte behovet for hest. Trolig greier vi ikke å se for oss hvor mange hester det måtte til for å få 
samfunnet til å gå rundt før motorkraften og bilene overtok.    

I varetransporten langs veiene var hesten enerådende fram til ca. 1910.  Deretter, i perioden fram til 1960, 
delte hest og bil på å dra lasset.  Nybrott og skogbruk på 1930-tallet trengte mange hester. Under 2. 
verdenskrig steg hesteholdet i hele samfunnet og var trolig på sitt høyeste i 1945. I 1960 ble  
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restriksjonene som i etterkrigstida hadde ligget på privatbilismen opphevet. Da tok det ikke lang tid før bilen 
fikk overtaket.  

Jordbruket. I det gamle spadejordbruket var ikke hesten så viktig som arbeidskraft.  Men dette synet endret 
seg utover i 1800-tallet i takt med moderniseringen av jordbruket. Bøndene på Jæren fikk først full nytte av 
hestekraften i gårdsarbeidet etter at jordveien var ryddet for stein. Hestekraften var en forutsetning for 
gjennomføringen av Hamskiftet med de nye jordbruksredskapene, for overgangen fra spadens til plogens 
landskap.  Irgens skriver i 1868 om jordbruket på Jæren at plog blir brukt så snart bruket er så stort at hest 
kan holdes (TS 1939) Samtidig begynte tilgangen på leid arbeidshjelp på bygdene i de siste 10-år av 1800-
tallet å minske, arbeid i byene og utvandring lokket mer for mange.  Det var derfor god bruk for hestekraften 
i jordbruket.  I tillegg kom det nye handelsjordbrukets økende behov for transport av varer til og fra 
bondehandelshusene i Sandnes. 

For bøndene var hesten uunnværlig både i arbeid og transport til etter 1950. Var jordvidda mer enn 10-15 
mål var hesten nødvendig. I foreningen Ny Jord (1908) sine bestemmelser heter det at et hvert bruk bør være 
så stort at det kan holdes hest.  Traktoren kom i 1917, men det var først på 30-tallet at de ble praktiske. 
Krigen 1940 stoppet motoriseringen av jordbruk og transport.  Men i løpet av 1960-årene ble brukshestene 
stadig sjeldnere. 

Hestevandring er en teknisk innretning der en eller flere hester går i ring og trekker drivverket til en maskin 
(SNL).  Hestevandring var like mye brukt i jordbruket som i industrien. Bøndene brukte den mye til å treske 
korn. Teglverkene og potteriene i Sandnes brukte hestevandring for å elte leire.  

Industrien. Mange av de store Sandnes-firmaene hadde i tillegg så mange transportoppgaver at de hadde 
egne staller og faste kjørere. Eggebø trekker fram teglverkene, trelastforretningene og bakeriene. (AE 
1996:30). Teglverkene sikret seg beiterettigheter. Sandnes første teglverk hadde sin «Hestehagan» på 
Varatun. Nederst i Austråttbakken lå en stor stall som hørte til Gravaren.  

Bønder som leverte varer og gjorde innkjøp med sto for en god del av hestetrafikken, med det var også 
mange yrkeskjørere. Som del av liberaliseringa av næringslivet ble vognmannsyrket i 1840 fritt, men etter 
Skyssloven av 1893 kunne myndighetene bestemme at private skyssende måtte ha bevilling for visse ruter 
(NJ 1989:92) 

Hestemarked. Rogaland er fra gammelt av kjent for oppdrett av hest beregnet på oppkjøpere som kom 
østfra.  Hesten var også en handelsvare.  Før 1840 var handelen regulert, også handelen med hest. Unntaket 
var markedene knyttet til særskilte dager i året. Den første, omtalte markedsplassen man hører om i Sandnes 
skal ha vært «Tjessem-torgjå», som var et hestemarked (AE 1996:219). I 1656 ble dette hestemarkedet 
overført til Stavanger av kong Fredrik III.  Og lenge var det Stavanger som var hestemarkedsplassen for 
Sandnes. Men i 1900 tok Sandnes Handelsforening, på oppfordring fra en gruppe østlandske 
hesteoppkjøpere, initiativ til et årlig Sandnesmarken. Det fikk bifall fra bystyret og ble satt til den siste 
tirsdagen i januar. I utgangspunktet var dette et hestemarked, men hadde med mange andre produkter fra 
opplandets bønder. Dette markedet inntok hele byen som markedsplass. (AE 1896:50, JSJ 1964:239). Det fikk 
stor tilslutning og hadde karakter av et stort kjøpsstevne. Senteret var Krossen. I to hektiske dager var byen 
invadert av distriktets bønder med sine hester, kjøredoninger og varer. Sandnesmarken hadde sin 
blomstringstid i årene rundt 1. verdenskrig.  

Att hesteholdet gikk opp under 2. verdenskrig viser hvor viktig hestene var for det militære. Hester inngikk i 
Hærens oppsetning fra før den ble formelt etablert i 1663, og hestetjenesten ble ikke avviklet før fra 1985.  
Ulike hærordninger sikret tilgang på hester, blant annet ved å pålegge gårdsbruk å stille hester til 

 disposisjon for Forsvaret, såkalte kvarterhester. Denne ordningen varte til ut på 1900-tallet. Samtidig holdt 
Hæren seg med egne hester, kalt stamhester. Dragonhester var ridehester for offiserene og skulle ikke 
belastes med gårdsarbeid.  

Sandnes vokste fram som et handelsknutepunkt og det er ikke å undre seg over at hestene preget byen. Ikke 
i noen norsk by kunne man ses så mange hester på Torget som i Sandnes i mars måned ifølge Budde – det var 
tiden da jærbøndene som kom inn med poteter for salg og dro hjem igjen med sildeslo for å gjødsle jordveien 
(TS 1939).  Særlig på lørdager var det hestekjerrekork på hovedveien gjennom Sandnes.  

https://snl.no/hest
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Et yrke som hang sammen med hestetrafikken var smedene.  I Sandnes var det mange smeder. 

 Langgata lå lagelig til når oppkjøperne fra hestemarkedet i Stavanger toget gjennom byen med unge hester 
som trengte å skos til ferden. (MAG 1914:166)    

Jordbruksreformatorene var også opptatt av hestehold, avl og sunnhet. Et virkemiddel var hesteutstilling. 
Den første ble holdt i Stavanger i 1875. Det ble også diskutert om man i avl skulle satse på fjordhesten eller 
den kraftigere dølahesten. Jæren hadde tidligere en blanding av de to og har nå begge (SB 1958).  

I sin bok om Jæderen fra 1914 trekker M.A. Grude fram en del statistikk over utviklingen i bl.a. hesteholdet 
på Jæren. Grude opplyser at etter en telling i 1657 var det i hele Stavanger Amt 913 hester, eller tre og seks 
tiendels hest pr. 100 innbygger. I forhold til folkemengden var dette «Blot en Sjettepart mod nå» (Jæderen I 
1914:169). I perioden 1835– 1897 er antall hester hester for de seks jærkommunene økt fra  2393 til 5398. 
For Høyland er tallene fra 340 til 880. Jordbrukstellingen i 1969 opplyser at hestetallet i Rogaland da er 4001, 
da er 310 av disse er i Sandnes (JB 1961) 

Gamle Sandnes by hadde ved en telling i 1875 44 hester. Men Høyland hadde da 597, og mange av disse var 
nok  involvert i kjøreoppdrag for byen.  

Beregninger gjort i forhold til hesteholdet i New York anslår at for å holde en byhest gående i ett år er det 
med avlinger av havre og høy fra 20 mål jord. Og en hest la fra seg ca. 8 kg. gjødsel i døgnet, pluss urin. (AN 
2019). 

Ifølge Aksel Eggebø var ikke hestlorten noen miljøfare i Sandnes. «Han turka for inn og blei både luktfri og 
renslig.» Dessuten ble den tatt hånd om og kjørt bort av Ole og Halvar (AE 1991:.54).  Hestelorten land veien 
må ha utgjort en verdifull ressurs i det gjødselssultne jordbruket. 

I dag er det svært få spor etter dette store hesteholdet i Sandnes. De fleste har vel et bilde av at hesten hørte 
hjemme på gårdsbrukene, for det er der vi stort sett fortsatt kan se den.  Og i eldre bygningsmiljø på gårdene 
er det fortsatt en del spor etter hvor hesten holdt til enten med egen stall eller rom i driftsbygningen. Men 
alle hestene som det øvrige næringslivet og samferdselen var helt avhengige av – i disse miljøene er hesten 
representert med en knapp håndfull igjen.  Derfor er det i dag vanskelig å se for seg hesten betydning på 
miljøer og bruken av ressurser. I Kulturmiljøregisteret er det det med fem kulturminner som er knyttet til 
hestehold utenom om jordbruket. Tre staller hvorav en er revet og to drikkekar, ett med opprinnelig 
plassering på Bråstein og et som er flyttet til Tranegården (museumsgården) på Austrått.  

 

 

 

  

 

  

Hesten ble brukt til mange oppgaver. Her er Trygve Rasmussen klar for en tur. Igøle Digitalt museum avbildet i 
Sandnes  (JAEHS012.179) 



 

Byantikvaren i Sandnes. 05.03.2023 

2
6

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Hjemkjøring av torv fra Gimremyren. Nasjonalbibliotekets bildearkiv.  

Hester som anleggsarbeidere.  Her bidrar de i dugnad ved bygging av Høyland meieri, i første del av 1920-
tallet.  (JAEHS012.010) 
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Som fabrikkarbeidere i Emanuel Simonsens bedrifter. 

(AEHS012.248) 
«Til ein god hest høyrer og sko.» 

Ola Aurenes 1954. 

Skysshesten til Osmund Nygård. Bilde kilde (Ola Aurenes 1954).  

Hestetene dominerte trafikken i Vågen før 1900, 

sammen med skutene. .  (JAEHS012.409) 

Torget i Sandnes på 1920-tallet. Hestene 

dominerer, men bilene begynner å komme med.  
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Hesteholdet i Norge gikk kraftig opp under 2. verdenskrig. Tyskerne hadde med seg hester og 

rekvirerte norske hester. Og det var økt avl av hester. På Vatneleiren var det staller til 250-hester.  På 

bildet over holder tyske soldater øvelse på Vatneleiren. Bildet er fra «Stians samling» som skriver seg 

fra et privat album etter en «Heer soldat» som tjenestegjorde her. Bildene fra Sandnes området er 

antageligvis fra 1940 og 1941. Bildet under viser at hestekappløp var en fritidssyssel for soldatene. 

Bildet er tatt på den gamle idrettsbanen ved Gisketjern.  
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Buddegarden på Austrått ble bygd opp som Rogland fylkes første landbruksskole i 1846. Kulturmiljøet 

representerer en institusjon som sto helt i forkant av landbruksrevolusjonen på 1800-tallet. Anleggets 

karakteristiske hovedtrekk er intakt.  

Jan Adolph Budde (1811–1906) og landbruksskolen på Austrått 1846–1876)  

Stavanger amts formannskap besluttet i 1844 at det skulle opprettes en landbruksskole i amtsdistriktet. Jan 
Adolph Budde Jan Adolf Budde (1811–1906) ble spurt om å være styrer og lærer.  

Budde var utdannet teolog, men hadde som en ekte sønn av opplysningstiden sterk interesse for jordbruk. 
Han hadde fulgt Jacob Sverdrups landbruksskole på Semb i Borre (1825–37), den første i landet, og foretatt 
studiereiser i utlandet. I 939 forfattet han et skrift med forslag om at det, i stedet for en sentral 
landbruksskole i landet (som myndighetene hadde planer om), først skulle opprettes flere skoler for 
bondeguttene i distriktene.  I 1842 vedtok Stortinget å bevilge penger til amtslandbruksskoler etter Buddes 
plan.  Før han tiltrådte som styrer for landbruskolen hadde han foretatt en studiereise til Skottland, noe som 
var en forutsetning for å motta stillingen fra amtet. 

I 1845 kjøpte Budde halvparten av et bruk på Nedre Austrått. 1. februar 1846 begynte det første kurset på 
Stavanger Amts landbruksskole på Austrått med Budde som styrer. Budde ledet skolen til den ble nedlagt i 
1876. Han hadde gården som sin eiendom, så han fortsatte å bo og drive den til sin død i 1906 

I Sandnes er Budde involvert i, og gjerne først ute, med alle tidsaktuelle temaer som har med menneskenes 
bruk av naturressursene å gjøre. Stikkord er:  

Modernisering av gårdsdriften – utskifting, steinrydding, gjødsel (sildegan, dohevd), fra ekstensiv til intensiv 
drift, vekselbruk, kvegavl, melkebruk, handelsjordbruk, nepedyrking og fjøsinnredning. 

Landbruksteknologi.  I smia og verkstedet på Austrått skapte Budde et landbruksteknologisk miljø som la 
grunnlag for redskapsindustrien på Jæren.  Flere av Budde-elevene skapte redksapsbedrifter som ble og 
fortsatt er bransjeledende nasjonalt og internasjonalt. Som Serigstad, Kverneland, Kyllingstad m.fl.  

Havregrynindustrien i Rogaland. Budde sto bak den første moderne havregynsmølla på Stokkeland i 1853. 

Skogreisingssaken. Budde tok til med planteskoledrift og plantefelt midt på 1850-tallet, 17 år før det 
offentlige initiativet til Statens planteskole i 1867 og plantefeltet Høylandskomplekset fra 1873. Budde var 
sterkt involvert i den videre utviklingen av skogsaken. 

Tørrlegging av vann og myrer. Budde tegnet planene til det første virkelig store prosjektet Skas–Heigrevatnet 
på 1850-tallet. Gjennomført 1860–1863.  Det ble forbilde for andre prosjekter. 

Som pedagog. Også undervisningen var ny. Det var ingen «puggeskole». Å forstå var viktigere enn å lære 
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utenat. Skolen skulle fremme allmenndanning, kombinere teori og praksis. Budde bygde på 
opplysningsidealismen og folkehøyskoleideen til Grundtvig – «Lære ved å gjæra». 

Buddegården selv, med hus og gårdslandskap kan leses som en fortelling om jordbruksreformene han gikk 
inn for. Bruket skolen skulle legges til var på 550 mål, men bare 22 mål var oppdyrket, og det var uten hus. 
Før 1855 var bygningene på plass, det var anlagt veier, hage og plantet trær. Det dyrkbare arealet var økt fra 
22 til 187 mål. Da Budde døde i 1906, hadde gården 428 mål dyrka jord. 

Ved det store nyrydnings- og byggeprosjektet som lå til grunn for skolen, innførte og demonstrerte Budde 
nye ryddings- og grøfteteknikker. Han tok i bruk nye maskiner, nye dyrkingsmetoder og bygget og innredet 
moderne driftsbygninger med forgang i midten. Ideene møtte motstand, men vant etter hvert innpass. I de 
30 årene skolen var i drift hadde rundt 200 elever fulgt kursene. Flere kom til å utmerke seg i offentligheten. 
Budde møtte etter hvert sviktende forståelse for omfanget av skoledriften, og støtten til skolen fra amtet ble 
redusert. Han sa til slutt opp sitt engasjement med amtet. Buddegården var likevel blitt et sentrum for 
bygdas og regionens jordbruksvirksomhet.  Da prins Oscar og regjeringen i 1872 skulle til tusenårsfesten i 
Haugesund for å avduke Haraldstøtten var det, foruten et besøk på Statens Planteskole, planlagt et besøk på 
Buddegården. 

Buddegarden er et særpreget og sjeldent gårdsanlegg, ikke bare i Sandnes, men og i landssammenheng. 
Bygningsanlegget er i alle hovedtrekk intakt. Overetasjen på driftsbygningen ble brannskadet rundt 1900 og 
bygd opp igjen av materialer fra plantefelt på egen gård.  Hovedbygningen ble forhøyet i klassisistisk stil på 
1950-tallet. Anlegget ligger godt synlig til i et åpent jordbrukslandskap – et landskap som i stor grad ble 
ryddet og skapt som del av selve idégrunnlaget til skolen.  

 

 

 

 

 

  

Buddegarden fotografert av Widerøe i 1954. (ika-w071058_1954) 

Hagesiden. (Bildekilde: S. Hasund 1926. 
Buddegarden i 1893. (Digitalt museum 

JÆG2009.34.04) 
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Dokumentasjonsfotografi fra Somamyra datert august 1920. Fotograf var botaniker Hanna Resvoll-Holmsen,. 

Teksten på bildet lyder: Snitt gjennom en torvmyr, Somamyr i Sandnes på Jæren. En desimeter tykt 

uttørringslag. På bunnen sees en furustubbe.» De gamle trestubbene i myrene var et yndet motiv i tiden. 

(Nasjonalbibliotekets bildearkiv). 

 

 

 

 

«Skogsaken»  

Den tapte skogen 

Myndighetenes bekymring for skogens tilstand er gammel. Presset på skogen var stort og kom fra mange 
kanter, enten det gjaldt, nyrydning, beite, jernutvinning av myrmalm, saltutvinning fra sjøen og trevirke til 
hus og båtbygging, eller kull- og vedproduksjonen for større industriforetak som jernverk og glassverk – og 
ikke minst tømmereksporten til nordsjølandene. Oppgangssag drevet med vannkraft satt fra 1500-tallet fart 
på trelastnæringen og eksporten til utlandet.  

På 1600-tallet ble avskogingen mer og mer merkbar og mest synlig i kyststrøkene. Myndighetenes svar var en 
rekke innstramminger utover 1600-tallet. 

I 1745 telte amtmann de Fine 75 gårder som hadde skog i Ryfylke, ingen på Jæren, 7 i Dalane. (CG 1923) 

Frykten for at Stavangers bybefolkning skal stå uten brensel kommer fram i ved fornyelsen av byens 
privilegier i 1735. Distriktet er så uthugget at det er lite brenneved til byens innbyggere.  … for at forekomme 
befryktende Mangel ville Vi allernaadigst at intet herfra til fremmede Steder maa udføres og intet Skib 
efterdag være tiladt at udføre mere Brende-Ved, end de til deres Skobsfornødenhed kan behøve, …» «… ei 
heller maa med Vorres eller fremmede Skibe udskibes Furretøndestav, Baandstager eller Tøndebaand , hvoraf 
allerede til Fiskeriernes Fornødenhed sterke Mangel bespørges; befindes nogen imod ovenskrevne Poster   

https://www.nb.no/search?mediatype=bilder&name=%22Resvoll-Holmsen,%20Hanna%22
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Vatne Statsplantefelt i Høyland inspiseres   I Teksten følger dette fotet fra Anno Norsk skogmuseum påpekes at 

dette er et fjellandskap der det vokser lyng og gras mellom steinblokker og bergflater, og at treplantene som er 

satt ned her, er knapt synlige på fotografiet. Fotoet er datert 1911, noe som samsvarer med at staten kjøpte 

Vatneheia 1910-1912. Men Vatnefjellplantningen var en av få som mislykkes. Den ble solgt tilbake til 

oppsitterne i 1935. .(Fotograf Henrtik Jacob Ielstrup, Digitalarkivet DSS.2079)  

 

Men, under tidens liberalistiske strømninger, ble skogrestriksjonene lempet på sist på 1700-tallet og inn i 
1800-tallet. Ideen om fritt næringsliv sto sterkt rundt 1814, så også i skognæringen. Sammen med et økt 
befolkningspress på bygdene (i tida før utvandring, industrialisering og byvekst gav folk alternativer til 
utkomme) førte dette til et sterk avvirkningspress på skogressursene i første halvdel av 1800-tallet.   

«Skogsaken» ble en av de store offentlige anliggender. Den ble drevet fram av eliten innen embetsstand og 
næringsliv.  Skogens helse ble et nasjonalt anliggende for den nye norske staten. Det ble et nasjonalt mål å 
gjenreise den forsømte skogen. Og det ble et krav at staten måtte ta ansvar.  

Ved kgl. Res. ble det i 1849 satt ned en skogkommisjon som konstaterte at skogene var i rask tilbakegang. 
Den anbefalte at landet måtte bygge opp «forstkyndighet» – dvs. skogfaglig kunnskap. Stortinget bevilget 
penger til stipendier til forststudier i utlandet. Det ble første skrittet til å bygge opp en offentlig 
skogadministrasjon. I 1857 ble de første utdannede forstmenn ansatt i statens tjeneste.   

En av de første offentlige forstmenn var Hans Andreas Tandberg Gløersen (1836–1904). Han hadde juridisk 
embetseksamen og i tillegg forstutdanning fra Hessen i Tyskland. Etter et par år som forstassistent i 
Gudbrandsdalen og Valdres ble han i 1864 sendt til Vestlandet for å undersøke skogforholdene der og 
komme med forslag til forvaltning. Han skulle bli sterkt knyttet til Sandnes rolle i historien om skogen.  

Gløersen konstaterte at «Jæderen var aldeles afskovet». Alt trevirke fra det største til det minste måtte 
innføres. Utgiftene til trevirke var en betydelig utgiftspost for jærbuene og et velstandshinder i et landskap 
som ellers ga muligheter for gode levekår. Under sine reiser hadde han observert adskillige tegn på at 
landsdelen en gang hadde hatt skog like ned til havstranden. I tovmyrene grov man stadig fram rester av 
gamle trær.  Gløersen var sikker på at skogen på Jæren var ødelagt av menneskene, «.. dels med økse, dels 
med ild og del med havnfe [beitedyr].». Torvskjæring fikk også en del av skylda.  Men Gløersen var optimist. 
Den skaden menneskene hadde gjort på ressursgrunnlaget, ved å overbeskatte skogen slik at gjenveksten 



 

Byantikvaren i Sandnes. 05.03.2023 

3
3

 
uteble, mente han at mennesket også kunne gjenopprette. Han hadde varm tro på muligheten for å skogkle 
Vestlandet på ny. (Skogdireketøren 1924)     

Ødelagt av mennesker 

De fleste som var engasjert i skogsaken la skylden på menneskenes dårlige forvaltning av naturressursene. 
Det tradisjonelle beitebruket langs kysten basert på lyngsviing var en av hovedskurkene. Skog og 
sagbrukskommisjonen av 1849 ville forby lyngsviing. Kommisjonen la større vekt på de negative effektene 
enn bøndenes behov for å få fram nytt gress og ny lyng til beite. At brannene tærte på humusstoffene i 
jordsmonnet, at de la marka åpen for erosjon og at flammene drepte alle spirer til nye skogstrær og de som 
klarte seg ble spist av beitedyra (BB 2020:38). M.A. Grude er ikke nådig. «Ved gjentagne svidninger utarmes 
Jorden i den Grad, at den ikke en gang kan frembringe Lyng, men alene Hvidmose.»  (MAG 1898:228). 
Avskogingen hadde gjort menneskene avhengige av brenntorv, og den var heller ikke uendelig. Og hensynsløs 
skjæring etter brenntorv tæret også på grunnressurser som kunne være bedre utnyttet.   

Skog er svaret 

Skogsaken var den tids «klimasak». Utviklingen til en viktig ressurs gikk i gal retning. Det var alvor.  Men 
skogen var også svaret! Å reise skogen vil ikke bare fylle behov for trevirke og energi, men til gjengjeld få 
positiv effekt på jordsmonn, dyreliv og klima – og påpeker flere, skog er lunt og vakkert, godt for sinnet.  

Mangelen på skog på Sør-Vestlandet var åpenbar for alle, men at det gikk an å bøte på dette ved å dyrke fram 
ny skog i dette åpne og vindeksponerte landskapet var det stor uenighet om.  Vindskeive tuntrær som 
enkelte bønder hadde forsøkt seg med ble tatt som bevis for det. Den lokale skepsisen var stor.  

I utgangspunktet var Gløersen liberalistisk innstilt og ønsket å innrette støtten mot private skogeiere. Han 
kom raskt fram til at det ville gå for sakte. Det måtte en sterkere aktør til. Han anbefalte at staten skulle gå 
aktivt inn ved å etablere skogplanteskoler, og staten burde kjøpe utmarkseiendommer for å anlegge store 
plantefelt i skogløse bygder. Arbeidet skulle drives eksperimentalt for å finne fram til egnede planter og 
metoder. Han så for seg et mønsteranlegg som skulle innlede skogreisingen på Jæren, på de arealene som 
ikke var egnet til jordbruk.   

Mønsteranleggene i statens nye offensive skogpolitikk ble Statens planteskole på Sandve etablert 1867 og 
plantefeltet Høylandskomplekset fra 1873. Disse to institusjonene kan sies å være statens svar på den 
nasjonale «skogsaken». De blir regnet som moderstedet og utgangspunktet for utviklingen av rasjonell 
skogplanting i Norge (OM 1999:8). Fra erfaringene ved anleggene i Sandnes skulle skogen i Norge reddes. Her 
ble arter og metoder utprøvd og planter etter hvert solgt til resten av landet. Og med bakgrunn i erfaringene 
herfra hjalp Gløersen fram lignende anlegg andre steder.  

Gløersen, som i 1866 ble utnevnt til forstmester på Vestlandet, regnes som hovedmannen bak begge 
anleggene i Sandnes, men han startet ikke på helt bar bakke og han hadde gode lokale hjelpere.  

Pionerer som la grunnen for stedsvalget av planteskolen 
Mot midten av 1800-tallet hadde det dukket opp forsøksfelt med skogkultur flere steder, bl.a. på Sør-
Vestlandet, gjerne i parkanlegg til velstående kjøpmenn og embetsmenn og skogsakprogressive bønder. 
Resultatene var vekslende, men viste at skogreising var mulig. Stort sett ble det brukt importerte planter. I 
1844 kom Selskapet for Norges Vel ut med et hefte om skogkulturarbeid. Der ble det foreslått å bruke 
stedegne frø. Det var en tanke som etter hvert vant fram.  

En tidlig pioner innen skogreising var gartner Poul Holst Poulsson (1834–1915) i Stavanger. Han skal være 
den første som lykkes i å omdanne de nakne lyngheiene der vest til skog, noe han fikk statsstøtte til i 1862.  

Blant skogsakens pionerer hører også sentrale menn fra Sandnes-historien: Jan Adolf Budde (1811–1906), 
Martin Adolf Grude (1841–1918)  

Først ute var Jan Adolf Budde (1811–1906). I tilknytting til landbruksskolen på Austrått (1846–1876), i 
områder som var så steinete og vindeksponerte at de ikke egnet seg som åkerland, plantet Budde og elvene 
hans felt med bartrær og løvtrær. Han var også blant de første som prøvde seg med planter han hadde alet 
opp selv. Dermed ble jordbruksskolen på Austrått også sete for den første i rekken av planteskoler i Sandnes.  
Dette var midt på 1850-tallet. Plantefeltene lykkes og ble til frodig skog, som etter 50 år kunne forsyne 
gården med materialer til gjenoppbygging av uthusene etter en brann. Planteskolen var i drift til 1882  
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Planteskolemiljøet på Sandved fotografert av Widerøe i 1935. Landskapet staten valgte for planteskolen var 

fruktbart og sentralt. Det hadde gode betingelser for å utvikle seg til å bli landets fremste miljø innen hagebruk 

og plantekunnskap. Sandvebrukene ligger nærmest med Ganddalens Planteskole i spissen. Husgruppa som 

ligger kloss i Jærveien til venstre markerer den eldste bebyggelsen på bruket der Samuel Sandves planteskole 

holder til. Litt lenger inn til høyre er et nyere hovedhus til samme bruk. Skjult av skogen rett bak dette ligger 

bestyrerboligen til Statens Planteskole.  Det høye lyse huset med flat ark lenger inn viser Brueland, der «Budde-

eleven» M.A. Grude praktiserte sine kunnskaper og drev fram et mønsterbruk på 1860-tallet. (ika-w004029) 

(EKT 1999:179). Budde var også engasjert i flere andre skogprosjekt på Jæren og propaganderte for 
skogsaken i skrift og tale.   

Martin Adolf Ingebretsen Grude (1841–1918) ble for alvor dratt inn i skogsaken da statens første 
skogplanteskole skulle opprettes. Han hadde vært elev på landbruksskolen til Budde. En tid på 1860-tallet 
arbeidet han som assisterende amtsagronom for Stavanger Amt (SJS 1963:42). Etter å ha vært gårdsassist for 
lensmann Mossige på Brueland noen år, giftet han seg til Brueland i 1866. M.A. Grude brukte sine kunnskaper 
fra landbruksskolen og dyrket Brueland opp til et mønsterbruk. Fra 1871 til 1896 var han lensmann i Sandnes 
og Høyland lensmannsdistrikt.   

M.A. Grude var født på gården Gruda i Klepp, der den eldre broren Carl, som en av tidens skogprogressive 
bønder, hadde plantet prøvefelt i samarbeid med gartner Poulsson i Stavanger. Carl Grude hadde også drevet 
en liten planteskole på farsgården noen år fra 1864. M.A. Grude var med andre ord godt kjent med 
skogreising, men sier selv at «skogplantingssaken hadde ligget utenfor min interessesfære og tankegang» (JSJ 
1963:46). Det var statsplanteskolen på Sandve som vekket hans engasjement. Her var han bestyrer med 
tittelen skogplanter fra 1868 til 1872. Jo mer Grude arbeidet seg inn i skogreisingens mange problemer, dess 
mer overbevist ble han om skogens betydning. Tittelsiden til skogboken han ga ut i 1898 sier tydelig hvilken 
vekt han la i skogsaken: «Om Skovkultur eller Plantning og Saaning af Skov m.v.» Der han siterer konsul 
Heiberg med: «Den største Sag, som har været oppe i vort Land».  

M.A. Grude  er også kjent for sitt arbeide med flyvesanden. På denne tiden var sandflukten i ferd med å "ete» 
seg innover jordbruksarealene langs jærstendene. I samarbeid med Gløersen ledet M.A. Grude fra 1870 det 
første arbeidet med å dempe flyvesanden ved planting, det var på Nerlandssanden. Prosjektet av vellykket. 
En fikk vist at skoplanting var både mulig og nyttig. Det kom til å få positiv betydning for synet på 
skogplanting som sak. Fra 1875 til 1880 var Grude medlem av Den Kgl. Skogkommisjon som utarbeidet nye 
skoglover. 

Sandvedplantningen 
På samme tid som Statens planteskole ble etablert, anla gårdbruker Peder Sandved et plantefelt i sin utmark 
med bar og løvtrær av egen avl, men basert på frø han hadde fått av Gløersen. Grude framhever 
Sandvedplantningen som en av de mest vellykkede på hele Vestlandet i sin bok Jæderen 1814–1914 og nyttig 
på grunn av erfaringen den gav.  
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Fra Statens planteskole sett østover mot Storåna. Gården på høyden i bakgrunnen er Nedre Austrått. Fotoet er 

datert 1913. Henrik Jacob lelstrup er oppgitt som fotograf. Det opplyses ikke hva slags type hus det er.  (Digitalt 

museum «DDS.2021)  

Statens oppkjøp til planteskolen.  

Statens planteskole på Sandve, 1867–1932 
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Landsbladet (Oslo), mandag 9. mai 1904   

Bergens Annonce Tidende, mandag 8. mars 1897 

Stavanger Amtstidende og Adresseavis, mandag 26. august 
1867 

Kristianssands Stiftsavis og Adresse-Contors 

Efterretninger, torsdag 6. mai 1869 

Da Gløersen skulle finne et sted til den statlige skogplanteskolen på Sør-Vestlandet søkte han hjelp hos J. A. 
Budde og M.A. Grude. Sammen med innleid dansk planteskoleekspert Frederik Krieger, reiste disse fire i 1867 
rundt på Jæren for å finne et egnet sted (BB 2020:55).  Valget falt på Sandve, nabogården til Brueland. 
Sandve hadde gunstig sandholdig jordsmonn for skogplanter og pil. Storåna gav muligheter for vanning av 
frøsenger og plantekvarterer. Kommunikasjonsmessig lå Sandve sentralt, ved hovedveien til Jæren og 
Stavanger og nær det nye knutepunktet Krossen. Her var tilgang til sjøveien fra Sandnes og en dampskipsrute 
med DS Oscar hadde nylig kommet i gang. Det var M.A. Grude som forhandlet fram kontrakten om 8 måls 
tomt ved Storåna. Dette var bare begynnelsen. Arealet ble utvidet mot øst og nord i 1875 og tilsvarte da det 
som ble Sandvedparken i 1932. Fram til 1897 ble planteskolearealet stadig utvidet. (SRJ 2010:158).  

Opparbeiding av planteskolen kom raskt i gang. For å hindre beiteskader ble det på landsiden satt opp 
smalefrie steingjerder, halvannen meter høye, med glatte ytterflater.  Mot elva var det enklere plankegjerde 
for å stoppe krøtter som eventuelt tok seg over elvefaret. Inne på planteskoleområdet ble det satt opp 
kontorbrakke med hvilerom og frølager.  En gammel jordkjeller ble bygd om til redskapsskjul.  

Jorda skulle grunngraves ned til to spadeblads dybde.  Jordveien ble inndelt i 15 kvarterer og med 
utplantingsrabatter med ulik størrelse og form og med gangveier mellom.  Plantesengene sto klare til å motta 
prikleplanter alt i 1868. Det skyldes at Gløersen, straks kjøpsavtalen var i havn, hadde leid et innhegnet 
jordstykke kalt Sandvedhagen, en «frøhage» for å så frø.  

 Etter å ha blitt lært opp av Frederik Krieger, overtok M.A. Grude som planteskolens leder, med tittelen 
skogplanter, i januar 1868. Da han ble lensmann i 1872, ble han etterfulgt av boren Nikolai I. Grude. 
Planteskolen ble umiddelbart en suksess. Alt planteskolens første driftsår kom det inn en mengde bestillinger 
og produksjon og salg lå godt over det forventende med overskudd til statskassen. (Grude 1914:476).  
Etterspørselen var større enn de kunne tilfredsstille. Arealet ble ganske snart for lite. Fram til 1897 ble det 
kjøp til fem nye eiendommer fordelt på gårdene Sandve. Brueland og Austrått. I tillegg ble det i perioder leid 
jord.  
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Interiør fra planteskolen, datert 1900–20. En familie med barn på tur har slått seg ned. (Digitalt museum 

DSS.4168) 

40 år gammel gran og balsamgran. Fra 

DSS arkivet. Fotoet er datert 1913. Henrik 

Jacob lelstrup er oppgitt som fotograf. 

Etter terrenget å dømme kan det se ut som 

det er veien opp til Bestyrerboligen.  

(Digitalt museum «DDS.2023) 

Planteskoledriften var arbeidskrevende og avhengig av innleid 
arbeidshjelp, særlig i vårsesongen da mange arbeidsoppgaver 
måtte utføres samtidig.  I begynnelsen av 1880-årene sysselsatte 
planteskolen ca. 70 personer i høysesong, mest kvinner og barn. 
Ifølge forstmesteren var arbeidet meget søkt. (BB 2020:58). 

Hovedproduksjonen var bartreplanter. Det ble også levert 
lauvtrær og prydbusker, foruten pilstiklinger.  

Statens planteskole på Sandve var i sin tid den største i landet. 
Plantene fra Sandve ble solgt langs hele norskekysten, fra Halden 
i sør til Vadsø i nord – til private og offentlige eiendommer. Et 
mindre antall ble også eksportert til naboland og Storbritannia. 
Selv om den fra begynnelsen gikk økonomisk godt, var ikke 
profitt eller fortjeneste for staten målet. Gløersen ville tilby 
høykvalitetsplanter til lavest mulig pris. Målet var å stimulere til 
skogreisingsprosjekter for å snu den negative utviklingen i 
skogtilstanden.  

Ut på 1920-tallet begynte kapasiteten ved Statens planteskole på 
Sandnes å stagnere.  Mange års drift hadde tappet 
næringsinnholdet i jorden. Andre planteskoler fylte nå behovet. I 
1930 startet avviklingen og etter 65 års drift ble det slutt i 1932. 
Sandnes bykommune inngikk i 1933 en avtale om leie av den 
delen av planteskolen som lå på Sandve. Staten stilte som 
forutsetning at den ble lagt ut til park. Den vakre naturparken 
ble et yndet sted for festarrangementer, stevner og 
musikkvelder.  



 

Byantikvaren i Sandnes. 05.03.2023 

3
8

 

Pil er et ualminnelig seigt og bøyelig materiale som særlig var aktuelt som tønnebånd. Det ble innført mye pil fra 
Nederland.  Gløersen ønsket å prøve ut egen pilproduksjon og anla en pilplantasje mot elva, fuktig jordsmonn skulle være 
bra for pil. Etterspørselen ble stor og produksjonen utvidet, men dabbet av i 1902, da klinkede jernband erstattet 
tregjordinger i tønneproduksjonen. 

Statens Planteskole i 1935 (Digitalt museum JAEHS012.394)  
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I 1958 ble parken overtatt av Høyland kommune (JSJ 1965:369). Denne Sandvedparken ble utgangspunktet 
for parkdraget Gandsparkene langs Storåna.  

Kjerneområdet til planteskolen lå like øst for Brueland barnehage.  Bestyrerboligen sto til ut på 1990-tallet. 
Det er trerekker og vegetasjon i området som godt kan være fra det gamle anlegget. 

Arealet som i dag utgjør Gand gravlund ble lagt til planteskolen i 1895. Det ble ekspropriert av Høyland 
kommune i 1934 og bygd ut i 1936.  På den andre siden av Jærveien ble samtidig et mindre område kalt Leirin 
stukket ut i 10 boligeiendommer og solgt til private. Planteskolen hadde kjøpt dette fra Brueland i 1897.  Det 
utgjør i dag et enhetlig kulturmiljø med tidstypiske hustyper fra mellomkrigstid.  

Kongelig besøk 
17. juli 1872 ble den nye planteskolen beæret med kongelig besøk. Prins Oscar og regjeringen skulle til 
Tusenårsfesten i Haugesund for å avduke Haraldstøtten. Han la veien om Hafrsfjord og Tananger til Statens 
Planteskole. Frokosten ble inntatt på Brueland. Dette var kun et par måneder før prinsen ble kronet som 
kong Oscar II. På planteskolen bestilte han en rekke planter som ble sendt til Stockholm. Da de vokste til, skal 
kongen stolt ha vist dem fram som sine norske undersåtter som hadde slått rot i svensk jord.  (JSJ 1964:320, 
MAG 1910:350) 

 

 

 

Plantesenger på Statens planteskole, antatt fotografert først på 1900-tallet. Sandnes-industrien skimtes i 

bakgrunnen. (Digitalarkivet DSS.4159) Avisen Tunsbergerens betraktninger etter et besøk på planteskolen på 

1880-tallet, gir et innblikk i samtidens syn på hvilke verdier planteskolen skapte. «Og slig en mylder af unge 

spirene liv! I hundredetusindvis staar de bittesmaa buske af gran og furru udover de brede «agre». «Det er en 

lovende ungdom, saa livsfrisk og grøn.» (Tunsbergeren, onsdag 2. februar 1887 se vedlegg bak.) 
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Myklebustskogen fotografert av Kolbjørn Rostrup til byjubileet i 1960. 

Høylandskomplekset 

I andre halvdel av 1800-tallet ble det gjort beregninger som viste at 8,5 % av skogarealet i Norge var i 
offentlig eie. Det var lite sammenlignet med andre europeiske land.  Det ble et mål for norsk skogpolitikk at 
staten skulle kontrollere en andel av skogen i enhver region som var stor nok til at den kunne avhjelpe 
skogbehovet i distriktet (BB 2020:95). Under forstkyndig pleie skulle disse også spre kunnskap om 
skogforvaltning. Fra 1860 bevilget Stortinget årlige beløp til offentlige skogkjøp. I den aller mest skogfattige 
regionen, Jæren, fantes det ikke skog med sammenhengende flater av trær å få kjøpt. Her var det behov for 
mer offensive tiltak, kjøp av plantearealer.  

I 1871 sendte Gløersen brev til Indredepartementet om å etablere offentlige skoganlegg. Gløersen så for seg 
et areal der man kunne gjøre forsøk med ulike plantemetoder og treslag. Et mønsteranlegg som skulle 
innlede skoplantingen på de arealene på Jæren som ikke var egnet for jordbruk. Det burde ikke ligge lenger 
unna planteskolen på Sandve enn at planteskolebestyreren også kunne ta ansvar for plantefeltet. Stortinget 
bevilget pengene og Gløersen fikk kjøpekontrakt på et areal av Myklebust i Høylands Fjellbygd i 1873.  

Etter at en tvist om odel ble løst i 1875, og utmark fra nabogården Espeland lagt til, kunne arbeidet med 
innhegning og beplanting av det som senere ble kalte Høylandskomplekset begynne. 

Som for planteskolen ble plantefeltarealet stadig utvidet.  I 1881-1882 var hele Myklebust og Espeland lagt 
til, og i 1883 store deler av Høyland prestegård med husmannsplasser. I 1902–07 ble innmarka på de 
innkjøpte gårdene og plassene skilt fra og solgt brukerne. Et bruk på Myklebust ble holdt av til skogvokteren.  
Senere ble deler av utmarka på Vagle, Skjæveland, Sviland og Foss Eikeland lagt til. Utenfor det egentlige 
Høylandskomplekset ble i 1910-12 ble områder rundt Kubbetjørn på Gramstad og Vatnefjell kjøpt av staten. 
Vatnefjell ble solgt tilbake til oppsitterne i 1930 og områdene rundt Kubbetjørn solgt Sandnes kommune i 
1980.   
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Fra Ola Aurenes gårdshistorie for Høyland 1954. Skogvokterbruket ligger lengst inn til venstre.   

Plantefelt-kledt ås på Vassviklia. Udatert foto. 

(DSS.3846)   

Interiør fra et av plantefeltene på Myklebust. . 

Fotoet er datert 1930. (DSS 2166) 
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Udatert bilde av 13 år gammelt plantefelt på Myklebust. Steingjerdet ble lagt opp for å skjerme plantefeltet mot 

saueflokker, som beitet på skogplantene i den kalde årstida. Bare en liten del av det store plantefeltet var 

skjermet på denne måten, for gjerdebygginga representerte en tung utgiftspost som gjorde økonomien i 

skogreisingsprosjektet tvilsom. (Digitalt museum SJF-F.011653) 

Det første plantefeltet lå fra sirka 50 til 200 m o h. og beskrives som en alminnelig lynghei da utplantingen 
begynte i 1878. Mange steder dannet lyngtorven et så tykt teppe at der måtte plantes i huller, som ble 
oppgravet sommeren forut. Plantematerialet besto for størstedelen av buskfuru, norsk furu, hvitgran, norsk 
gran og lerke. På de beste steder er anvendt litt edelgran og bøk 

Inntil man begynte tynningshugst i 1909 sto plantefeltet urørt. Etter hvert fikk man avsetning for 
tynningsvirke til brenne, men folk holdt lenge på torv. Under krisetidene ved første verdenskrig spilte 
plantningene er stor rolle for brenselsforsyningen. (Skogdirektøren 1924:14, 23). 

Noe av uviljen til skogreisingssaken gjaldt inngrepet plantingene representerte i bøndenes tradisjonelle 
lyngheibeite.  Nyplantinger må skjermes fra beitedyr de første årene.  Men etter tynningen slippes mer lys 
inn og gressvekster får gode vilkår. Ifølge skogdirektøren er det i 1924 stor rift om å få leie beite i 
Høylandskomplekset.   

Skogdirektøren har i 1924følgende å si om plantingens lønnsomhet: Plantningene skaper også som påpekt 
andre verdier enn trevirke, og som ikke godt kan uttrykkes i tall.  Man behøver bare å tenke på den 
nasjonaløkonomiske vinning, som ligger deri, at nær sagt uproduktivt land gjøres produktivt, at havvindenes 
makt brytes, landskapet forskjønnes og dyrelivet fremmes. Disse herligheter kan overhodet ikke vurderes i 
penger og pengers verd. Og så er disse verdier varige, noget som ikke forsvinner mellom hendene på en, som 
pengene. (Skogdirektøren 1924:26). 

Gløersen og hans kolleger i Vestlandske Forstmesterdistrikt satte mange grønne spor etter seg. Etter 
erfaringene fra anleggene i Sandnes gikk Gløersen alt på 1870-tallet i gang med å få nye skogplanteskoler 
etablert i ulike kanter av landet. Staten kjøpte skog og jord til plantefelt. Rogaland fikk flest skoganlegg til 
tilplanting av næringsfattig, skogløs mark.  

Rogaland Arboret 
En stor skogbrann i 1970 la grunnen til at Rogaland Arboret i 1972 ble etablert på grensen mellom Espeland 
og Myklebust ved Sviland. Arboretet har i dyrking ca. 1400 ulike arter og kultivarer. Plantefeltene omhandler 
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Kart som viser utstrekningen av Høylandskomplekset i 1950-årene (i hovedtrekk som Statskogs 

arealer i dag).  Rogaland Arboret, som ble etablert i 1972, er merket med rød stipling.  

 

Rogaland Arboret ved inngangen fra Espelandveien. Landskapsarkitekt for utformingen var firmaet 

Fosså & Skjold.  

 park/hagemessige tema, geografiske områder. I arboretet tas det hensyn til både estetikk og plantenes krav 
til voksested. Dette medfører at plantene sjelden fordeler seg etter skarpe grenser. Bli i mer kjent med 
samlingene ved å bruke Arboretguiden. Rogaland Arboret er avmerket på Kulturminneregisterets kart.  Et 
område i Arboretet med gammel granskog fra Gløersens tid har fått navnet «Gløersens Minne». (OM 
1999:4.1.4)..   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://www.rogalandarboret.no/index.cfm?id=94623
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Å reise skog er et langsiktig prosjekt. Et arbeid som fordeles i tillitt mellom generasjoner, der først barnebarna 
eller barnebarnas barn kan høste fra planeinnsatsen. Vanligvis hogges skogen når den er mellom 60 og hundre år 
gammel, avhengig av vokseforholdene. Her er det tømmer fra et av plantefeltene i Høyland som beundres.  Bildet 
er tatt av BJ. Gullichsen og gjengitt i gårdshistorieboka til Ola Aurenes fra 1954. Om hogsten kommer fra de 
tidligste plantefeltene fra slutten av 1870-tallet kan den være 70–80 år gammel.  

  

Skogplanting i Høylandskomplekset, trolig rundt 1970. (Bildekilde JSJ 1972:32) 
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Myklebust og deler av Høylandskomplekset i 1937. Mørke skogplantefelt omkranser hovedtun og 

innmark på Myklebust (1881.no, Historiske kart) 

Myklebust og deler av Høylandskomplekset i 2019 (1881.no, Historiske kart) 
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Skog- og treplantingsselskaper 
Sammenslutninger og foreninger for å fremme skogsaken kom først i de skogfattige områdene. Det første 
treplantingsselskapet skal ha oppstått i en herreklubb i Bergen på 1860-tallet (BB 2020:99). Jæderens 
Træplantningsselskab ble stiftet i 1873, som et aksjeselskap «…hovedsagelig dannet af patriotisksindede 
Mænd fra Jæderen, Stavanger og Bergen, der interesserede sig for Skovplantningssagens Fremme,…» (M.A. 
Grude 1898:84). Budde og M.A. Grude var blant stiferene. Formålet var «Skogreising på innkjøpt snaumark».  

De vellykkede anleggene til staten i Høyland var nok med på å spre den allmenne interessen for skogsaken. I 
mange byer, særlig langs kysten, ble det utover 1870 og 1880-tallet dannet treplantingsselskaper til 
forskjønnelse av byens omegn. I Sandnes tok Sandnes Samlag (1879–1909) og Sandnæs Byselskab (1891–
1920) seg av den rollen. Skogplantevirksomheten til sistnevnte begynte i 1892 med å plante ut et par tusen 
nåletrær på Varatun og ved Gisketjern.  

Etter initiativ fra Axel Heiberg ble Det norske Skogselskap stiftet i 1898. Planting i skogfattige kyststrøk fikk en 
framskutt plass i arbeidet. Rogaland skogselskap så dagens lys i 1899 og meldte seg som en avdeling av Det 
Norske Skogselskap. Noe av det første de gjorde var å kjøpe inn 100 eksemplarer av Grudes ferske bok «Om 
Skovkultur» fra 1898 til gratis utdeling, dessuten annen skogfaglig litteratur, for å spre kunnskap og 
motivasjon.  

De mange skogselskapene som kom på slutten av 1800-tallet er et uttrykk for at skogsaken fikk fart og 
bredde i samfunnet rundt 1900.  Skogselskapene gjorde skogsaken til en stor nasjonal og velstandsbyggende 
fanesak. Understøttet av nasjonale følelser rundt 1905, ble skogplanting et praktisk uttrykk for 
fedrelandskjærlighet og ambisjoner for framtiden.  Myndighetene svarte med ny skoglov i 1932 og en stor 
skogkultur- og skogreisings plan i 1938.  Planteaktiviteten fortsatte etter krigen og var alt på slutten av 1950-
tallet tredoblet i forhold til planene før krigen (BB 2020:526).  

J. S. Jonasen skriver bygdeboka for «Høyland gjennom 100 år» i 1972, at blant private skogeiere er det størst 
vilkår og interesse for skogreising i Høylands Fjellbygd. Mellom 1960 og 1969 ble det reist 1120 mål barskog. 
Kommunen har engasjert seg i skogreising og har ansatt skogreisingsleder. Kommunen dekker 25 % av 
utgiftene, staten 65 %, mens grunneieren sitter igjen med 10 %. 

 

I skogens ly 

 

Leskogen på Austvoll bruk 4 ble plantet i mellomkrigstida med hjelp fra Vølstad planteskole. Bildet er tatt på 

Gamle Austvoll vei. Leskogen og en smie står fortsatt, men miljøet er ellers mye endret. (foto SEFRAK 1982)   
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Rogalands Avis, lørdag 11. april 1959 (nb.no) 

1ste Mai, torsdag 18. april 1929 (nb.no) 

 

Haugesunds Avis, tirsdag 8. mars 1955 

(nb.no) 

Sogningen, mandag 19. september 1955 (nb.no) 

Å skape ly for vestavinder har fra starten av stått langt framme på skogsakens agenda. M.A. Grudes og 
Gløersens vellykkede kamp mot flyvesanden på 1870-tallet var medvirkende til at tanken om skogplanting slo 
igjennom i bredere lag. Le- og hegnplantinger utviklet seg til et eget fag innen skogbruket der en gikk 
vitenskapelig fram for å prøve ut kombinasjoner av tregrupper. Planteskolene annonsere med leplanter og 
hengplanter som del av sortimentet.  

Det var et fag som fikk et oppsving utover 1900-tallet. Leplanting ble bruk for å verne hus og tun, åker og 
beite. Leplanting måtte regnes med ved overslag over arbeid og økonomi ved bureisingsprosjektene.  Det var 
også viktig å planlegge leplantinger i det sivile samfunnet ved skoler og lekeplasser. Særlig rundt 1950 er det 
stor agitasjon i avisene for leplanting i forbindelse med kulturbeite.  Det gjaldt å plante slik at dyra kunne 
søke ly i uvær og skygge for heit sol. 

Som når det gjaldt sandflukten, var det Danmark en så til. Der hadde man kommet langt med å prøve ut 
leplanting og funnet ut at det svarte seg godt også økonomisk.  Det ble tatt til orde for demonstrasjonsfelt 
med leskog på Jæren, helst ett i hvert herred. «Leplanting vil gjera Jæren rikare» slår herredsagronom Ola 
Nordan fast i Jærbladet 23 juni 1950.  «Livdplanting kan auka avlinga med 40 prosent» hevdet fylkesagronom 
Frøystad på et skogmøte på Bryne i 1954 (Haugesunds Dagblad, 26/2 1954) 

I 1955 ansatte landbruksdepartementet Bjarne Frøystad som statskonsulent i leplanting. Det var et nytt 
embete.   

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 
 

https://www.nb.no/items/d39db0b2f60fd100c60452c623aefdc8?page=9
https://www.nb.no/items/82958852bb379c21c70a6ff6cffc3ce6?page=5
https://www.nb.no/items/bd4d13ee6c90b4ccdb258adfbb616ebd?page=1&searchText=leplanting
https://www.nb.no/items/bd4d13ee6c90b4ccdb258adfbb616ebd?page=1&searchText=leplanting
https://www.nb.no/items/4cc9c8175c97fcf0a6660a409d442dad?page=1&searchText=livdplanting
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Asheim bruk 1 fotografert av Widerøe i 1956. Ganddalen med Stokkalandsvatnet i bakgrunnen. 

kulturlandskapet er et lappeteppe av innmark, kulturbeite og tette skogfelt rammet inn av steingarder. De 

fleste skogene var etablert før 1937 ifølge flyfoto. Fortsatt er det rester (ika-w094185) 

Malmheim skole fotografert av Widerøe i 1956. Her er livdplantingen rundt skoletunet kommet på 

plass.  (ika-w094158_1956) Sandnes kommune rev skolen etter omkring 2018 for å gi plass til en ny 

skole. 
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Skogsbakken trolig fotografert i tidlig etterkrigstid. Sett fra vestkanten av Gand gravlund. Grude framhever dette som 
eksempel på en vellykket planting på det som før var åpen og snau lynghei og «… uden nogetsomhelst Bidrag fra nogen 
Kant». Det var gårdsbruker J. S. Jonasen på Skeiane som begynte å plante skog her i 1872.  Etterfølgerne fulgte opp og 
utvidet plantingen i flere omganger.  Sønnen Bernhard Jonasen (den senere prosten på Skeiane) hadde som ung fått en 
egen teig til skogplanting. Det skal ha vekt hans interesse for skogsaken og førte til flere hundre mål skog på 
eiendommen. Det førte også til at han tok initiativ til å trekke skolebarna inn i treplantingen i Sandnes og Høyland. 
 
Gamle Stangeland skole sees øverst til høyre.  (JSJ 1962)  (Mittet & Co. AS, Nasjonalbibliotekets bildearkiv)  

Landskapsendringer som immaterielle kulturminner  

Svanholm var en holme i Stokkavatnet, som Emmanuel Simonsen sikret seg som en fin plass å bygge 
gårdstun på til den store jordeiendommen har sikret seg av vannbunden rundt holmen. Da tyskerne bygde 
flyplass ble Svanholm sprengt vekk, men lever videre som stedsnavn i næringsområdet. 

Grude mener navnet Skogsbakken vest for ekserserplassen på Skeiane er et navn som forteller om tidligere 
skog, «… uagtet den saa langt tilbage i Tiden, som noget Sagn nu rekker, har været aldeles skogbar som 
enhver anden aaben og snau Lynghei.»  (MAG 1914: 461).  Senere kom det skog her, plantet av far og sønn 
Jonasen på Skeiane, en av de første nyreiste skogene på privat initiativ. I dag er Skogsbakken først og fremst 
et villastrøk, men litt skog står igjen ved skolen, og navnet lever videre som et veinavn.   
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Gartneri, parker og hagebruk 

Sandnes har en lang og stolt grønn historie knyttet til hagebruk. Parkbeltet som i dag kalles Gandsparkene og 
følger Storåna, er sentral i denne fortellingen, som kan føres tilbake til Statens skogplanteskole på Sandve 
(1867–1932). Her utviklet det seg et miljø med dyktige gartnere som skaffet seg kompetanse og kunnskap, 
bl.a. fra utenlandsopphold. Dette skapte en landsledende havebrukskultur, som fortsatt kan spores i flere 
offentlige og private hageanlegg i Sandnes. 

Utover 1800-tallet ble interessen for de offentlige parkenes helsemessige, sosiale og demokratiske betydning 
i et stadig mer urbanisert samfunn, styrket. Mens parkene før mest var pryd- og promenadeparker, skulle de 
nå også invitere til mer aktiv bruk. Parken ble viktig i byplanarbeid og USA foregangslandet. Central Park i 
New York, som regnes som en milepel, ble påbegynt i 1854 og mannen bak, Frederic Law Omsted, krediteres 
innføringen av profesjonstittelen landskapsarkitekt. Senere ble særlig Chicagos parkpolitikk et forbilde, der 
det var et mål at ingen skulle ha mer enn 10 min gangavstand til nærmeste park. Fotballplass med 
promenadeveier omkring; tumleplasser – én for menn og én for kvinner; lekeplass for barn med plaskedam 
og friluftsbad var blant faste innretninger. «City Beautiful-bevegelsen» er en betegnelse på retningen. I Norge 
ble hensynet til parker og lekeplasser tatt inn i bygningsloven av 1924 (MB 1975). 

I Sandnes var jernbaneparken (1878) og kirkeparken 
(1882) de første offentlige parkene. En park var fast 
følge til tidens jernbanestasjoner. Jernbaneparken var 
sammen med stasjonsbygningen, del av et helhetlig 
estetisk uttrykk som skulle bidra til å gjøre stasjonen 
attraktiv og trekke folk til jernbanen. Selv de minste 
stasjoner fikk en jernbanepark. Jernbanen engasjerte 
profesjonelle gartnere til anlegget. Og fram til 
rasjonaliseringen og bilismen på 1960-tallet okkuperte 
parkarealet, ble det utdelt diplomer til stasjonsmestere 
for godt vedlikeholdt park. Trolig var jernbanen med på 

å spre den offentlige parkkulturen i landet, på samme 
måte som bygningene spredte sveitserstilen.  

Paviljongen i Kirkeparken. (Foto Digitalt museum, JAEHS012.064.) 

Sandnes jernbanestasjon fotografert av Mittet & 

Co i mellomkrigstid. Av parken har blitt plass. 

(Nasjonalbibliotekets bildearkiv) 
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Sandves Planteskoles presentasjon i fagbokent til Norsk Gartnerforening og Selskapet Norsk 

Hagedyrkningens venner fra 1935. 

Sandveds Planteskole (1878–1950-t.) og Sandveds Havebrugsskole (1896–1927)   

Samuel Jonassen Sandved (1845–1912) etablerte Sandveds planteskole i 1878 og Sandved Havebrugsskole i 
1896.  Samuel J. Sandved regnes som en nestor og pioner for hagebruksnæringen på Vestlandet. 
Byhistorikeren Aksel Eggebø (1998) skriver at betydningen av hagebruksskolen, som han etablerte i 1896, må 
sammenlignes med landbruksskolen til Budde på Austrått.  Skolen skapte stor interesse for hagebruk. Samuel 
Sandved var bredt samfunnsengasjert og arbeidet for hagebrukssaken på mange plan. Han var også politisk 
engasjert og hadde ordførervervet i Høyland en del år.   

Etter en tid som skipsfører i langfart på egen båt overtok han farsgården på Sandve i 1875. Han hadde ikke 
jordbruks- eller hagebruksutdanning, men lærte av naboer og leste mye landbrukslitteratur. I 1887 startet 
han planteskole og handelsgartneri på gården – Sandveds Planteskole. Her fant han en nisje som kunne skaffe 
ekstrainntekter til den relativt mindre gården.   

Planteskolen og gartneriet ble snart den viktigste driften. Frukttrær og bærbusker sto sentralt i produksjonen, 
foruten frøavl av kål og grønnsaker som Samuel Sandved skal ha vært den første til å utvikle produksjon av. 
Sandveds Planteskole ble drevet fram til den ypperste i landet. På Jubileumsutstillingen i 1914 på Frogner 
oppnådde Sandveds Planteskole (og Sandveds Hagebrugsskole?) et premiedryss.  

I 1911 startet Samuel Sandved og sønnen Jonas Schanche Sandved (1865–1962) en fabrikk for hermetisk 
nedlegging av grønsaker og Frukt.  Det viktigste produktet skal ha vært erter. Den var i drift til ut i 1930-
årene.  
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Første kull og lærere på hagebruksskolen på Sandve i 1896. Samuel J. Sandved sitter mellom lærerne på 

første benk.   (TS 1963:178) 

«Sandveds Havebrugsskole» 1896–1927 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Før hagebruksskolenes tid i Norge, var det vanlig å importere utenlandske gartnere. Stavanger Amts 
Landhusholdningsselskap støttet fra starten i 1776 hagebruk med premier til de beste bøndene og 
husmennene for å ha innredet kjøkkenhage og «sat Kaal og saaet Kiøkken Urter og Rødder». Det nystartede 
Selskabet for Noregs Vel så det som en oppgave å hjelpe fram hagebruket.  Som del av en tidlig form for 
hagebruksundervisning ga selskapet stipendier til unge gutter som ville gå i lære på gods og storgårder der 
det var gartnere.  Etter hvert steg ønske om en egen norsk hagebruksskole slik som jordbruket hadde fått på 
Austrått med Buddegården i 1846. (KH 1995) 

Den første hagebruksskolen i landet ble startet på Lillenes i Fjære i Agder i 1880. Den fikk statstilskudd, men 
det overtok Sandved hagebruksskole i 1895 og Lillenes ble lagt ned. 

I 1895 fikk Samuel Sandved avtale om statstilskudd og godkjenning av plan for en hagebruksskole på gården. 
Sandveds Havebrugsskole startet i 1896 med 12 elever. Skolen skulle være hagebruksskole for Vestlandet, 
men det kom søkere fra hele landet. I 1901 ble den avlastet av Hjeltnes Havebrugsskole i Hardanger, som 
særlig tok seg av fruktdyrking i fjordbygdene, men søkningen var fortsatt stor.  

I begynnelsen av 1900-tallet kom levekårene til småbrukerne på agendaen. Som et mottrekk mot trange 
tider, arbeidsløshet og utvandring til Amerika, ønsket politikerne å styrke småbrukene. Hagebruk ble sett på 
som en viktig binæring på småbruk. Samtidig hadde ungdom på småbruk sjelden anledning til full 
landbruksutdanning. Departementet ønsket at hagebruksskolene skulle ta inn litt mer om vanlig 
jordbruksdrift, slik at småbrukerne sto bedre rustet. Undervisningopplegget på Sandved hagebruksskole ble 
endret etter den nye målsettingen. Samuel Sandved engasjerte seg i småbrukssaken og ga i 1904 bl.a. ut 
boken « Lanbrugets Binæringer og deres betydning for de mange smaabrug» 

Sønnen Jonas Schanche Sandved overtok gården og hagebruksskolen i 1912 etter farens død. 
Hagebruksskolen ble lagt ned i 1926-27 da statstilskuddet ble trukket. Grunnen var at staten da endret 
politikk og ville opprette statlige hagebruksskoler.  Planteskolen var i drift til sist i 1950-årene. 

Da skolen ble nedlagt i 1927 hadde den uteksaminert 430 elever. (TG, FRJ 2001:84) (KH, Sjå Jæren 1994) 
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Den eldste hovedbygningen (ca. 1830) og hage på Samuel Sandveds bruk på Sandved fotografert av A. B. 

Wilse i 1913. Dette var lensmannsgård da Samuel Pedersen Sandved var lensmann 1814–1840.  (Bildekilde 

Alsvik 1998)  

 

Utsnitt fra Rogalands Avis, lørdag 2. mai 1964    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Den gamle hovedbygningen på Sandve sto før tett i riksveien.  Den ble revet i 1964. Utgangspunkt for huset 
skal ha vært en gammel røykstove fra Hardanger som først ble satt opp på Austrått og deretter flyttet til 

Sandve. Den var et stort hus utbygd i flere omganger. 
Da hagebrukskolen var her, rommet huset internat 
og undervisningsrom.   

I herredsbindet av jubileumsboken om Jæderen 

1814-1914 oppsummerer A.M. Grude betydningen 

av landbruksskolen på Austrått, Statens Planteskole 

på Sandved og Sandveds Havebrugskole slik: «… at 

disse 3 Skoler, som har været her inden Herredets 

Grænser, har hver i sin Retning bidraget meget til 

Udviklingen af alt Landvæsen og hvad dermed staar i 

Forbindelse her i Høiland. Uden disse i vor Midte 

havde vi nu visselig ikke været saapas langt fremme 

på dette Omraade som vi nu er, og vi da ikke seet saa 

skarpt som vi nu gjør, hvor meget der ennu mangler i 

den ønskeligste Fremgang.» (M.A.G Jæderen II, 

1914:881) 

https://www.nb.no/search?mediatype=b%C3%B8ker&title=%22J%C3%A6deren%201814-1914%20:%20Bidrag%20til%20dens%20%C3%B8konomiske%20og%20kommunale%20Udviklingshistorie.%202%20:%20Herredsbeskrivelser%22
https://www.nb.no/search?mediatype=b%C3%B8ker&title=%22J%C3%A6deren%201814-1914%20:%20Bidrag%20til%20dens%20%C3%B8konomiske%20og%20kommunale%20Udviklingshistorie.%202%20:%20Herredsbeskrivelser%22
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  Bruk nr. 1 på Sandve fikk ny hovedbygning i 1872. Her er det omgitt av planteskoleplanter, så bildet må 

være tatt etter 1878, og huset virker en del utbygd. Det skal fortsatt stå, men i modernisert drakt fra 

1954. (TG 2001:85, NB 1957) 

Postkort mot Sandnes fra Kvelluren/Austrått. Den yngste hovedbygningen (fra 1872) på Samuel Sandveds 

gård er det lyse huset med gavloppbygg i skogbrynet inn til venstre. Brueland ses blant trærne til høyre for 

denne, omtrent midt i bilde. Videre til høyre skimtes bygningene på Grudes planteskole. Fotografert av Mittet 

& Co. AS i mellomkrigstid, etter 1927 da villaen til Olav Asserson i Austråttbakken i høyre bildekant er med. 

(Nasjonalbibliotekets bildearkiv.) 

https://www.nb.no/search?mediatype=bilder&name=%22Mittet%20%26%20Co.%20AS%22
https://www.nb.no/search?mediatype=bilder&name=%22Mittet%20%26%20Co.%20AS%22
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Fint og jordbruksfaglig tungt besøk på Sandveds Planteskole(og Havebrugsskole i 1917. Bildene har tittelen 

«Korsmos gruppe» i Digitalt museum. Emil Korsmo (1863–1953) var en prisbelønt norsk agronom og botaniker, 

kjent for å bidra til bekjempelsen av ugras ved banebrytende kartlegging, forsøksdyrking og utarbeiding av et 

omfattende plansjeverk. Besøket på Sandved virker å være del av en ekskursjon til landbruksinstitusjoner på 

Jæren. På denne tiden var Korsmo utnevnt til statskonsulent i ugresspørsmål, og fra 1920 til 1933 professor i 

ugressbiologi ved Norges landbrukshøyskole. Korsmo er trolig personen som står mellom de to bordene på 

bildet over. Fotograf var Severin Worm-Petersen. (Digitalt museum NTM UWP 15498, NTM UWP 15607) 
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Oversikt over planteskolemiljøene på Sandve markert på vertikalfoto fra 1955. (1881.no, Historiske kart 

Skandinaven, onsdag 25. april 1906 (nb.no) Vestlands-Posten, tirsdag 5. mars 1889 (nb.no) 

https://www.nb.no/items/cb562b61626a258501267d665f8d0512?page=5
https://www.nb.no/items/b2d15d924ae02d915a960bd5a920462f?page=1
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Øvrige planteskoler  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Til gründermiljøet i Ganddalen hørte også Grudes Planteskole på Nedre Austrått, etablert av Ingebreth N. 
Grude trolig rundt 1880, men grunnen var lagt av faren skogplanter Nikolai Grude (bror til M.A. Grude) som 
med utgangspunkt i småbruket han hadde her skal ha vært den første som begynte med fruktrær for salg i 
Rogaland (Gartnernæringen 1935:799). Den siste av de store i Ganddalen var Peder Sandved med 
Ganddalens Planteskole etablert 1920. Eiendommen ble skilt ut fra farsgården bruk 5 på Sandve (der 
heimahuset i dag står som Sandvedhuset på Skeiane). Han var gartner og hadde erfaring fra planteskoledrift 
fra Alaska og i Stavanger. Hans spesialitet var grønne planter til hage og park, og han var kjent for eksotiske 
vekster i utvalget. Peder Sandved hadde flere offentlige oppdrag og har satt spor etter seg i park- og 
hagekulturen i Sandnes. Drivhusene i søndre del av eiendommen sto til boligutbygging av området for alvor 
tok til rundt 2010-13. Peder Sandveds anlegg er i dag den av planteskolene i Gaddalen som er lettes å spore 
gjennom rester av bebyggelse og hage som grenser til Sandvedparken.  

Mens aktiviteten stilnet hos de gamle gründerne i Gaddalen, og tettbebyggelse og veiplaner fortrengte 
plantesenger og drivhus, vokste det opp planteskoler på Folkvord etter krigen. 

Folkvord planteskole startet på Sola i 1937 av Ingebret Folkvord og Målfrid Austvoll. Krigen med flere 
hendelser og tragisk utfall for familien, satte en stopper for videre drift der. Planteskolen ble flyttet til 
Ingebrets farsgård på Folkvord. Ingebret ble en nestor innen hagebruk, som læremester for mange som 
driver i faget og med deltakelse i hagebruk- og gartnerorganisasjoner. Han var bl.a. med å stifte Gand 
hagedyrkarlag.  I 1974 overtok sønnen Olav driften.  Småhusbyggeaktiviteten utover 1970-tallet førte til et 
voksende behov for planter til småhagene og planteskolen ble modernisert og bygd ut med nye drivhus.  
(julebygda 1, 2003:127)  

På Folkvord etablerte også Kristoffer Søndenå Søndenå planteskole i 1949.  Etter en tid flyttet bedriften ut av 
Sandnes.   Firmaet vokste utover 1980-årene til å bli Norges største, med avdelinger flere steder i landet. 
(AE1996:62)   

Vølstad planteskole ble grunnlagt i 1899 av brødrene Torger Vølstad og Hans Vølstad på Austvoll.  De 
spesialiserte seg i frukttrær, bærbusker roser og prydplanter og letrær. Fra 1925 hadde de skogplanteskole 
med vesentlig nåletrær. Vølstadskogen er i dag et minne etter denne virksomheten.  

På gården Paradis-Hana hadde A. Olsen grønsaksgartneri. 

Presentasjon i fagbladet til Norsk Gartnerforening og 

Selskapet Norsk Hagedyrkningens venner fra 1935. 

1ste Mai, lørdag 22. oktober 1932 

(nb.no) 

https://www.nb.no/items/9b026dde003c1ef2255d8881202c38d3?page=9
https://www.nb.no/items/9b026dde003c1ef2255d8881202c38d3?page=9
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Fra Vølstad Planteskole sin presentasjon i fagbladet til Norsk Gartnerforening og Selskapet Norsk 

Hagedyrkningens venner fra 1935. 

Reklamepostkort over Folkvord Planteskole. (TG 2003:124) 



 

Byantikvaren i Sandnes. 05.03.2023 

5
9

 
Parkpolitikk og institusjoner 

To halvoffentlige institusjoner som ble viktige redskap i utviklingen av de grønne byrommene i den unge 
byen, var Sandnes Samlag (1879–1909) og Sandnæs Byselskab (1891–1920?).  

Samlaget 
Samlaget var et aktieselskap med tilnærmet enerett på småsalg av øl og vin, men som ikke hadde lov å ta ut 
mer en 5 % utbytte. Etter statuttene skulle de investere det øvrige overskuddet i allmennyttige og veldedige 
formål – som bl.a. omfattet treplanting og parkanlegg.    

Sandnæs Byselskab 
Sandnæs Byselskab ble dannet i 1891. Foreningen hadde som formål å arbeide for treplanting til Sandnes og 
omegnens forskjønnelse. Virksomheten begynte i 1892 med å plante ut et par tusen nåletrær på Varatun, 

Bruelandsalléen langs Jærveien rundt 1960, fotografert av Kjell Rostrup. Alleen er nok plantet av Sandnes 

Byselskap.  De skriver om seg selv i en oppsummering av virksomheten i 192,  at de har stått for alle 

beplantningene langs veiene som fører til Sandnes.  Men kanskje fikk de hjelp av byens skolebarn her også, 

slik som på Varatun i rundt 1890.  
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Torvet fotografert rundt 1920. Sykehus fra 1914 ligger i Samlagshagen. Torvet og parken fungerte som en 

åpen branngate helt opp til bygrensa. Med noen brudd (sykehuset og Eidsvolls gata) eksisterer parken 

fortsatt, og bøketrærne skal i dag være de eldste i Sandnes. (Foto Ludvigsen ca. 1924) 

arbeidet ble utført av skoleelever. Selskapet var tidlig ute med å involvere skolebarn i treplanting. Skolen 
innførte etter hvert et par plantedager årlig som sitt opplegg. Da kirketomten ble utvidet i 1889 sto 
byselskapet for opparbeidelsen til park her, etter anmodning fra kommunen, og etter plan fra gartner Peder 
Sandved. Det var Samlaget som skaffet tomten. Det var også byselskapet som påtok seg oppgaven å holde 
parken i stand. Det var byselskapet som opparbeidet Samlagshagen i 1905–1906, der sykehuset senere kom. 
Byselskapet plantet alléer og satte ut benker. Etter at kommunen hadde overtatt parkansvaret 1920 dabbet 
aktiviteten.  Det ble gjort et forsøk på revitalisering i 1926 (se vedlegg) som ikke førte fram og selskapet 
endret innhold og ble til Sandnes Kunstforening. 

Sandnes bys parkstyre 
Sandnes bys parkstyre ble dannet i forbindelse med innkjøpet av Altona-eiendommen i 1920, der kommunen 
hadde planer om å anlegge park og lekeplass i det gamle leirtaket. Kommunen overtok da oppgavene til 
Sandnes byselskap, som gikk inn (JSJ 1965:482). Fast bygartner ble ansatt i 1939. 

 

Sandnes Byselskab annonser det nystartede selskap i 

avisene og innbyr til medlemskap ved å legge ut lister 

hos postmesteren og i bokhandelen. Selskapet fikk 

stor oppslutning blant byens borgere.  Denne frivillige 

innsatsen har lagt igjen mange grønne spor i byen. 

Alle eldre grøntanlegg kan spores tilbake til deres 

virksomhet. 

Egersundsposten, tirsdag 2. juni 1891 (nb.no) 

https://www.nb.no/items/1b927a7bca1073ee296e592886bf2f63?page=1
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 Området for Statens planteskole slik det var i 1955. Bestyrerboligen ligger midt i bildet. På denne tida 

vekslet det om det var skogfolk eller parkfolk som brukte huset. Før det ble revet på 1990-tallet hadde 

huset en stund vært leid ut til private. Den ombygde hovedbygningen (fra 1872) på Sandveds 

Planteskole ses i venstre bildekant.  

Parkene  

Sandvedparken – Gandsparkene 1932–2022 

Gandsparkene er Sandes sitt svar på Central Park i New York. På 1950-tallet fremmet herredsgartner i 
Høyland Brynjulf Mugås ideen om Gand naturpark, et sammenhengende grønt belte fra Stokkalandsvatnet, 
langs Storåna til Brueland. Han mente at et parkdrag langs Storåna ville kunne skape en grønn lunge i byen 
slik andre europeiske byer hadde (FH 2018:97).  Han hadde planer om arboretum, rosarium, restaurant og 
friluftscene. Det er lett å se sammenhengen til tankene fra «City Beautiful»- og lignende bevegelser. 

Gandsparkene har en lang utviklingshistorie der de fleste aktørene i den lange og stolte plante- og 
hagebukshistorien i Sandnes er delaktige. Navnet Gandsparkene ble vedtatt i 1990 av teknisk styre i 
kommunen som felles navn på parkdraget, men den består av delparker som er navngitt etter de respektive 
gårdene som grenser til elva.  Men fortsatt blir den som helhet like gjerne referert til som Sandvedparken. 
Utgangspunktet var statens skogplanteskole på Sandve, som ble etablert her i 1867, og Sandveds Planteskole 
som grenset til statens område.   

Helt fra starten synes statens skogplanteskole å ha hatt en posisjon som noe mer enn en planteskole. Innlegg 
i tidens aviser viser til hvor vakkert det er der, at det er verdt å besøke bare for å se.    
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1ste Mai, lørdag 29. april 1933 (nb.no). 

Sandvedparken blir brukt både tidlig og 

sent.  

Stavanger Amtstidende og Adresseavis, tirsdag 

19. mars 1878 (nb.no) 

Tunsbergeren, onsdag 2. februar 1887 (nb.no) 

I 

Stavanger Amtstidene og Adresseavisens mars 1878 omtales 
planteskolen som like vakker som park som produktiv 
planteskole. Og den er blitt et mye besøkt valfartssted både for 
fremmede og omkringboende.   

Avisa Tønsbergeren skriver i februar 1887 i reisebrev «Fra land 
og strand» om Rogaland, at om man har tid til å stoppe litt i 
Sandnes så lønner det seg å spasere sørover og bese statens 
planteskole.  «Men kommer man herud, bliver man helt betagen 
af det vidstrakte anlægs naturskjønhed».  «Natur og kunst 
smelter sammen».   

Da Rogaland Ungdomslag hadde årsmøte på Sandnes i 1897 ble 
det lagt inn besøk til Statens Planteskole og Sandveds 
Planteskole under kyndig veiledning.  

Stavanger Aftenblad skriver i juli 1909 at «Statens planteskole 
ved Sandnes har været et yndet udfartssted både for Sandes- og 
Stavangerfolk». Videre beklager avisen at man nå, på grunn av 
folks mislighold, må begrense den frie adgangen som har rådet.   

Trolig farger en positiv grunnholdning til planteskolens 
hovedoppgave «å reise skogen» også omdømmet (Se 
Tunsbergeren 1887), men anlegget av planteskolen har nok helt 
fra begynnelsen også lagt inn estetiske, og trolig parkfaglige 
kvaliteter. Det gode omdømmet kan vi vel tilskrive stor faglig 
dyktighet hos de som anla planteskolen – Gløersen, Krieger og 
brødrene M. A. og Nikolai Grude, samt naboen Samuel Sandved. 

I 1932, etter 65 års drift, la Statens skogplanteskole ned driften 
på Sandve. Sandnes bykommune inngikk i 1933 en avtale om 
leie av den delen av planteskolen som lå på Sandve, dvs. det 
arealet planteskolen rådde over etter den første utvidelsen i 
1875. Staten stilte som forutsetning at den ble lagt ut til park. 
Som vi ser av avisartiklene over hadde den allerede lenge blitt 
brukt som park.  Den vakre naturparken fortsatte å være et 
yndet sted for festarrangementer, stevner og musikkvelder.  
Folkefest i Sandvedparken var fast innslag 17. mai.  
Arbeiderbevegelsens arrangementer hadde Sandvedparken 
som endeplass for demonstrasjonstog fra Altona. Likeså under 
frigjøringsdagene i 1945 var det mange samlinger der, også 
russere og engelske soldater deltok.  

 

https://www.nb.no/items/b89c9085d44b44779d3acb8dd0609677?page=3
https://www.nb.no/items/7fa19ce8d0e4e50c690818cf330bd5e8?page=1&searchText=%22Statens%20planteskole%22
https://www.nb.no/items/7fa19ce8d0e4e50c690818cf330bd5e8?page=1&searchText=%22Statens%20planteskole%22
https://www.nb.no/items/c51650e8bdccca3f3f7036852dd8c04b?page=0&searchText=%22Statens%20planteskole%22
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Arkitektens forslag Arkitektens forslag til endring av 

elveslyngene. til endring av elveslyngene. 

Plan over parken av landskapsarkitektene Knut Fosså og Sveinung Skjold datert 8/10 1970 

I 1958 ble leieavtalen Sandnes hadde med staten sagt opp, og parken ble solgt til Høyland kommune (JSJ 
1965:369).   

I 1962 utlyste kommunen en arkitektkonkurranse om parkanlegg for strekningen jernbanestasjonen til 
Sandvedparken og landskapsarkitektene Knut Fosså og Sveinung Skjold vant 1. premie. Foruten en 
sammenhengende turvei hadde denne parkplanen innpasset friluftsrestaurant, toaletter, parkeringsplass, 
barnehage, lekeplass, stevneplass og friluftscene.  

Før parken kunne bli en realitet var det mye arbeid som måtte gjøres. For det første eide kommunen bare en 
mindre del av arealet som inngikk i planen. Areal måtte innløses. Og ikke minst måtte kloakkproblemet med 
Storåna løses.  Arbeidet med den store naturparken smeltet etter hvert sammen med planlegging for tidens 
nye vekt på miljø og naturvern. Ganddalskloakken ble flyttet fra elva og gravd ned i eget rør, et arbeid som 
ble ferdig i 1969. Kloakkarbeidet førte til at elveløpet noen steder måtte legges om. For å hindre utglidning 
fikk elva delvis steinsatte kanter. Da arbeidet med formingen av parken for alvor startet opp var det en del 
diskusjon om man skulle ha en helt eller delvis åpen elv.  Man gikk inn for en åpen elv med slakere kanter og 
naturlig preg der det ble lagt inn mange slynger – dels for at det bremset vannet, dels for at det ville bli pent.   

Parken tok utgangspunkt i den gamle planteskolevegetasjonen. Samuel Bloch Sandved, den daværende 
eieren av Sandved Planteskole, sto for nyplantingen i parken. Deler av området til Sandveds planteskole 
inngikk i parken, som Samuel Bloch Sandved var ivrig tilhenger av og en av initiativtakerne til. For å slippe til 
lys ble mange av trærne hogd ut, men man lot de fineste stå, bl.a. alle gamle lønnetrær (jærbladet 9154).   

Parken ble reetablert og bygd ut trinn for 
trinn. I 1974 var lekeplassen ferdig. Men først 
til 150-års byjubileum i 1985 var friluftsscenen 
på plass, med amfi på sørsiden av høyden opp 
mot den opprinnelige skogplanteskolens 
bestyrerbolig. I 1987 var utløype på hele 
strekket ferdig. Sandesposten 2002.  

Sandve rensepark ligger på det som tidligere 
var Ganddalens Planteskole.  

Skeianeparken er inngangen til parkdraget fra 
byen. Tankene om å føre parkbeltet med 
gjenåpnet Storåna helt fram til utløpet i 
Gandsfjorden var siste trinn. Med 
arkitektkonkurransen for ny bruk av det 
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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.  

 

 

De gamle kjerneområdene i Sandvedparken 1990, med ny scene.  Bestyrerboligen står ennå.  
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Øverst: Jonas Øglænds plass, trolig fotografert 1950–60-tallet. Parkens 

lekesone er mot Erling Skjalgssons gate. (Normanns kunstforlag, 

Nasjonalbibliotekets bildearkiv.) Innfelt, parken i 2018 

Jonas Øglænds plass 

 

I 1939 fikk byen Tvedahaven, 
også kalt Nygårdsmarkå, på 
vestsida av sykkelfabrikken, i 
gave av firmaet Jonas Øglænd. 
På grunn av krigen ble parken og 
lekeplassen ikke anlagt før i 
1945. Den fikk da navnet 
Øglænds plass. 

Egen lekeavdeling med 

plaskedam og sankasser. 

 

Plaskedammen i Øglændparken 

følger parkprogrammet til 

Chicago fra slutten av 1800-tallet. 

Foto av Kolbjørn Rostrup, trolig 

tatt på 1950-tallet.  
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Altonaparken  
Altona teglverk, regnes for å være anlagt 1854 av hjulmaker og bonde Tørres Chr, Trones. I 1857 solgte T. Chr. 
Trones til et interessentskap. I 1884 kom O. C. Østraadt inn, og ble alene eier fra 1896. Verket ble deretter 
drevet som filial under Nynæs til driften stoppet opp i 1916.  

I 1920 ble eiendommen solgt til Sandnes’ kommune, som ganske snart parsellerte ut et mindre hagebyfelt på 
området mellom Jernbanen og Strandgata. Gamle verksbygninger ble da revet. Samtidig ble leirbanen lagt ut 
til park og lekeplass.  

På sjøsiden ble bloksene snart revet, men ovnshus og noen andre verksbygninger sto til rundt 1960. Plassen 
på sjøsiden fungerte før krigen som Sandnes’ stevneplass. Kommunen bygde lagerhus her sist på 1950-tallet. 
Senere, nyere bygg er nå revet og plassen er åpen mot sjøen. Altona er den av de gamle teglverkene der selve 
området har gjennomgått minst inngrep etter nedleggelsen. Linjen fra leirbanen til sjøen er fortsatt relativt 
åpen, tross hagebyfeltet – som gjennom sin utforming er lett å knytte til historien. Leirbanen er lett å lese 
med den skålformede omformingen av terrenget. Den er et av få konkrete minner etter den eldre 
leirvareindustrien i Sandnes. Altonaparken markerer også opprettelsen av byens første parkstyre, som 
overtok oppgavene til Sandnes byselskap. Sammen med hagebyfeltet og plassen ved sjøen, inneholder Altona 
parken en historie om offentlig byplanlegging og eierskap i de første 10-år av 1900-tallet. 

 

Altonaparken med omgivelser fotografert av Widerøe i 1959. 

 

 

 

 

 

 

Leirbanens avtrykk, Altonaparken, tegner seg klart i bybildet.  
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Gravlundene og kirkegårdene 

Kirkene og kirkegårdene er det eldste offentlige samlingsplasser vi har, mange med tradisjoner fra før 
kristendommen. Etter innføringen av kristendommens var det påbudt å gravlegge i innviet jord, dvs. 
kirkegården.  Kirkegården var knyttet til sognekirken.  Kirkegårdene var det alltid inngjerdet (kirkjugarder). En 
kongelig forordning fra 1734 presiserer plikten til å holde innhegning rundt kirkegårdene, helst i sten og den 
skal ha port med lås. Vedlikeholdt av kirkegårdens innhegning var allmuens ansvar, gjerne fordelt på gårdene 
i området. 

Skjøtselen av kirkene og kirkegårdene skal ha vært på et lavmål på 1700-tallet.  På 1720-tallet solgte staten 
mange kirker og gravplasser til private – Tross kjøperens forpliktelse om vedlikehold forfalt mange kirker, og 
private eiere hadde motvilje til å utvide overfylte kirkegårder.     

Høyland kirke, som tilhørte bispestolen, ble reddet fra kirkeauksjonen i 1723 av biskop Nyrup.  Men Soma og 
Høle ble solgt.  Høle ble solgt til sognet 1844. Bispestolen solgte Høyland kirke til representanter for 
menigheten i 1836, men ble i 1840 erstattet av ny kirke for Soma og Høyland sammenslåtte sogn.  

Å få benytte kirkegården var en rett, som likevel hadde unntak for folk som hadde begått forbrytelser av visse 
slag. Til og med udøpte spebarn var ikke verdige til grav innenfor muren, men kunne som en nødløsning 
legges i kirkegårdsmuren (IS 1988).  Først i 1897 kom det påbud om at alle døde skulle gravlegges på en 
offentlig kirkegård.   

Det var stor forskjell på hvor på kirkegården ulike sosiale lag kunne begraves, nær kirka var gjevest og lavest 
status i utkanten. En gammel skikk der kirkens menn ble gravlagt under gulvet inne i kirken, hadde gjennom 
tiden vokst til også å omfatte lekfolk som kunne betale for seg. Det ga kirkeeieren inntekt, men var blitt et 
helseproblem.   

På slutten av 1700-tallet, under påvirkning av opplysningstidas våknende, romantiske naturfølelse, kom det 
en ny offentlig interesse for kirkegårdene.  Myndighetene ble opptatt av helse og sunnhet for sine innbyggere 
og innførte i 1805 forbud mot gravlegging inne i kirken. Det førte til en ny vektlegging av kirkegården. 
Samtidig ble det bestemt at det ikke skulle være gravplasser inne i byene, de skulle flyttes utenfor.  Såkalte 
hjelpkirkegårder for byene, som var de første kirkegårder uten kirke. En ordning med hjelpekirkegårder på 
landet ble også etablert. Sandnes Gamle kirkegård fra 1882 og Lyse kirkegård fra 1850 er eksempler disse. 

I 1852 kom en kirkelov om kirkegårdenes størrelse, utvidelse og vedlikehold. Det var overlatt til lokale 
myndigheter å lage vedtekter for kirkegården og dens benyttelse, slikt som utforming av gravminner, 
beplantning, materialvalg og vedlikehold. Det var vanlig at landmålere stykket ut kirkegården og inndelte den 
i et passelig antall kvarterer.  Når det gjaldt utformingen av gravminnene, var det stor individuell variasjon. 
Hvert gravsted var en enhet, og etter hvert var det vanlig at de ble avgrenset og rammet inn med sten, eller 
gjerde av tre eller støpejern.  Omkring 1900 var rammegraver blitt det vanlige, særlig i byene, men også i 
bygdene. Mellom rammene var det gruslagte stier i et rutenett. Hva som var inne i rammene varierte. Men i 
tillegg fantes de alltid mer åpne partier med frigravfelt for folk som ikke hadde råd til annet enn enkle 
trekors.  Rammekirkegårdene var tungvinte å vedlikeholde.  

I 1640 årene plantes trær på korskirkegården i Bergen. Hellig Trefoldighetskirke i Oslo fra 1639 kalles 
Rosengården. Sist på 1700-tallet kirkegårder i byene utføres det plantinger med tanke på bevist estetisk 
virkning.  Bevarte gamle porter og stakitter gir kirkegårdene en vakker avslutning utover.  (Gartner 1935 261.) 

Utover i mellomkrigstid vokste det fram et ønske om å skape mer enhet og harmoni på kirkegården.  Olav L. 
Moen skriver i «Gartnernæringen i Norge 1935: «Inntrykket av de fullt belagte gravfelter og kirkegårder er da 
som oftest blitt nokså kaotisk og trøstesløst med en helhetsvirkning helt uten skjønnhetsverdi».  

En sak var også at rammekirkegården synliggjorde klasseskillet på kirkegården. Nye tanker om 
kirkegårdsutforming begynte å sige inn på slutten av 1800-tallet. Gressklippervennlige plenkirkegårder i USA 
med gravplater i flukt med plenen eller oppreist på rekker. I Tyskland kom parkkirkegård som Ohsdorf i 
Hamburg 1877. Typen er representert i Norge med Nedre Gravlund i Ålesund fra 1935.  

Skiftet kom etter krigen og det ble radikalt, men gjennomføringen tok lang tid. Etter ønske fra hagebruksfolk 
ble det ansatt en statlig kirkegårdskonsulent. (Først Pål Sæland i halv stilling i 1948, fra 1954 Karen Reistad i 
full stilling).   Istedenfor å overlate estetikken til lokale vedtekter utarbeidet Pål Sæland statelig detaljerte 
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 Ludvig Ludvigsen foto fra rundt 1924 gir et godt inntrykk av den gamle rammekirkegårdsstilen.  

standardvedtekter.  Her heter det bl.a.  «Gravene skal gjerast i stand i høgd med bakken utan nokon haug. 
Inga grav eller del av den kan ha særskilt innråming med hekkar eller stein, jarn, tre og anna daudt materiale i 
formar som karm, hellegang, gitter, stakitt eller liknande … inråmind som alt er dær bør takast bort etter 
kvart   Feste kan ikke lengjast utan at gravstaden er gjort i samsvar med det som er fastsett. Etter søknad kan 
soknerådet gjeva utsetjing med dette for inntil 10 år om gangen.»    

Paragraf 15 begrenser høyden til 1,5 m, og sier at overflatebehandlingen skal være like på alle fire sidene, og 
ikke blankere enn matt maling. Duer og andre figurer tillates ikke. Fargene svart eller hvitt tillates ikke  

Forslaget til vedtekter ble sendt til alle landets kommuner i 1955 og de fleste godkjente dem uendret.  
Aksepten kan skyldes mangel på kompetanse, men også at forslaget traff stemningen i folket i etterkrigstidas-
gjenreisings-Norge mer aksepterende og rede til å akseptere begrenset handlefrihet. «… å gjera kyrkjegarden 
til en park, lund, ein hage til minne om dei døde.»  (KJ 2014) 

Målet med plenkirkegården var å skape enkle, vakre kirkegårder med lite vedlikeholdsarbeid. Den var svar på 
flere av tidens temaer. Plenkirkegården var rasjonell og økonomisk, åpen og demokratisk med ensartede 
minnesmerker innenfor samme målestokk (likhetskirkegården). Stilmessig var plenkirkegården et barn av 
tidens funksjonalisme – som fremmet enkelhet, horisontale linjer, lys og luft.  Motforestillingene som kom 
etter hvert som moderniseringen ble gjennomført har gått på opplevelse av monotoni, skapt av uniformerte, 
likartede gravstener på geledd i nøyaktige rekker. Etter hvert som de eldste gravene forsvant ble det større 
bevissthet rundt å bevare de eldste, gjerne mest påkostede gravene, for å gi en variasjon og uttrykk for 
tidsdybde i kirkegårdsmiljøet.  

I Sandnes er plenkirkegården i hovedtrekk gjennomført, med innslag av rammegraver på Sandnes Nye 
gravlund, Høyland kirkegård og Riska kirkegård. 

Sandnes gamle gravlund 
Sandens ble skilt ut som eget sokn i Høyland prosti i 1880. Sandnes’ gamle gravlund» sør for byen ble tatt 

bruk i 1882, samtidig som Sandnes kirke inne i byen sto ferdig. Den ca. 3 mål store gravlundtomten ble kjøpt 

av Osmund Nygaard «Djupevodl» i 1882. Gravlunden ble anlagt like ved Bråsteins bårkemølle, langs med og 

nord for Stangelandsåna. Hovedinngangen var fra Jærveien, markert med en allé og her kom det etter hvert 

et lite gravkapell. I 1907 ble gravlunden forlenget nordover. I 1933 kom Sandnes nye gravlund. Den ble anlagt 

utenfor bygrensa, men i flukt med den gamle. På Sandnes gamle gravlund ligger personer gravlagt helt fra 

Sandnes ble etablert som ladested i 1860. Det er mye sandneshistorie knyttet til byens eldste gravlund. 
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Gravlundene er byens historiebok og et svært viktig lokalhistorisk kulturminne med stor kunnskapsverdi og 

opplevelsesverdi 

Sandnes nye gravlund   

I 1933 ble Sandnes gravlund utvidet sørover fra Stangelandsåna. Da ble Arianshagen av Skeiane innkjøpt. 

Tomten lå i flukt med den gamle gravlunden fra 1882. I 1937 ble det bygd et stort gravkapell i mur her. 

Gravlunden er symmetrisk oppbygd med kapellet i sentrum. Flyfoto fra 1954 over viser en typisk 

rammekirkegård, oppdelt med mange gangstier. Senere er den myket opp med sammenhengende plen 

mellom gravstenene. Bøketrærne langs hovedaksene var opprinnelig holdt dene av formklipping, men er 

senre sluppet løs og er i dag store trær.      

Sandnes nye og gamle gravlunder fotografert av Widerøe i 1954. (ika-w071035) 
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Gand Gravlund 1939  
Statens planteskole på Sandve utvidet sitt areal med flere eiendommer etter hvert. En av de siste som ble 
kjøpt inn var bruk nr. 7 Sletten fra Brueland. Etter at planteskolen ble lagt ned i 1932, eksproprierte Høyland 
kommune denne i 1934 til gravlund, som hjelpekirkegård for Høyland. I følge 1. «1.-mai» 12.09.1938 forelå 
det en plan for gravlunden utarbeidet av kirkegårdsarkitekt Pål Seland., som «… bryter helt med det vanlige 
sjakkbrettsystemet som hittil har vært temmelig enerådende på våre kanter». Etter planen, som er etter de 
mest moderne krav på området, vil gravlunden minne mer om en park enn kirkegård. Menighetsrådet har 
sluttet seg til planene …» (se vedlegg). Samme avisartikkel nevner at det også var planlagt et gravkapell. 
Gravlunden ble anlagt i 1939, uten kapell. Plantene og trærne var en gave fra Peder Sandved ved Ganddalen 
Planteskole. Gravlunden har bevart et stort antall gravminner fra 1930-tallet til 1960-tallet. Sjeldent i 
nasjonalt perspektiv er et stort felt med barnegraver som viser gravminnetyper fra hele gravplassens brukstid 
i miniatyr. (IHT 2022). 

Sandnes gamle og nye gravlund ligger 160 m nord for Gand gravlund, som del av et sammenhengende 
parkbelte inn mot byen. Det sammenhengende parkbeltet var del av Sverre Pedersens storstilte plan for 
Skeiane-området og var tenkt som en helhet. I 2010 valgte kommunen å selge det ubrukte arealet mellom de 
to gravlundene og selge det til boligformål. Sandnes gamle gravlunder og Gand Gravlund er felleskapsarenaer 
med stor kunnskapsverdi og opplevelsesverdi. 

 

Gand Gravlund på flyfoto fra 1955. Barnekirkegården er det lyse feltet sør for det kvadratiske hovedfeltet. 

Inndelingen er preget av symmetri og akser lik Sandnes nye kirkegård.  
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Høyland kirkegård  

 

 

I 1839 ble det bestemt ved kgl. resolusjon at de gamle kirkesognene Soma og Gand skulle slås sammen. Da 
loven trådte i kraft i 1841 ble de gamle kirkene revet og ny felles sognekirke bygd på det gamle kirkestedet 
Høyland. Kirken som står her i dag er den tredje man kjenner til. Den forrige kirken sto øst for Høylandsåna, 
den gamle kirkegård fortsatt finnes. Høyland gamle kirkegård har status som automatisk fredet kulturminne.  

Høyland nye kirke og kirkegård ble bygd på Leikvollen vest for Høylandsåna. Stedet skal ha blitt pekt ut på et 

allmannamøte på Høyland før sammenslutningen. Både kirke og kirkegård ble vigslet i 1841. Bak anlegget av 

kirke og kirkegård lå et betydelig dugnadsarbeid fra bygdefolket. Den eldste del av kirkegården fra 1841 ligger 

vest for hovedveien, slik den er vist på kart fra 1887. Den var utvidet over hovedveien før 1937 ifølge flyfoto. 

Senere er den ytterligere utvidet sørover og østover i flere trinn. Kirkegården er modernisert, men har mange 

meget verdifulle gravminner som går tilbake til 1860-tallet.  
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Malmheim kirkegård 

 

Arbeidet med å få et kapell til Julebygda startet rundt 1900. Det ble skaffet tomt på en høyde på gården 
Malmheim, strategisk til ved nytt knutepunkt ved den nye Heigreveien. Gravplass med et lite gravkapell ble 
innviet i 1910. Mot Leiteveien er det en smijernsport med portstolper av granitt. Den gamle porten hører 
trolig til denne første fasen av gravlunden. Valdemar S. Hansteen, arkitekten for kapellet som ble reist i 1957, 
tegnet også nytt inngangsparti til gravlunden med smijernsport og trappearrangement. Gravlunden ble 
utvidet mot sør i 1993. Det er en del verneverdige gravminner i den gamle delen. Kirkegården er innhegnet 
av gråsteinsmur. 

Soma gravlund 
Soma gravlund ble anlagt i 1916 ved siden av fattiggården i Høyland. Den ble åpnet i 1917. Opprinnelig var 
det en liten kvadratisk lund. I den eldste delen er det et krigsminnesmerke fra 2. verdenskrig i form av en 
gravsten over 12 sovjetiske soldater. Den eldste delen har også en del andre verneverdige graver. Ett kvartal 
er urørt fra etterkrigstiden. Gravlunden er mye utvidet etter 1982, sist i 2010. Ved denne er det anlagt et felt 
for muslimsk gravferd. Etter siste utvidelse er Soma gravlund i dag Sandnes’ største. Soma fikk nytt kapell i 
1997, tegnet av arkitekt Olav Urstad fra. arkitektfirmaet AROS.  

Sviland gravlund  
I 1905 ble det satt ned et 
utvalg som skulle arbeide for 
kirke med gravplass på 
Sviland, og i 1911 var 
finansieringen på plass. 
Arbeidet kunne begynne i 
1912 og kirken ble innviet i 
1913. Her er enkelte 
verneverdige gravminner. 
Gravlunden er utvidet i 
2010. 
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Riska gamle kirkegård  

Kirkegården ved Riska gamle kirke ble bygd i sammenheng med den nye kirken, som ble innviet i 1877. Den er 
i dag nedlagt som kirkegård, i den forstand at det ikke kommer nye graver her. Kirkegården ble senest bruk i 
1966. Det er fine eksempler på gamle graver, bl.a. familiegraver med innhegning nær kirken. 
Krigsminnesmerke etter 2. verdenskrig. Kirkegården har parkbeplantning med store trær og naturstein i lav 
innhegning mot vei og i terrasseoppmuring mot skoleeiendommen.  

Riska gravlund 
Riska gravlund ble tatt i bruk i 1942 og utvidet flere ganger, sist i 2011. den har noen få verneverdige 
gravminner. 
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Høle kirkegård var ferdig to år etter kirken, i 1862. Da kirken ble bygd, ble det gamle kirkegårdsgjerdet 

benyttet som grunnmur. Ved bygging av det nye gjerdet ble det bestemt at det skulle være 220 alner langt, 

tilsvarende antall skylddaler i sognene. Hver bonde ble pålagt å kjøre fram 5 lass stein, som en regnet med 

holdt til ett alen gjerde (JB 1964). Høle kirkegård har bevart flere vakre, gamle gravsteiner og smijerns -

innhegnede gravplasser. Bøketrærne ved inngangen ble plantet av sogneprest Laurentius Brochsenius 

Fredrik Fabritius kort tid etter at han ble tilsatt som sogneprest i det nye Høgsfjord sognekall i 1864 

Høle Kirkegård 

Ny kirkegård ble bygd rundt nye Høle kirke fra 1860. Det gamle steingjerdet rundt kirkegården ble i stort 
monn benyttet til grunnmur for den nye kirken som ble reist i 1860. Etter en bispevisitas i september 1861 
kom det fram at kirkegården ennå ikke var innhegnet på lovlig måte. Man hadde vært inne på tanken å bruke 
jerngitter, men herredstyret vedtok i oktober 1861 å sette opp steingjerde. Det kulle være 220 alner langt, et 
tall som svarte til skylddaler i sogna. Hver bonde ble pålagt å kjøre fram 5 lass stein. Man regnet 5 lass til et 
hvert alen gjerde. Steinen skulle være på plass innen 25 mars 1862. (JB 1964:116). Bøketrærne ved inngangen 
ble plantet av sogneprest Laurentius Brochsenius Fredrik Fabritius, kort tid etter at han ble tilsett som 
sogneprest i det nye Høgsfjord sognekall i 1864. Kirkegården har graver fra da kirkegården var ny. Her er en 
del verneverdige gravminner, bl.a. smijernsinnhegnede gravsteder og smijernsplater. Hølesteinen med kors 
er i en særstilling og kan stamme fra 11-1200-tallet. Kirkegården ble sist utvidet mot øst i 1989. På samme tid 
ble det bygd et stort bedehus, Kirketunet, rett nord for kirka. 
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Forsand kirkegård 

 

Forsand kirkegård ble anlagt sammen med Forsand kirke i 1854.  Den ble utvidet på slutten av 1970-tallet. 

Kirken ble tilbygd i 2016. På gravplassen ligger det en del eldre gravminner. Hovedvekten av disse er fra 1920-

tallet og frem til 1960-tallet, men det er også noen gravminner fra rundt århundreskiftet. Kriken er her 

fotografert av Widerøe 1956 (Nasjonalbibliotekets bildearkiv)  

 

Lyse gravlund  

Lyse gravlund ble anlagt som en hjelpekirkegård på 1850-tallet, men ble opparbeidet slik den er i dag da Lyse 

kapell ble bygd i 1961. Her fotografert av Anders Beer Wilse i 1918. Kirkegårdsmuren avtegner seg klart i 

venstre halvdel av bildet.   
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I 1971 måtte alleen langs Gand gravlund vike for 

utvidelse av Jærveien. Noe som møtte stor motstand 

og som kom til uttrykk i flere avisinnlegg. Elevene ved 

det videregående kurs for byggtegnere ved Sandnes 

yrkesskole sendte ut en appell. Det var ikke tatt nok 

hensyn til naturvern og bymiljø. Men kommunen sto 

imot. Som botemiddel skulle det plantes nye trær på 

innsiden av steingjerdet.   
Rogalands Avis (nb.no)  4. mars 1971 

Veitrær og alléer 

Alleer og veitrær er et gammelt landskapsarkitektonisk grep, særlig utviklet under barokken der 
slottsanleggene underla seg landskapet med lange beplantede «armer».  I Larvik grevskap skal Gyldenløve  ha 
innskjerpet at bøketreene langs raveien måtte få stå i fred. Veimestrene ble pålagt å plante trær lands-
ferdselsveiene. Det var ikke bare estetisk begrunnet.  Tærne langs ferdselsveiene ble også ansett for å være 
viktige elementer i den militære beredskapen (BB 2020:14).   

Mange steder var det skogselskapene, som dukket opp sist på 1800-tallet, som tok seg av treplanting i parker 
og langs veier. I Sandnes var det en oppgave for Sandnes Byselskap å plante trær og blomster til byens 
forskjønnelse.  De sier selv i et avvisintervju fra 1925 at de står bak alle plantningene langs veiene som fører 
inn til Sandnes. I dag er det bare sporadisk man finner spor av disse, som noen av trærne langs Øygardsveien 
og ved Høyland prestegård.   

Trerekkene langs Jærveien må ha vært imponerende slik de vises på gamle foto. Det er bilismen og 
veiutvidelser som får ta det meste av skylda for at de er borte..  Men de har ikke blitt felt uten motstand og 
debatt.  Folk er glade i trærne sine.   

 

  

Alleen langs Øygardsveien 

tegner seg klart i landskaps-

bildet over Hana.  Også langs 

den gamle Gangaren er det 

trerekke. Fotografert av  

Mittet & Co. AS 1947, 

Nasjonalbibliotekets  

bildearkiv.  

https://www.nb.no/items/d7d1e8645839205afc48e3a51252f44c?page=0&searchText=%22Gand%20kirkeg%C3%A5rd%22
https://www.nb.no/search?mediatype=bilder&name=%22Mittet%20%26%20Co.%20AS%22
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Stasjonsområdet på Skeiane har sobre detaljer i smijernsrekkverk og belysning. Bak ses Sandnes 

boligbyggelags første blokker i Haakon 7s gate – som har nyplantet allé. Høybanen fra 1955 med stasjon på 

Skeiane, Haakon 7s. gate med allé og blokker, og st. Olavs gate – var sammen med det nye rådhuset fra 

1961, del av et storstilt nytt byplangrep, kjent som professor Pedersens plan. En plan som kun delvis ble 

gjennomført, men som er en viktig del av fortellingen om Sandnes i tidlig etterkrigstid. (Foto Kolbjørn 

Rostrup) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.   

  

Før 75-årsbyjubileumet i 1935 ble Vågsgate rustet opp med allé. Siden det tok tid før den gjorde noe av seg, 

gikk den under tilnavnet «Unter den Pinden» (OL 1979:12) (ika-w004228) 
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Høyland prestegård med allé som svinger opp til tunet. Widerøe 1959. (ika-w126296) 

Øygardsveien ved Øvre Hana fotografert av Widerøe i 1954. Denne alléen var en av de flotteste slik veien 

ligger på høyden av platået, godt synlig fra flere kanter.  (ika-w071075) 
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Sandnes flotteste gårdsallé finner en på Heimdal på Håland ved Figgjo. Alléen var etablert før 1937 ifølge 

flyfoto, men er siden gjort lengre.  

Rester av et parti med allé langs Gamle Åslandsveien, sett mot Møgedal. Trolig plantet midt på 1900-tallet.  
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Krysset med Prestegårdsveien og Øygardsveien (Kyrkjevegen). Innfelt; rester av alléen opp mot prestegården. 

Killinglandveien sørover mot Krossen i Julebygda. 
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Forhaver til boligbebyggelsen langs innfartsveiene har trolig en lang tradisjon – mer basert på hevd og uten 
støtte i lovverket. Grude skriver at huseierne langs den nye hovedveien gjennom Sandnes gjerne tok i bruk en 
liten jordstrimmel mellom veien og huset til bærbusker og havbruk mm., innhegnet med hagtorn eller 
tregjerder. Etter hvert som de vokste til, ble disse mer og mer sjenerende og bygningsmyndighetene krevde 
plantingene fjernet. Noe grunneierne nektet å gjøre uten betaling. Først da lensmannen tok tak i problemet 
på 1890-tallet ble plantingene fjernet. (MAG 1914:40) 

 

 

 

 

  

Gravarsveien med forhager, markert med busker og stakitt. Udatert foto i Digitalt museum.  

(JAEHS012.020.) 

Skippergata i forhavenes tid. Skippergata representerer den nye Hanaveien som ble anlagt i 1884. 

(bildekilde Alsvik 2000) 
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Offentlige institusjoner med hage- og parkanlegg 

Både jordbruk og parkanlegg var viktige elementer i de store offentlige sosiale institusjonene som kom fra 
andre halvdel av 1800-tallet.  Jordbruket inngikk i det økonomiske grunnlaget både til eget hushold og for 
salg. Men gårdsarbeidet hadde også en verdi i seg selv, fordi arbeid er oppdragende, gir mening til 
tilværelsen og det er godt for mennesket å bidra med noe nyttig.  Vakre hager og parkanlegg stimulerer i 
tillegg skjønnhetssansen, skaper ro i sjelen og er bra for sinnet. Sandnes har flere slike anlegg: Høyland 
kommunes Soma Fattiggård fra 1871, Varatun fra 1892 og Dale Asyl fra 1911. Andre institusjoner med 
lignende preg er Sandnes sykehus fra 1914 og tuberkuloseheimen Vatneli fra 1928. I tillegg kommer det 
private pleiehjemmet Trødnes på Vatne i 1927.  

Fattiggårdene 
Midt på 1800-tallet, etter nye fattiglover i 1845 og 1863, kom «fattiggården» inn som et virkemiddel i 

fattigomsorgen.. På fattiggården skulle de fattige få en bedre tilværelse med kost og opphold, men samtidig 
gjøre nytte for seg med gårdsarbeid, og slik begrense utgiftene for det offentlige. Ofte kan man da også se 
fattiggården betegnet som arbeidsgård på eldre kart. Etter hvert endret holdningene seg, betegnelsen ble 
kommunegård.  

Begge fattiggårdene i Sandnes er brutt opp i utmark og bygd ut etter mønster av tidens embetsgårder, 
omtrent som Buddegården. I prosjektene inngikk steinbryting, grøfting, torvmyrer og skogplanting. 
Fattiggårdene har også fungert som propaganda-anlegg for det moderne jordbruket. Varatun ble ennå på 
1950-tallet drevet som et mønsterbruk som folk kom for å studere. 

M.A. Grude var inspirator i Rogaland. Ideen til fattiggård tok han med seg hjem fra en stipendiereise i 
Danmark i 1869 for å studere skogreising og planting mot sandflukt. Høyland kommune var først ute med å ta 
til seg hans ideer. I 1872 var «Høiland Fattiggaard» på Soma innflyttingsklar. Fattiggården på Soma var den 
første i sitt slag i Rogaland og en av de første i landet. Gården representerte noe nytt innen fattigomsorgen 
og ble, ifølge M.A. Grude, et mønster for tilsvarende anlegg på landsbasis (MAG 1914 Jæderen I:.816).  

Sandnes kommune sin fattiggård Varatun ble bygd i 1892 med fattiggården på Soma som forbilde og på 
Høyland kommunes sin grunn. Varatun hadde det mest storslagne gårdsanlegget når det gjaldt beplantninger 
med alléer og trerekker. Ennå på 1960-tallet var Varatun den største melkeleverandøren til Høyland meieri.  

  

Tunet fotografert sett mot nord i 1959, med noe av alléen langs hovedoppkjørselen. Varatun var et av de første 

skolebarnplantings-prosjektene i Sandnes.  I forkant ser vi byens drivhus som bygartner Ødegård tok initiativ til 

å bygge i 1956. I mange år forsynte det byens mange grøntanlegg med egenproduserte planter, noe som førte 

til en betydelig vekst i offentlig beplantning. I 1939 ble det satt ut 300 planter, mens i 1963 var tallet ca. 15 000 

(JSJ1964:369). (Widerøe, ika-w125076) 
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I vanskelige perioder i første halvdel av 1900-tallet kom naturressursene på både Varatun og Soma godt med 
for diverse krisetiltak. Under 1. verdenskrig ble 20 mål ble lagt ut for at folk kunne dyrke grønnsaker og 
poteter – ½ mål til hver familie, gratis. Og for å sikre brensel kom nå skogplantingene til nytte, i 1916 ble det 
vedtatt å hogge 500 favner furuved. På Varatuns torvmyrer sørget byens provianteringsråd for torvskjæring.  
I mellomkrigstid ble mye av gårdsarealet begge steder utvidet ved hjelp av arbeid fra arbeidsløse. Store 
steingarder er fortsatt minner etter dette arbeidet.   

Dale Asyl 
Dale Asyl ble bygd av Stavanger Amt i 1911. Sykehuset skiftet i 1965 navn til Rogaland psykiatriske sjukehus. 
Etter en lang utbyggingsperiode i etterkrigstid, var Dale i begynnelsen av 1970-årene med 590 pasienter det 
nest største psykiatriske sykehuset i landet.  

Det var sinnsykeloven av 1848 som reformerte psykiatrien og skapte en ny type institusjoner – sinnsyke-
asylene. Med loven ble sinnsykepleien skilt fra det kommunale fattigvesenet og ansvaret gitt staten og 
amtene. Perioden 1900–1920 kjennetegnes av en nærmest eksplosjonsartet etablering av asyl i amtenes regi.   

Asylene måtte ha offentlig autorisasjon, og staten satt strenge betingelser for drift, bygninger og ikke minst 
lokalisering. Det innebar sunn og fri beliggenhet, at pasientene skulle kunne oppholde seg i friluft og gis 
muligheter for sysselsetting. Spesielt ble utearbeid som hagearbeid og gårdsarbeid anbefalt.  

Dale Asyl er bygd etter de 
samme hovedprinsippene som 
fattiggårdene, men er enda 
mer storslagen slik anlegget 
ligger som et slott med stor 
park, isolert i fjellandskapet 
mot fjorden. 

Kulturlandskapet ble for en 
stor del arbeidet fram av 
asylets ansatte og pasienter og 
har vært en viktig base i 
terapien. Det gjelder fra 
utformingen av 
gårdslandskapet med 
dreneringen av myra og 
kanaliseringen av Dalebekken, 
til det frodige 
hagebrukslandskapet midt på 
1900-tallet og parkanleggene 
som omkranser 
hovedbygningene. 

  

Dale institusjonslandskap 

som postkortmotiv– fra 

eplehage, parkanlegg til 

nydyrket jordbruksdal. Trolig 

fotografert av Widerøe på 

1950-tallet. 

(Nasjonalbibliotekets 

bildearkiv). 
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Sykehusparken 

Sykehusparken har bakgrunn som Samlagshagen. Da Sandnes by kjøpte gården til Anfindsen i 1898, ble 
gårdstunet og et tre mål stort område rundt solgt videre til Sandnes Samlag (1879-1909). Samlaget tok i bruk 
heimahuset på gården og la ut en del av området til park. Sandnes Byselskap opparbeidet parken i 1905–
1906 etter en plan fra amtsgartner Jansen (MAG 1910:352). Da sykehussaken ble aktuell, tilbød Samlaget 
kommunen Samlagshagen, og det ble bestemt at her skulle Sandnes sykehus ligge. Sykehuset sto ferdig i 
1914. Mot hjørnet øverst i «brannkorridoren» bygde kommunen samtidig Folkebadet, et kombinert folke- og 
skolebad. Flyfoto fra 1937 viser en frodig bevokst park i et rektangel rundt sykehuset, etter den gamle 
rutenettplanen og helt opp til den gamle bygrensa. Flyfoto fra 1955 viser parken utvidet nordover med 
Parkveien som grense. Sandnes parkstyre fikk i 1936 gjennomslag for fredningsbestemmelser for dyre og 
fugleliv i Sykehusparken, Gidsketjernet, Varatun og Planteskolen. Disse ble opphevet ved forskrift i 2003.   

Aksen Torvbryggen, Torvet og Sandnes sykehus med intakt park fotografert av Widerøe i 1936. (ika-

w004230.) innfelt Postkort med sykehuset 1941. (Mittet & Co. AS. Nasjonalbibliotekets bildearkiv.) 
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Vatneli 

Tuberkulosehjemmet Vatneli ligger høyt i lia over gårdene på Vatne. Omgitt av «helsebringende» barskog og 
hage er beliggenheten typisk for denne type anlegg. 

Etter beslutningen om å bygge tuberkulosehjem i 1923, kjøpte Høyland Tuberkuloseforening inn 10 mål 
plantet gran og furuskog på Vatne. I 1928 ble hjemmet innviet. Anlegget har en monumental hovedbygning i 
nybarokk stil tegnet av arkitekt Gustav Helland. Hagen ble anlagt av gartner Peder Sandved ved Ganddalens 
planteskole.  Rundt Helseheimen ble det anlagt veier, jorden grøftet og skogen forstmessig behandlet. Det 
ble reist drivhus, plantet frukthage og sjeldne busker og planter.  Hagen nærmest huset er anlagt etter 
mønster av en aksial barokkhage, med grusganger og sirlige parterrer og bedd, tilpasset hovedbygningens 
fasade. Rundt er det et løsere nettverk av veier og stier som strekker seg inn i skogen, mer i samsvarer med 
landskapshagestil.  Hagen og uteområdet inngikk som en viktig del av behandlingen.   

Anlegget åpnet i 1928 med 22 pasientplasser, og ble senere utvidet til 33. Stedet var i drift som 
tuberkulosehjem til 1963. I dag er anlegget i bruk som privat skole. Hovedbygning og deler av den nærmeste 
hagen er pietetsfullt bevart.  

Trødnes 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Trødnes på Vatne ble bygd rundt 1890 som sommerhus for havnefogd og trelasthandler i Sandnes Gabriel 
Marcelius Watne. Gudrun Baade Jensens startet pleiehjem i 1927. I 1985 ble eiendommen gjort om til Kronen 
Gaard Hotell i 1985. Husene er endret og utvidet flere ganger, men elementer av den gamle hagen fra 
sommerhustiden er bevart.  Her er flere store løvtrær. Særlig markant er en stor og fin hengebøk ut mot 
Lutsiveien, et viktig kjennemerke for de som ferdes på veien.  
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Sandnes gamle sykehus sto ferdig i 1914. Det ble bygd i Samlagshagen om Sandnes Byselskap 

opparbeidet til parken 1905–1906 etter en plan fra amtsgartner Jansen (MAG 1910:352). 

Da tuberkulosehjemmet Vatneli fant beliggenhet i helsebringende barskog over Vatnegårdene skyldes det et 

skogplantefelt i utmarka på Vatne. Bildet er tatt av Widerøe i 1959. Bak hovedbygningen ser vi den gamle 

kurhallen med solfangersvaler for pasientene. Og foran den lille jærhushytta som bestyrerinnen bygde. (ika-

w126286) 
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Byplanidealer og det grønne 

Det utskiftingslovene betydde for strukturen gårdslandskapet betydde bygningslovgivningen for 
bylandskapet.  De første allmenne bygningsloven kom i 1845, og ble fornyet i 1860 og 1896.  Reguleringsplan 
for Sandnes ble godkjent i 1862, og følger tidens strenge byplanidealer med gater i rutenett og bebyggelse i 
kvartaler.  Disse lovene har ingen bestemmelser om skjønnhetshensyn eller beplantning.  

Bygningsloven av 1924 bryter med mange av 1800-talls prinsippene for hvordan byer skal se ut. Det 
skjematiske rutenettidalet blir oppgitt, det samsvarte ikke lenger med moderne byplantanker. Nå var det 
ingen nye klare krav til byform, men det skulle tas hensyn til terreng og beliggenhet. Framme i tiden var både 
hagebytanken og idealer om selvgrodde gamle byer. Med loven fra 1924 kommer det krav om å tilfredsstille 
rimelige skjønnhetshensyn, og parker og lekeplasser blir et viktig element i byplanlegging. 

Men selv om det er først godt inn på 1900-tallet hensynet til skjønnhet kommer inn i lovverket, betyr ikke det 
at folk ikke har vært opptatt av og byens estetiske utforming før.  Parker og alleer hørte med i tidens bybilde. 
Samtiden var seg bevisst at det vakre hørte sammen med det sunne. Det var en internasjonal trend. Også 
barna skulle få sine egne områder i parkene. (Se City Beautiful-bevegelsen bak) I Sandnes var det de private 
institusjonene Sandnes byselskap og Sandnes Samlag som sto for denne forskjønnelsen, før Sandnes 
parkvesen overtok i 1920. Det gjaldt gravlunder, parker og trær langs veiene, inne i byen og langs 
innfartsveien.  Etter bybrannen i 1897 fikk Sandnes også en grønn korridor i form av en branngate der 
sykehusparken, opprinnelig Samlagshagen, inngikk.  

Pedersens byplan  

I 1948 startet arbeidet med ny byplan for Sandnes, som ble vedtatt 1952 og utarbeidet av professor Sverre 
Pedersen. Den nye høybanen til jernbanen gjennom byen og den kommende kommunesammenslåingen i 
1965, farget planen.  Hans planideer griper tilbake til klassisistiske prinsipper om akser og symmetri, åpne 
plasser og monumentalbygg. Det får særlig utløp i planene for et nytt, storslagent kommunesenter på 
Skeiane, med visuelle akser til den gamle byen.  Gravlundene sørover fra Sandnes gamle kirkegård til Gand 
gravlund var tenkt som var tenkt som en helhet, et sammenhengende grønt belte fra byen til Skeiane.   
Planene ble ikke fullført, men kan spores i gateløp og deler av bebyggelsen – som ved Håkon den 7s gate som 
han tenkte seg som entrégate fra den nye stasjonen og ut i Jærveien som er plantet med en bredt anlagt allé.  

Trærne i Håkon 7s gates beplantning står, men Pedersens sammenhengende gravlunder er brutt ved 
kommunens salg av det planlagte gravlundsarealet til boligtomter.      
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Nyttehagebruket, grønnsakene 

Tidlig på 1800-tallet rådet en 
bekymring blant samfunnseliten for 
vanlige folks kosthold. Den ble ansett 
som ensidig. Grønsaker i det daglige 
kostholdet til allmuen var visst en 
ukjent ting. Hagebruk sto generelt 
dårlig til.   

Opplysningstidas foregangsmenn 
engasjerte seg, bla. de såkalte 
potetprestene.  Henrik Wergeland 
misjonerte for dyrking av grønnsaker 
og var kjent for å gå med kål- og 
nepefrø i lommen. Budde ble kalt 
nepekongen.  

Med stipend fra Staten og Det 
Kongelig Selskab for Norges Vel, dro 
Frederik Christian Schübeler (1815–
92) i 1848–1851 rundt i Europa for å 
studere botanikk og praktisk 
hagebruk. Han ble i 1852 konservator 
og senere professor og styrer av 
Botanisk hage på Tøyen. I 1856 ga 
han ut «Havebog for Almuen», den 
første i sitt slag i Norge beregnet for 
det brede publikum. Boken ble 
populær og kom i stadig nye opplag.   

 

Barn og lærere i 

nøkkelroller  

Utover 1800-tallet ble barn og unge tildelt en sentral rolle i den offentlig styrte «grønne historien».  
Bekymring for skogens tilstand og allmuens kosthold var høyt på agendaen i den offentlige samtalen. I 
«Skolehavesaken» og «Skogplantesaken» ble barn og ungdom tildelt viktige oppgaver i sin tids store «grønne 
prosjekter». Oppgavene, strakk seg fra det nære til det store – å påvirke de enkelte familiene til et sunnere 
kosthold gjennom agitasjon for grønnsaksdyrking, samt å være med på et ambisiøst prosjekt om «å kle 
fjellet».  Det pedagogiske aspektet med å dra barna inn i disse prosjektene ble et mål i seg selv– og må ses i 
sammenheng med tidens store nasjonsbyggende prosjekt – å bygge opp om fedrelandskjærligheten og å 
styrke «Mor-Norge». Trender som ble forsterket rundt unionsoppløsningen 1905. 

En del av det samme bildet med barna som målgruppe for samfunnsreformer gjelder naturligvis også 
lærerne. Det være seg «Skogsaken» eller «Hagebrukssaken». Her ble også «lærerjorda», som egentlig var 
ment som del av lønna, trukket inn. Og skolelovgivningen tilpasset seg. Departementet godkjente 1903 og 
1907 formelt å bruke 2 dager av underviningtiden til begge formål. 

«Skolehavesaken» 

Schübeler skal ha tilegnet boken Norges almueskolelærere. Schübeler ville at lærerne skulle drive hagebruk 
på lærerjorda for å virke som et eksempel. Tanken må ha slått rot. I ny «Lov om Almueskolevæsenet paa 
Landet» fra 1860 er kommunen pliktig å skaffe jord for minst en av sine lærere, slik at «to Kjør kunne fødes 
og en Have anlægges».  Som begrunnelse for hageanlegg skriver Norsk Skoletidende i 1869 at med tillegget 
«…og en Have anlægges», har man tilsigtet gjenom Skolebørnene at vække Lyst og udbrede Sands for 
Havedyrkning rundt om i Bygden». (Norsk skoletidende 1869 Nr. 1/2-56 1 s. 380) 
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Opprinnelig var det Bersagel som fikk kretsens skolehus, men i 1875 ble skolen flyttet til Eskeland. Skolen ble 

påbygd lærerbolig i 1896. Her er den fotografert av Widerøe i 1956. Innenfor steingjerdet rundt lærerhagen 

bogner frukthagen. På denne tida var imidlertid skolesentraliseringa i full gang og flytting til ny moderne skole 

på Høle på trappene. (ika-w094051) 

Allerede i 1811 siktet Selskabet for Noregs Vel (1809) seg inn på skolelærerne når det gjaldt 
hagebrukskunnskap. Som del av en tidlig form for havbruksundervisning ga selskapet stipendier til folk      
som ville gå i lære på gods og storgårder der det var innleide, gjerne utenlandske gartnere. Og til dette så en 
helst at lærlingene var unge gutter som kunne ligge an til å bli skolelærere, for disse ville lett komme i kontakt 
med allmuen og spre opplysninger om hagestell.  

Lærerjorda eller skolejorda ble et viktig skritt på veien mot skolehagen. Opplæring i hagestell ble tidlig et 
emne ved lærerseminarene, og det ble skrevet hefter for hagedyrkingsundervisningen. Lærerhager ved 
skolene grep om seg. Selskapet for Norges Vel (1809) og Selskabet Havedyrkningens Venner (1884) delte ut 
frø og planter mm til sine medlemmer fra 1885, og mye skal ha havnet i lærerhagene. Men egentlige 
skolehager var det ikke ennå.  

Skolehagesaken tok for alvor av utover 1890-tallet. Skole- og hagefolk reiste på stipendiereiser til utlandet. 
Skolehage var noe som lå i tiden. Østerrike og Tyskland var foregangsland. Professor dr. Erasmus Schaw i 
Wien var den første som i 1870 samlet tanken om skolehager i et skrift. De første skolehagene ble etablert i 
Østerrike etter få år.  

I Sverige var skolehagetanken gammel og kom i fast form i 1882. Ikke alle skoler fikk skolehager.  Men 
lærerseminarene ga hagebruksundervinsing.  I det svenske skolevesentet er både havedryrking og treplanting 
inne på lærerseminarene i hvert fall i 1868 (Almueskole-Tidende)  

Her hjemme skrev departementet i 1903 at det ikke er noe til hinder for å bruke to dager årlig av skoletiden 
til undervisning i hagedyrking – som må kunne betraktes som del av undervisningen i naturfag. 

På de gamle lærerseminarene hadde lærerkandidatene fått litt opplæring i hagestell. I ny lærerskolelov fra 
1902 formuleres at det kan gis undervisning i hagedyrking og skogplanting eller en av delene. Men med dette 
«kan» forsvant emnet i praksis fra seminarene. Først i 1930 ble hagestell igjen obligatorisk i 
lærerutdanningen i Norge. 
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Lærerbruket Austvoll fotografert av Widerøe i 1956. Et år etter at Jærbladet intervjuet lærer Nils Kvilekval om 
skolehagen.  Hagen har han tatt av lærerjorda, noe som han mener er vel verdt. Han sier at han er engstelig for at 
kommunen skal begynne å selge lærerjorda. Det bør en ikke gjøre, så lenge en ikke har fått i stand skolehage. Med 
denne skolehageteigen vil han vise hvordan en skolehage bør være – og det er med mye blomster, her er det om 
lag 20 ulike blomster. Ungene har fått blomster med hjem hver uke i sommer og i tillegg til høstens avling av 
poteter og grønnsaker.   (ika-w094115) 

Den første skolehagen skal ha blitt etablert på Nes i 1903–6.  I 1909 kom Geitemyrveiens skolehage som den 
første i Oslo, og snart kom skolefolk fra hele landet for å se denne hagen. I 1913 fikk Stavanger sin første 
skolehage, som snart ble til to. I 1911 ble Norsk Skolehageforbund stiftet.  

Det ble ganske snart etablert to typer skolehager i Norge. Felles-skolehagen passet best for byer og tettstrøk. 
I spredtbygde strøk oppsto hjemmeskolehagen. Barna fikk undervisning i en beskjeden skolehave ved skolen. 
De fikk utlevert planter og frø til å dyrke hjemme på et egnet jordstykke.  Læreren kom på inspeksjon og om 
høsten var det utstilling med premieutdeling. Hjemmeskolehagen ble populær og særlig utbredt i Hedmark 
fylke under fylkesgartner Langballe (OKV 19 35:46) 

Skolehagene skulle tjene flere forhold. Kunnskap om naturen, oppdragelse i arbeid, kosthold, ernæring og 
økonomi var særlig viktig i begynnelsen. Det poengteres at Skolehagen er den ideelle skolestue. Med 
utgangspunkt i dyrkingarbeidet kan man komme inn på nær sagt alle disipliner i skolen. I skolehagen kan man 
si: Her har vi fedrelandet. Skolehagen tilbyr praktisk undervisning uten leksepugg.  I skolehaven drives ikke 
med lekser. Men barna tilegner seg kunnskaper og selvopplevelse. 

I skrifter og avvisartikler på 1930-tallet framheves «arbeidskole» som nye skoletanker – mindre lesing mer 
«learning by doing». Er det noko som står inderlig i pakt med desse nye skuletankane, so er det 
skulehagesaka.» (OKV 1935:10). 

Det estetiske aspektet og sansen for skjønnhet er hele tiden med. Blomster hørte til.  Skolehavene skulle 
fremme kjærlighet til jorden, plantene og fødestedet – og landet. I Norge ble dette aspektet forsterket fram 
mot 1905 som del av nasjonsbyggingen ved unionsoppløsningen. «Det må være mykje blomar i ein slik hage, 
blomar av ulikt slag», sier skolehageentusiast lærer Nils Kvilekval på til Jærbladet i oktober 1955, etter første 
året med skolehage på Soma.  Eleven må rett ofte ha med seg en blomebundel heim til mor.  

Rogaland og Sandnes. 
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Skolen og skolehagen på Austrått lå der Austråttbakken kom ned ved Graveren. Skolen ble bygd i 1921.  
Skoleanlegget ble revet i forbindelse med at Oalsgata fikk gjennomslag til Austråttbakken i 1960-årene. 

 

På Rogaland lærerlags årsmøte i 1927 sies det at kun en krets i Rogaland har skolehave. Også i 1935 klages 
det over manglende oppslutning om skolehager i Rogaland (Haugesunds Dagblad, onsdag 23. januar 1935) 

I 1955 hadde Høyland tre skolehager og en på beddingen på Lura ifølge Jærbladet 14 okt. 1955. Bladet 
intervjuer skolehageentusiast lærer Nils Kvilekval ved Soma skole. Skolen manglet skolehageareal så han tok 
jord på lærergården på Austvoll i bruk til skolehage. (Jærbladet, fredag 14. oktober 1955.) 

I 1957 er, ifølge Rogaland avis, Høyland en av de fremste bygder på Vestlandet i skolehagesaken. Her er seks 
skolehagelag, to på Austrått og et lag hver i kretsene Soma, Stangeland, Lura og Tveit. På Ganddal og Hana er 
det planer om lag.  120 skolebarn får nyte godt av undervisningen.  Men ellers opplyses det at Rogaland 
ligger sørgelig til akters i skolehagesaken.  Problemet var først og fremst å få lærerkrefter. 

I 1956 er det ingen skolehave i Sandes by, formannen i Gann Hagedyrkerlag skulle gjerne sett at Sandens 
hadde en.  På Austrått er det to hager, Stangeland, Soma og Lura har én hver (Rogalands Avis, mandag 15. 
oktober 1956). 

Det er ikke kjent om hjemmeskolehagen var praktisert i Sandnes. 

Det er heller ikke kjent at det har vært kolonihager eller parsellhager i Sandnes, men under første verdenskrig 
ble 20 mål ble lagt ut på Varatun for at folk kunne dyrke grønnsaker og poteter – ½ mål til hver familie, gratis. 
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Boligutbyggingen av Hana-platået på 1950-tallet begynte langs Vardeveien. Her blir i hvert fall den gamle 

embetsstandens bekymring for kostholdet til allmuen gjort til skamme. Så godt som hele hagen er utnyttet 

som kjøkkenhage, slik man ser på mange av Widerøe-bildene fra denne tida.  Så var da heller ikke 

erfaringene fra 2. verdenskrig så veldig langt tilbake. Men kjøkkenhagene i Vardeveien er neppe store nok 

for en familie på fem etter Langballes regnestykke. Tomtene ligger på rundt et halvt mål, men det er 

inkludert husflaten. Widerøe 1959, ika-w126287_1959). 

 

»Kjøkkenhageby» langs Kvernelandsveien på Ganddal i 1957, fotografert av Widerøe.(ika-w105980). 

Hvor stor bør en kjøkkenhage være?  
Fylkesgartner Langballe i Hedmark prøvde i 1931 å regne det ut i et innlegg i Arbeideravisa mars 1931 (se 
vedlegg), med tittelen «Hvor meget grønnsaker vi skal dyrke til eget bruk».  Han har beregnet hvor mange 
kilo de enkelte vekstene vil gi pr. mål og tatt utgangspunkt i en husholdning på 5 personer. Han ender opp 
med at de trenger et halvt mål.  Det vil daglig gi hver person 100 gr. kålrot, en stor gulrot og en middels 
tomat.  Og han konkluderer med at det er i minste laget. Også tilføyer han at barna må få spise så ofte de vil 
dirkete fra grønnsakshagen. (ika-w126287_1959)  
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Sommerhus med frukthager i Høle.  Widerøe 1956. ika-w094059_1956. Det ble dyrket mye bær og frukt på 

fritidseiendommene i Ryfylke, også noe for salg.  

 

 

Småbruket Skogen på Fløysvik. Et kombinasjonsbruk med tradisjonelt jordbruk med dyr og fruktdyrking.  Trolig 

i målgruppen for undervisningen på Sandved hagebruksskole slik de la opp til ut på 1910-tallet, da de tok inn 

mer tradisjonell gårdsdrift i undervisningen. (Widerøe 1956, ika-w094001) 
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Folgebolig ved Gamle Austvollvei. Torger Torgerson Vølstad på Austvoll bruk 5, var utdannet gartner og 

åpnet planteskole på gården i 1899.  Et kombinasjonsbruk som etterfølgerne fortsatte. I 1938 avdelte han 

en tomt ved veien og bygd hus, året før sønnen Thorvald tok over gården.  I 1954 er det sønnen som bor 

her.  Torger Vølstad plantet også barskog på eiendommen, bl.a. et felt som fikk navnet Vølstadskogen, 

der tyskerne under krigen bygde leir mellom trærne og som nå er campingplass. (GAa 2010:9).  

(Widerøe 1954, ika-w068925) 

Folgebolig på Ims. Da gården ble solgt, skilte den tidligere eieren, Sofia Tengesdal, ut en tre mål stor tomt 

tvers over veien for det gamle tunet. Her bygde hun i 1922 kårhus og uthus med plass til høns og et lite fjøs 

med plass til en ku. I den store hagen var det bær og frukt av mange slag og vakre staudebedd. Den frodige 

hagen resulterte i diplomer og priser for godt hagestell til eieren. Salget av frukt og bær på torget i Sandnes 

gav ekstra inntekter (AO 2013:109). (Widerøe 1956, ika-w094012) 
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«Statsentomolog Schøyen d.y. i virksomhet i en eplehage i Høiland herred» er teksten som ledsager dette 

bildet, som er tatt av medarbeidere fra Skogdirektørens kontor. Fotoet er datert til 1913. Entomologi er læren 

om insekter. Schøyen var en av de sentrale aktørene bak etableringa av Statens Plantevern i 1943, og 

Schøyen ledet denne virksomheten i perioden 1949–55.  (Digitalt museum DSS.2071) 

 

  

Frukthage midt i byen, på hjørnet av Flintergata og Eidsvollgata, fotografert av Mittet & Co 1941. 

Nationalbibliotektets bildearkiv. 

https://snl.no/insekter
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«Skolebørnsplantingen» 

Å bruke skolebarn som arbeidshjelp i skogplanting i Norge skal først ha blitt prøvd ut i bymarka i Trondheim i 
1872.  Det ble ingen ubetinget suksess, guttene som deltok var visst vanskelige å holde styr på. Men 
skogfolket gav ikke opp ideen, som etter hvert ble en integrert del av «skogsaken». Forstforeningen 
diskuterte «skolebørnsplantning» på årsmøtet i 1890. Skogingeniør Nicolai Endresen Krog tok saken videre og 
prøvde den ut i flere fylker. Fra 1899 ble «Skolebørnsplantningen» en del av Det Norske Skogselskaps 
ansvarsområde (BB 2020:224).  I 1907 fikk Det Norske Skogselskapet Kirkedepartementet til å innføre en 
bestemmelse i loven om folkeskolene på landet, om at skolen kunne bruke to dager årlig til skogplanting. 
Samtidig påtok skogselskapet seg å holde kurs i skogplanting ved lærerskolene (TK 1949:104). 

Å trekke barn og ungdom inn i skogplantingen ble begrunnet både ideologisk/pedagogisk og 
praktisk/økonomisk. I «Om skovkultur» skriver M.A. Grude angående et plantefelt ved Kristiansand: 
«…hvorunder Folkeskolens Børn benyttes som Plantere, dels for at vække Børnenes Interesse for denne viktige 
Gjerning og dels for derved at få frivillig eller gratis Hjælp til Arbeidet.» (M.A.G. 1898:89) 

Grude speiler mye av samfunnets syn på både verdien av praktisk arbeid og det pedagogiske i å la den 
oppvoksende slekt være med styrke nasjonen ved å kle landet med skog.  

«At man saaledes optager at Arbeide ude i selve Livet ved praktiske Handlinger i fri Luft med passende Motion 
for baade Gutter og Piger vil visselig ikke vore Folkeskoler med sine mange boglige og theoretiske Fag have 
nogen Skade af, men tvertom». (MAG 1898:12). Nå hadde Grude ifølge ham selv, som ung selv ikke noe godt 
forhold til lærebøkene, han hatet å lese (JSJ 1963:39), en erfaring som nok styrket hans tro på den 
pedagogiske verdien av «skolebarnsplanting». 

De fleste Skolene har sine «Plantedage» en gang om Året – Skolebørnenes Fryd – og det maa antages at hvile 
på en god og sund Tanke, at denne store og meget betydningsfulde Sag for Landets Fremtid allerede i 
Skoledagen lægges nær ind til den opvoksende Slegts Hjerte. (MAG Jæderen 1, 1914:490)  

Fjerde og femteklasse på Hommersåk skole på vei til skogplanting på Frøyland i 1934. (Alsvik 1999 ) Det var 

ofte skogselskapene som skaffet utstyr som spader og plantepinner i skolebarnsplantingen.   
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Lærerforeningen i Nedre Eiker 
uttalte om skolebarnsplanting i 
1895 at dette «… vilde være 
landsgavnelig og saavel vilde 
fremme Børnenes 
Skjønnhedssans som give dem 
Lyst til Træplantning og 
Havedyrkning, hvilket alt vilde 
være af stor oppdragende og 
civiliserende Betydning» (BB 
2020:224). 

Både skogplanting og skolehage 
sto sentralt når pedagoger på 
1930-tallet diskuterte 
arbeidsskolen som pedagogisk 
metode. 

«Skolebørnsplantningen» som 
idé ble sett som del av det 
samme nasjonsbyggende 

prosjektet som selve skogsaken. Ikke bare fremmet den praktisk kunnskap om den nyttige skogen og 
naturen. Å delta fremmet også barnas skjønnhetssans. Ved å gjøre skogen mer frodig var barna med å 
forskjønne fedrelandet.  

Når det gjelder det praktiske skal likevel produktiviteten ved «Skolebørnsplantningen» ha vært liten i forhold 
til antall engasjerte. Arbeidet var ikke enkelt. Det å gi plantene en god start krever forsiktighet og handlag, 
ferdigheter som sjelden er like godt utviklet hos barn som hos voksne. Såre hender fikk de også (BB 
2020.224). Etter hvert kom det advarsler om ikke å vente seg for mye av folkeskolebarnas plantinger og 
vekten ble etter hvert lagt mer på det holdningsskapende og det hyggelige med skogstur.  

Likefult, i Sandes grønne historie har skolebarn satt mange spor etter seg. I Sandnes byselskaps regi var 
barna med på å plante ny skog flere steder i byen og dens omegn.  M.A. Grude anslår at over en 20 års tid 
har barna i Sandnes plantet ca. 70 000 trær (M.A. Grude 1910:182).  

Ungdommen rekrutteres 
Det norske skogselskap satset etter hvert mye på å rekruttere unge voksne som skogplantere. Den frivillige 
ungdomsbevegelsen var lette å få på lag. Hovedstyret i Noregs Ungdomslag la stor vekt på skogreisingssaken. 
I 1904 ga skogselskapet ut boken «Ungdommen og skogen», en artikkelsamling som bygget opp om 
skogreisingssaken som nasjonsbyggende fundament. Den var tilegnet landets lærere.  Noregs ungdomslag og 
Studentmållaget gav den ut på nytt i 1926 som Norske folkeskrifter nr. 18.  «Ungdommens plantefest» er et 
annet tidstypisk og entusiastisk skogreisingsmotiverene skrift forfattet av Halvard Bergh og gitt ut i 1898.  

Det var mange ungdomslag som hadde minst en plantedag i året. Planter fikk de til vanlig fritt hos 
landhussoldningsselskapet i amtet  

Også det militæret var en arena for å rekruttere ungdom til skogreising. Mange offiserer så positivt på å la 
soldater gjennom skogreising bidra til å styrke nasjonen.  Forsvarsdepartementet sendte i 1910 ut et 
rundskriv til militære ledere om at de skulle stille seg velvillige når skogselskapene ba om bistand til planting 
og grøfting.  

Turistforeningen 
DNT gir penger til planting fra Lyse oppover langs den nyvardede linje til Kamsvatn. 
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Jærbladet, tirsdag 20. mai 1952 (nb.no) 

  

https://www.nb.no/items/0db245ad48b703a466e75bb398000c6b?page=0&searchText=livdplanting
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Fra Kulturminneregisteret 

Oversikt over kulturminner registrert som grøntanlegg 

Grøntanlegg mars 22 Står 
Derav ny-
registrert 

Tapt I alt Tidligere registrert Tap av tidl.reg. 

Hage 18 4 4 22 18 22 % 

Tre, tuntre 12 0 7 19 19 37 % 

Trerekke 19 16 0 19 3 0 % 

Gravlund, park 14 14 0 14 0 0 % 

Bauta, minnesmerke 8 8 0 8 0 0 % 

Festplass, fritidsanlegg 4 4 1 5 1 0 % 

Port, gjerde, scene m.m. 11 11 1 12 1 0 % 

Grøntanlegg samlet  86 57 13 99 42 33 % 

 

Jordbrukets kulturlandskap er ikke en egen registreringskategori, men inngår i beskrivelsen av kulturmiljøer 
der det er aktuelt. 
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Grønne Årstall  

1776 Stavanger Amts Landhusholdningsselskab støttet hagebruk på linje med jordbruk like fra begynnelsen.   

1809. Selskabet for Norge Vel. Mål å arbeide «til Norges vel i litterær og økonomisk henseende». I de første 
årene var arbeidet mangesidig. I 1829 ble Norge Vel omorganisert til en sentralorganisasjon for 
landbruksselskaper. En målsetting var «at skaffe menn fra landsbygdene opplæring i økonomisk 
havedyrking.»  

1811 Det kgl Fredriks Universitet i Christiania. 

1814 Botanisk hage på Tøyen som del av Universitet.   

1821, 1857, 1882, 1957.  Utskiftingslovene. Siktet på å oppløse sameie og teigblanding. Fra 1857 med 
spredte brukseiendommer og tun. 1957 gjelder utmarka.    

1845 Indredepartement opprettet, med modernisering av næringsliv og kommunikasjoner som 
hovedoppgave.  

1846–1776. Buddegarden. Stavanger Amts landbruksskole fra 1846 til 1876.  Etablert og drevet av Jan Adolf 
Budde (1811–1906).  

1849. Skogkommisjon. En offentlig kommisjon som skulle sette seg inn i skog- og trelastnæringa og komme 
med forslag til forbedringer. Ble satt ned flere nye skogkommisjoner utover 1800-tallet. 

1857 De første forstmestere ansatt i statens tjeneste. Regnes som grunnlaget for den moderne offentlige 
skogadministrasjon i Norge. De skulle ta seg av de offentlige skogene, men også sette seg inn i 
skogforholdene i sine distrikter. 

1867–1932. Statens skogplanteskole på Sandve. Regnes som utgangspunkt og moderstedt for moderne 
skogplanting i Norge. Lenge den eneste i landet. Anlagt av Hans Andreas Tandberg Gløersen. Leder den første 
tida var Martin Adolf I. Grude og senere broren Nikolai I. Grude. 

1873 Høylandskomplekset Plantefelt der det skulle reises skog. Staten etablerte ved oppkjøp av gårdene 
Myklebust og Espeland.  En stor skogbrann i 1970 la grunnen til at Rogaland Arboret i 1972 ble etablert på 
grensen mellom Espeland og Myklebust ved Sviland. 

1854 «Den høiere Landbrugsskole» på Ås. Som en direkte fortsettelse ble Norges landbrukshøgskole (NLH) 
opprettet i 1897. Fra 2014 var navnet Norges miljø- og biovitenskapelige universitet 

1854 Central Park i New York, som regnes som en milepel, ble påbegynt i 1854. Senere ble særlig Chicagos 
parkpolitikk et forbilde. «City Beautiful-bevegelsen». Med bl.a. lekeplass for barn med plaskedam. Som i 
Øgændparken.  

1856«Havebog for Almuen» den første norske bok grønnsaksdyrking gitt ut av Frederik Christian Schübeler 
(1815–92).   

1875 Skogskole på Kongsberg. Den første skogskolen av lavere grad. Skole for skogvoktere.  

1872 Oscar II besøker Statens Planteskole på Sandve på vei til 1000-års festen i Haugesund.  

1873 Jæderens Træplantningsselskab. Fremmer skogreising på Jæren ved kjøp av plantefelt. Budde og M.A. 
Grude var blant stiferene. 

1878 Jernbaneparken og 1882 Kirkeparken de første offentlige parker i Sandnes. 

1878 – 1950-t. Sandveds Planteskole etablert av Samuel J. Sandved. Etterspurt fra hele landet.  Premiedryss 
på Jubileumsutstillingen på Frogner 1914 

1878 Statens Myrdyrkingsfond. (GN 1989:49) 

1879–1909 Sandnes Samlag. Tilnærmet øl- og vinmonopol. Fortjeneste over 5 % skulle gå til allmennyttige og 
veldedige formål, blant planting   

1884 Selskabet Havedyrkningens Venner. Landsdekkende selskap som skulle virke for å fremme 
hagedyrkning i Norge og utbre alminnelige interesse for plantekultur og vekstliv. Bredt virkefelt fra 
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småhageeiere til profesjonelle. Engasjert i forsøksdyrking og hagebruksutstillinger. Ga fra 1885 ut Norsk 
Havetidende. Fremmet skolehagesaken og kolonihagesaken. 

1887 Den Høyere Landbruksskole på Ås oppretter hagebruksavdeling med 2 årlige kurs  

Før 1882– 1950-t. Grudes planteskole på Nedre Austrått.  Grunnlagt av Nikolai I./Ingebret N. Grude.  

1891–1920.  Sandnæs Byselskab/Sandnes bys vel. Treplanting til Sandnes og omegnens forskjønnelse.  
Parker, alleer og skogplanting. Gikk sener inn i Sandnes Kunstforening. 

1892 «Oplysningsvæsenets Fond til Gaardbrugets Fremme» (GN 1989:49) 

1896–1926 Sandveds Havebrugsskole. For Veslandet. Etablert av Samuel Sandved. En av første og største på 
gartneropplæring i landet. Hadde statsstøtte. 

1898–1905 Sykehusparken har bakgrunn i Samlagshagen. Opparbeidet av Byselskapet 1905–6. Brannkorridor 

1898 Norges Landbrukshøyskole på Ås fikk skogbrukslinje med mulighet for å ta embetseksamen.  

Selskabet Havedyrkningens Venner ble stiftet i 1884. Agder?  

1898 Det Norske Skogselskap stifte etter initiativ fra Axel Heiberg. Planting i skogfattige kyststrøk fikk en 
framskutt plass i arbeidet 

1899 Rogaland Skogselskab stiftet som avdeling under Det Norske Skogselskap.  

1903 Rogaland får amtsgartner.  

Skogselskabet i Rogaland 1899. 

1920–1938. Ganddal Planteskole Etablert av den siste av de store planteskolegründerne Peder Sandved 

1920 Sandnes kommune ved stadsingeniøren overtar parkansvaret fra Byselskapet.  (Kommunen kjøper 
Altona 1920. Etablerer Altonaparken i leirtaket. 

1939 Fast bygartner ansatt i Sandnes.  Valget falt på Yngve Ødegård (JSJ 1965, s.369).  

1939 Øglænds plass. Bypark gitt i gave av Øglænd i 1839, opparbeidet i 1945 

1936. Fredningsbestemmelse for dyre- og fugleliv i Sykehusparken, Gisketjernet, Varatun og Planteskolen. 
Opphevet 17.12.2003. 

1950-tallet. Herredsgartner Brynjulf Mugås i Høyland fremmer ideen om Gand naturpark, et 
sammenhengende grønt belte fra Stokkalandsvatnet, langs Storåna til Brueland. 

1956 Nytt prektig drivhus på Varatun.  Til byens pryd, beplantingen mangedoblet.  

1955 Sandnæs Byselskab/Sandnes bys vel går inn i Sandnes kunstforening. 

1933 Sandvedparken, Gandsparkene.  I 1933 fikk Sandnes by leie eldste del av Statens planteskole på Sandve 
under forutsetning av bruk som offentlig park.  

1958 Høyland kommune kjøper Sandvedparken av Staten. 

1962 Arkitektkonkurranse om parkanlegg for Sandvedparken som landskapsarkitektene Knut Fosså og 
Sveinung Skjold vinner. 

1965. Stangelandsåna lagt i kulvert 

1972. Rogaland Arboret.  En stor skogbrann i Høylandkomplekset i 1970 ligger til grunn. Arboretet ligger 
grensen mellom Espeland og Myklebust på veien til Sviland. 

1975 Storåna i kulvert, men med et lite åpent parti helt ute ved utløpet  

1986. Vågenkonkurransen Arkitektkonkurranse for Vågenområdet.  Åpner for ny og mangesidig 
sentrumsutvikling. 

2020 Elveparken. Storåna åpnes til Vågen. Virkeliggjøring av Mugås ide fra 1950-tallet.  

2022 Stangelandsåna parkprosjekt.   
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Vedlegg - avisutklipp 

.Stavangeren, mandag 15. juli 1872 (nb.no) 

 

 

https://www.nb.no/items/4aec8e7288c25b8ad2c9fda6a41c985b?page=0
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Stavanger Amtstidende og Adresseavis, tirsdag 19. mars 1878 (nb.no) 

  

https://www.nb.no/items/7fa19ce8d0e4e50c690818cf330bd5e8?page=0&searchText=%22Statens%20planteskole%22
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Stavanger Amtstidende og Adresseavis, tirsdag 19. 

mars 1878 (nb.no)  

https://www.nb.no/items/7fa19ce8d0e4e50c690818cf330bd5e8?page=0&searchText=%22Statens%20planteskole%22
https://www.nb.no/items/7fa19ce8d0e4e50c690818cf330bd5e8?page=0&searchText=%22Statens%20planteskole%22
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Tunsbergeren, onsdag 2. februar 1887 (nb.no) 

  

https://www.nb.no/items/c51650e8bdccca3f3f7036852dd8c04b?page=0
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 Morgenbladet, fredag 12. oktober 1894 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        ______________  

 

 

  

https://www.nb.no/items/778b4687a3ee65848fd0ae793fa8e667?page=0&searchText=%22Statens%20planteskole%22
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Kongsberg Adresse, tirsdag 12. mai 1903 (nb.no) 
  

https://www.nb.no/items/3abaacdd17ca6e9535532b1384e7ade4?page=1&searchText=%22H%C3%B8ilands%20Fattiggaard%22
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Stavangeren, lørdag 7. mars 1925 (nb.no) 
 

 

 

 

  

https://www.nb.no/items/85af1e95424e97d0abc63d408b03f8cc?page=9
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Stavangeren, lørdag 15. mai 1926 (nb.no) 
 

 

 

  

https://www.nb.no/items/4f31536dc6ebb7ed9a51e3e347303a88?page=1
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Arbeider-Avisa, onsdag 25. mars 1931 (nb.no) 

Fylkesgartner i Hedmark Anton Langballe.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.nb.no/items/ed33b4693b1693e6c98fead322879b31?page=5
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1ste Mai, mandag 12. desember 1938 (nb.no) 

  

https://www.nb.no/items/702ff04b3c29d502291a4c9707eaa7ff?page=3
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Jærbladet, fredag 10. mars 1950 (nb.no) 
 

 

https://www.nb.no/items/abd1724e9dd7fa337b013c1531a16d0b?page=1&searchText=leplanting

