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Dokumentet er utarbeidet som: 

➢ kunnskapsgrunnlag i plan og byggesaksprosesser. 

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

➢ supplement til registreringene i Kulturminneregisteret 

 

Automatisk fredete kulturminner er ikke omtalt her. For informasjon om disse se Riksantikvarens database Askeladden. 
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GANDDAL 

KULTURMILJØ OG KULTURMINNER  

 

Grunnleggende elementer og strukturer som er viktige å ivareta 

• Stokkalandsvatnet med Storåna som inndelende landskapselement – 
uløselig knyttet til bydelens industrihistorie, men også til historien om 
Gandsparkene. Landskapsparken som i dag strekker seg fra 
Stokkalandsvatnet til Skaiane – og snart til utløpet av Vågen.  

• Figgjo, grenseelva mot Klepp, med historie og spor etter mølledrift, og 
flere lag kulturminner som forteller om kryssing av elva – med steinbrua 
ved Skjæveland som den fremste, med i Statens vegvesens 
landsverneplan. 

• Den store morenen med gamle gårder på høyden, med særlig grunnlag 
for rik forhistorisk kulturminnebestand. Og i nyere tid industrielt 
masseuttak ved Foss Eikeland. 

• Spredte fabrikkbygninger som dokumenterer den familiebaserte 
industrikulturen som særlig møbelindustrien gjorde Ganddal kjent for i 
etterkrigstid. 

• De gamle hovedveiene, Jærveien, Vagleveien/Kvernelandsveien og 
Lundegeilen som skapte Krossen og grunnlaget for stasjonsbyen 
Ganddalen. 

• Stedets jernbanehistorie – sporene etter jernbaneparken og festplassen 
ved den gamle stasjonen til Jærbanen. Dagens stasjon etter flyttingen i 
1935 på grunn av Ålgårdbanen. Ålgårdbanen fra 1924 med forbindelse 
til industrien på Figgjo og Ålgard. 

• Vagleleiren, Jæren fjernhjelpsleir anlagt i 1951, har stor regional 
kulturhistorisk verdi som et svært godt bevart leiranlegg fra den kalde 
krigen. 

 
 
 
Finner dere feil og mangler, 
vennligst registrer disse her: 
 
http://tiny.cc/75klnz 

Link til Kulturminneregisteret 
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• Under 2. verdenskrig spilte Gandalen en viktig rolle i «Festung Stavanger». I området er det flere rester 
etter panservernringen til okkupasjonsmakten i form av steingarder og grøfter. 

• Rogaland Radio 1960–2004. En av verdens største og mest avanserte kortbølgestasjoner for maritim 
telefon- og telegramtrafikk. Anlegget består av et radiobygg og 30 tremaster i formasjon. Inngår i Telenors 
landsverneplan 

 

 

 

Detaljutsnitt fra kulturminneregisteret http://tiny.cc/75klnz 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Villa Hasselbakken, bygd som 

landsted rundt 1880. Det er 

rester av en stor prydhage, som 

før gikk ned til Jærveien, og 

markante store gamle trær ved 

huset 

http://tiny.cc/75klnz
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HISTORIE OG NATURGRUNNLAG 

Ganddal er en fortsettelse av daldraget sør for Gandsfjorden.  På en stor morenerygg på østsiden ligger 
gårdene Hove, Sørbø, Lunde, Kvål, Stokkaland, Vagle og Foss Eikeland. Mange fornminner dokumenterer 
dette som et gammelt bosettingsområde og trolig et sentrumsområde for høytstående samfunnslag. Det 
flate jærlandskapet preger vestsiden. Her er ligger Skjæveland og Åse. I sør avgrenser Figgjoelva kommunen. 

Stokkalandsvatnet er den nederste innsjøen i Storånavassdraget. Med mange kilder fra Høylands fjellbygder 
er vannføringen god. Fra utspringet i Stokkalandsvatnet følger Storåna følger daldraget nordover til utløpet i 
Gandsfjorden ved vågen. Elva hatt stor betydning for utviklingen av næringslivet utenom jordbruket. Fra 
tradisjonell mølledrift til trevareindustri. Aase Dreieri og Aase Mølle og Trevarefabrikk ble etablert på 1800-
tallet og er opphavet til at Ganddalen utviklet seg til Norges viktigste senter for møbelindustri etter andre 
verdenskrig. 

Området har fra gammelt av ligget sentralt i forhold allmenne ferdselsårer. Skjæveland var skyssgård i 1765. 
Åse postgård tidlig på 1800-tallet. «Jæder-Hovedveg» ble anlagt rundt 1800 og utbedret midt på 1800-tallet. I 
1853 sto den nye Skjævelandsbrua i stein ferdig (med på landverneplanen til Statens vegvesen).  Ganddal ble 
tidlig et knutepunkt for mer østlige forbindelser. Traseen for Kvernelandsveien/Vagleveien er tegnet inn på 
kaptein Worsøes veikart fra 1816. En annen vei som sikkert er gammel går mellom gårdene på høyderyggen i 
øst. Spor etter denne tar av fra Jærveien som Lundegeilen og hadde forbindelse til Brualand. Knutepunktet 
ved de kryssende veiene ble forsterket da Jærbanen åpnet med stasjon på Lunde i 1878, og ytterligere med 
Ålgårdbanen i 1924. I 2007 ble Rv. 44 anlagt som motorvei fra Lura til Skjæveland. Det avlastet mye av 
trafikken gjennom Ganddalen. 

Området ligger i prioritert utbyggingsakse langs hovedferdselsårer i regionen og har siden 1960 vært under 
konstant fortetting.  Den store sykkelfabrikken til Øglænd på Kvål ble innviet i 1971. Ullvaren flyttet til 
industriområdet Foss–Eikeland i 1986. Ved registreringen på 1980-tallet var flere av kulturminnene knyttet til 
den tidlige industrihistorien, men landbrukets kulturminner var som vanlig i flertall. Tapet av registrerte 
kulturminner var i 2007 70 %. Av de gamle gårdene er det kun Skjæveland som har sammenhengende åpent 
jordbrukslandskap. Etter Kvål og Lunde er det knapt noen spor som fortellerom om tidligere ressursbruk og 
bosetting. Men eiendomsstrukturen i byggefelt nord for Stokkalandsvatnet peker mot et sentralt tunområde 
på brinken av moreneryggen.  Spor av eldre gårdsbebyggelse finnes enkelte steder som lommer i 
tettbebyggelsen, f.eks. hovedtunet på Åse og et par Sørbø-bruk nede i dalen. Trevareindustrien er det også 
svært få synlige spor etter i dag. Fra Åse Dreieri står kun portalen, flyttet til Jærveien. Utviklingen har også 
etterlatt få synlige spor etter den rike møbelindustrien midt på 1900-tallet 

I krysningen mellom jernbanen og de gamle veiene oppsto tettstedet Krossen, Gandalens sentrum, med 
bebyggelse fra tidlig 1900-tall og utover. Karakterisert av villabebyggelse og hus for ulike næringsfunksjoner 
og servicefunksjoner, ikke minst forsamlingshus knyttet til det rike bedehuslivet Ganddal er kjent for. En 
kultur som hadde sin historiske base i miljøet på Åse Dreieri.  
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Utsnitt av veikart – Claus Harthvig Worsøe 1816. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rektangelkart fra 1888. Ganddal var eneste stoppested på Jærbanen i Høyland og ble derfor kalt Høiland til å 

begynne med. 
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Rektangelkart fra 1926. Tettbebyggelsen ved Krossen er markert. Kvernelandsveien er ført utenom Vagle. 

 

Knutepunktet Ganddal fotografert av Widerøe 1950. (ika-w028409, Widerøesamlingen Interkommunalt Arkiv 

Rogaland.) 
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Det sentrale området med Lunde fotografert 1937. Lundebruket Bakkane ligger på brinken av morenen. Her er 

nå barnehage. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Flyfoto over Ganddal sentrum 2015. gatemønsteret bygger på Gamle eiedomsteiger. 
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Bydelen hadde et av Sandnes få intakte jærhus på Vagle. Det er nå flyttet til et nytt sted på gården. Til høyre et 

lite heimahus på Skjæveland fra 1930, bygd med jærhusmotiv, en typisk trend i mellomkrigstidas 

nasjonalromantisk inspirerte sans det stedegne. 

 

 

Hovedtunet på Åse der den gamle hovedbygning står, omgitt av boliger. Eldste del trolig fra 1700-tallet. Huset 

har midtgangsplan, er skeivtekt og på fasaden foran gatedøra mot hagen har det det det for Sandnes 

karakteristiske søylebislaget. Huset er fremdeles et godt eksempel på et, for området, typsik empirehus – som 

det nå står få igjen av. 
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Aase mølle 1957. (ika-w105978, Widerøesamlingen Interkommunalt Arkiv Rogaland.) 

 

 

Hoveveien med gammel linjeføring, Øykjabakken nærmest. 1954. (ika-w071023, Widerøesamlingen 

Interkommunalt Arkiv Rogaland.) 
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Lundegeilen inn mot Krossen 

Boligbebyggelse på vestsida av Kvernelandsveien er fortettet i hagene, men den eldre bebyggelsen gir fortsatt 

tidkarakter til bybildet.  

 

Ganddalen nye stasjonsbygning etter flyttingen i 1935.  
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Til venstre Byberg Møbelfabrikk etablert 1946 og i drift til 1993. Den siste i drift og best bevarte fra Ganddals 

blomstrende møbelindustri i tidlig etterkrigstid. I hvert fall i så autentisk stand. Til høyre Ganddal Møbelfabrikk, 

etablert 1919 og i drift til 1985. Fabrikkbygningen ble fornyet i gjennomført funkisstil en gang før 1960. Er nå 

pusset opp innen samme stiluttrykk og har fått nye funksjoner.   

 

Snekkerverkstedet på Vagle er fra ca. 1870. Det er lite endret eksempel på lokal bygdeindustri fra slutten av 

1800-tallet. Restaurert og knyttet til Sandnesmuseet siden 1976.     
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Brunes Mølle 1956. Bygdemølle med tradisjoner til 1869 og bygningsmiljø fra mellomkrigstid til våre dager 

(ika-w094214, Widerøesamlingen Interkommunalt Arkiv Rogaland.) 

 

 

Skjævelandsbrua fotografert av Marta Hoffmann, (Digitalt museum NF.08305-001)  
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KULTURMILJØER GANDDAL 

Kulturmiljø Ganddalen sentrum, Krossen. 

Mye av den første tettbebyggelsen kom langs gamle veier som tok av fra Jærveien og krysset 

hverandre her. Veier eldre enn jernbanen. Kvernelandsveien sørøstover, Lundegeilen, Elveosen 

med bru over Storåna og i retning morenehøyden. Utbyggingen synes å ha begynt rundt 

århundreskiftet. Hus med blandede funksjoner nærmest krysset, kalt Krossen og jernbanestasjonen. 

Forretninger, kafeer, industri og hus for fellesfunksjoner. I dag skiller store Ebeneser se ut, som 

representant for bedehuskulturen på Ganddalen.  Lenger fra Krossen små enkle trevillaer i 

sveitserstil og ulike kombinasjoner av jugendstil, som det tross vekslende autentisitet er det lett å 

knytte til byggeperiode til, og som binder husene i tettstedet historisk sammen. Opprinnelig var 

boligbebyggelsen romslig, med store hager som nå er fortettet.  

 

Kvernelandsveien mot Krossen. 

 

Ebeneser er før opp etter at den første trebygningen brant i 1944.  Nytt hus var ferdig i 1949, tegnet av Sverre 

Brantsberg Dahl..  Hjørnegårdene i bilde til høyre er bygd sist på 1920-tallet. De har huset mange ulike 

funksjoner. Her har det vært skomaker, ulike forretninger, kafé og postkontor. 
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Kulturmiljø Pansersperring  

For å beskytte Festung Stavanger mot angrep fra sør ble det bygd en pansersperring ved den 

sørlige grensen av festningsverket.  Pansersperringen, som tyskerne startet å bygge i 1942, er et 

eksempel på den store innsatsen tyskerne la ned i å sikre seg kontroll over Stavangerhalvøya og det 

nye festningsverket som ble bygget her. Mens Festung Stavanger var avgrenset av sjøen i andre 

retninger, lå grensen mot sør på flatt jordbruksland. Her var det fare for både luftangrep og angrep 

med bakkestyrker. Tyskerne bygget flere støttepunkt langs denne forsvarslinjen mot sør, helt fra 

Høyland til Vigdel. I tillegg til dette skulle hele strekningen bli beskyttet av en pansersperring, som 

skulle være en hindring for stridsvogner på vei mot Stavangerhalvøya. Pansersperringen gikk helt 

fra Stokkalandsvatnet på Ganddal til Vigdel. I tillegg til dette ble det bygget en lignende 

pansersperring på Høyland, ved veien mot Ålgård. Sammen med støttepunktene, skulle 

pansermuren sikre et bedre forsvar mot sør, uten at soldater måtte være tilstede langs hele 

strekningen. 

 

STEINGARD TIL PANSERSPERRINGEN PÅ BADESTRAND VED STOKKALANDSVATNET. 

 

 
FESTUNG STAVNGER 1945 – DETALJUTSNITT - KARTET VISER FESTNINGER, BUNKERSER OG ANDRE MILITÆRE 

INNRETNINGER  
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Kulturmiljø Vagleleiren 

I 1937 ble nye regler for sivilt luftvern i Norge vedtatt. Den spanske borgerkrigen var utløsende faktor. Landet 
ble inndelt i luftvernkretser. Hver krets fikk en sjef for tjenestegrenene: brann, sanitet, varsling og 

samband. Tallet på kretser økte stadig. Jæren fjernhjelpsleir, Valgeleiren, ble etablert omtrent samtidig 

med 13 øvrige fjernhjelpsleirer rundt i Norge. De første grunnarbeidene startet i 1951 og i 1953 ble 

leiren tatt i bruk. Vagleleiren er oppført etter typetegninger, etter samme mal som flere andre leirer i 
landet. Leirplanen, uteområde og bygningsmassen har høy grad av opprinnelighet. Leiren har stor 
regional kulturhistorisk verdi som et svært godt bevart kulturmiljø fra den kalde krigen. 
Riksantikvaren har gitt et tilsvarende anlegg i Møre- og Romsdal fredningsstatus (Forsvarets 
landsvernplan). 

 

 

Vagleleiren fotografert 2014. 

  

 

  

1954 Widerøes Flyveselskap AS. Nasjonalbibliotekets bildearkiv 
 

https://www.nb.no/nbsok/search?searchString=namecreators:%22Widerøes%20Flyveselskap%20AS%22&page=0
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Kulturmiljø Rogaland Radio 

Rogaland Radio 1960–2004. En av verdens største og mest avanserte kortbølgestasjoner for 

maritim telefon- og telegramtrafikk. Anlegget består av et radiobygg og 30 tremaster i formasjon. 

Inngår i Telenors landsverneplan 

Hovedbygningen i mottakerstasjonen for Rogaland kystradiostasjon, formelt åpnet i oktober 1961. 
Mottakerstasjonen for Rogaland radio var en kystradiostasjon for radiokommunikasjon på kortbølge med skip 
på global basis og lokalt for Nordsjøen med telefoni, telegrafi og radioteleks. Stasjonen ble primært bygd til 
avløsning for Bergen radios kortbølgeavdeling og tillagt Stavanger radios kystradio. Rogaland radio var en av 
verdens største og mest avanserte kortbølgestasjoner for maritim telefon- og telegramtrafikk.  

Huset er bygd i "moderne stil", og er godt bevart, spesielt foajeen. I 1981 fikk huset påbygd kontorfløy mot 
sørvest til utvidelse av kystradiotjenesten og maritimt radiosenter. Rogaland radio ble planlagt med 
mottakerstasjon på Skjæveland i Sandnes og sendestasjon i Vigreskogen på Nærbø. Mottakerstasjonen ble 
tatt i bruk 1960 og hele anlegget formelt åpnet i 1961. Den overtok da for Bergen radio som nasjonalt senter 
for kortbølgekommunikasjon med skip på alle hav, åpen døgnet rundt 365 dager i året. Skreddersydd for 
formålet var den da verdens mest avanserte kortbølgeradiostasjon, med fritt valgbare retningsantenner 
horisonten rundt, både for mottakere og sendere.  

Så vel bygningenes arkitektur som antennemastene har vært landemerker på Jæren siden de ble reist. 
Stasjonen skulle primært betjene den norske handelsflåten som på denne tid var verdens 3. største, men ble 
som den effektive trafikkmaskinen den var, raskt en av verdens største i sitt slag. Den var både på teknikk og 
trafikkavvikling et forbilde for tilsvarende stasjoner verden over og fikk derfor ofte besøk av delegasjoner fra 
land i den vestlige verden. Den ble en stor arbeidsgiver og nådde toppen i begynnelsen av 1980-årene med 
183 årsverk.  

Med innføringen av ny teknologi som satellittkommunikasjon og mobiltelefoni fra 1981 ble trafikken over 
stasjonen etter hvert redusert. Mottakerstasjonen på Skjæveland ble nedlagt i 2004 og bygget senere solgt. 
Radio Rogaland med mottakerstasjon på Skjæveland, sendestasjon i Vigreskogen og master ble vern 
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Kulturmiljø Ålgårdbanen 

Sidebane til Jærbanen mellom Ålgård og Ganddal. Bygd mellom 1921-24, som et 

sysselsettingstiltak mot arbeidsledigheten, men planlagt siden 1894. Knyttet til industrien på 

Ålgård og Figgjo. 

Sidebane til Jærbanen mellom Ålgård og Ganddal. Bygd mellom 1921-24, som et sysselsettingstiltak 

mot arbeidsledigheten, men planlagt siden 1894. Knyttet til industrien på Ålgård og Figgjo. 

Persontrafikk nedlagt i 1955, godstrafikk 1988. Museumsaktiviteter i dag, men gjenåpning av vanlig 

drift er stadig et emne i offentlig ordskifte. Ålgårdbanen forsterket Ganddals rolle som knutepunkt. 

 

SKOLEKART FRA 1927 – STIPLET SVART LINJE VISER ÅLGÅDSBANEN 
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REGISTRERINGSOVERSIKT – NØKKELTALL 

I alt er det i 2020 registrert 72 kulturminner med verdi i bydelen.  

Kulturminner fordelt på kategorier 

Kategorier kulturminner Står 
Derav 

nyregistrert Tapt I alt 
Tidligere 
registrert 

Tap av 
tidl.reg.  

Bygning 47 31 26 73 42 62 % 

Andre typer minner 20 17 2 22 5 40 % 

Grøntanlegg 4 1 5 9 8 63 % 

Ruin 1  1 2 2 50 % 

Samlet 72 49 34 106 57 60 % 

Oversikt over kulturminner i bydelen fra Kulturminneregisteret. «Tidligere registrert» omfatter SEFRAK-

registreringen på 1980-tallet og tilleggsregistreringer under senere verneplanarbeid. «Tidligere registrert» er 

grunnlaget for andelen tap i %. Tapene indikerer en trend. Tilleggsregistreringer for denne kulturminneplanen 

(2020–2035) er holdt utenom og vises under «Derav nyregistrert».  

 

Det samlede antall kulturminner med verdi i Kulturminneregisteret for bydelen er 72. Sett ut fra bestanden 
som er vurdert i tidligere kulturvernplaner og SEFRAK-registreringen fra 1980-tallet utgjør samlet tap 60 %. 
Det ligger i det høyeste sjiktet for kommunen der gjennomsittet er 33 %. De fleste tapene gjelder.  

Ganddal ligger i «prioritert utbyggingsakse langs hovedferdselsårer» og har siden 1960 vært under konstant 

fortetting. Det ligger bak de høye tapstallene for registrerte kulturminner i bydelen. Av de gamle gårdene er 

det kun Skjæveland som i dag har bevart sammenhengende, åpent jordbrukslandskap. Spor av eldre 

gårdsbebyggelse finnes enkelte steder som lommer i tettbebyggelsen. Etter Åse Dreieri står kun portalen, 

flyttet til Jærveien. Utviklingen har også etterlatt få synlige spor etter den rike møbelindustrien og andre 

virksomheter midt på 1900-tallet, men noen eksempler finnes.  
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