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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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KULTURMILJØER OG KULTURMINNER 

Sjøkart 1862 
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RISKA 

KULTURMILJØER OG KULTURMINNER 

 

Grunnleggende elementer og strukturer som er viktige å ivareta 

• En lang kyst med sjøbruksmiljøer som viderefører et kystens 
kulturlandskap med svært lange tradisjoner.  

• Stor variasjon i kulturmiljøer som forteller om bruken av sjøen til 
næring, ferdsel og rekreasjon. Fra større grupper av sjøhus og naust til 
småbrukets naust ved egen strand.  

• Fiskerbondens kombinasjonsbruk som basis og utgangspunkt for senere   
næringsutvikling, like viktig om gården lå ved kysten eller lenger inn. 
Helhetlige miljøer som har bevart fysiske spor etter denne 
sammenhengen har en viktig rolle i fortellingen om Riska.  

• Frøylandsåna – kraftgrunnlag for bondens attåtnæring og senere 
utvikling til industri. De få sporene som er bevart, men også elva selv, gir 
fortellingen om næringshistorien lokal forankring.  

• Lokale «kvednhusbekker» der spor etter tradisjonelle kvern- og 
tørkehus gir kunnskap om tidligere driftsformer og utnyttelse av lokale 
naturressurser.  

• Sjøveis nærhet til Stavanger – et gammelt senter av stor betydning for 
Riska. Bryggene er viktige i fortellingen om kontakten med Stavanger og 
Hetland. 

 

 

Finner dere feil og mangler, 

vennligst registrer disse her: 

http://tiny.cc/75klnz 

Link til Kulturminneregisteret 
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• Bryggene og veiene – historiske knutepunkt og del av infrastruktur. Forteller om offentlig utbygging tidlig 
på 1900-tallet som skapte et sammenhengende nettverk for ferdselen på sjø og land, grunnleggende for 
bosetting og næringsutvikling.  

• Fritidsbebyggelsen fra mellomkrigstid har flere historier. Som attåtnæring for fiskerbonden og et stadium 
på vei mot boligutbygging. Som tidstypisk arkitektur, også inspirert av lokal byggeskikk – jærhushytter og 
steinnaust. Feriehjemmene til arbeiderbevegelsen, en sosial institusjon tett knyttet til kampen for retten 
til ferie og nye velferdsgoder. 

• Et representativt utvalg hus bygd på tradisjonell måte – grind, stein og lafteverk, gjerne i kombinasjon. En 
kunnskapsbank om bygningshistorie. Inkludert to av Sandnes definerte jærhus på Riska og Stølsvik, som er 
med i Rogaland fylkes tiltaksplan for jærhus fra 2000.  

• Riska gamle kirke, skoler og forsamlingsbygg. Viktige hus fra ulike perioder som er knyttet til felleskapets 
historie, spesielt Riskakvervens sognekommunes historie. Kulturminner med stor identitetsverdi.  

• Hus som markerer de gamle fellestuna fra før utskiftingene på 1800-tallet forteller historie fra et 
bakenforliggende historisk sjikt i kulturlandskapet.  

• Grina vannverk fra 2. verdenskrig – markant installasjon i utmarka som dokumenterer 
okkupasjonsmaktens tilstedeværelse og bruk av landskapet.  

KART OVER REGISTRERTE KULTURMINNER 

 

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

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

 

Rektangelkart fra 1855 over sentrale deler av Riska. (https://kartverket.no/kart/historiske-kart) 

Riska er sentralt plassert i fjordlandskapet øst for Stavanger, i skjæringspunktet mellom Høgsfjorden og 
Gandsfjorden. Bydelen ligger i overgangen mellom Jæren og Ryfylke. Riska har mye felles med Høle og 
Høylands fjellbygder. Landskapet er variert og preget av en lang og vekslende kystlinje. Topografisk går det 
likevel et klart skille mellom den østlige og vestlige delen – mellom den ytre og den indre bygda. Den ytre 
bygda, eller hovedbygda, karakteriseres av et åpnet dalføre mellom Riskafjorden i nord og Lutsivatnet i sør, 
der et sammenhengende belte med avsetninger av løsmasse fra istida har gitt grunnlag for en bred 
jordbruksdal. Dalen er definert og avgrenset av åpent hei- og fjellandskap på hver side. Den ytre bygda er den 
sentrale jordbruksbygda i Riska med langt de fleste gårdene. Ute i fjorden, men i forlengelsen av det samme 
daldraget, ligger øya Usken med de dyrkbare områdene i et belte opp fra stranda, vendt sørover og innover 
mot Riska. I fjorden øst for Usken er det noen mindre øyer der det også har bodd folk. Landskapet i øst er 
mer oppbrutt og småkupert, med små morenerygger og jordlapper mellom knausene. Her utgjør Hetland, 
Lauvås og Eltarvåg egne små grender omgitt av store utmarksområder.  



 
Byantikvaren i Sandnes. Rev. 15.06.2019  

4
 

Frøylandsvassdraget er det viktigste vassdraget i hovedbygda. Det har utgangpunkt i Frøylandsvatnet som får 
tilsig fra flere mindre bekker i fjellene som omkranser dalen. Fra Frøyland ned til Hommersåkvågen er det ca. 
60 m høydeforskjell. Kraften i vannfallet har fra gammelt av gitt rikelig grunnlag for lokale virksomheter som 
tilleggsnæringer for bøndene ved vassdraget. Ved oppdemming av vannet og en kunstig dam, ga vassdraget i 
1870-årene ny kraft til mølledrift i en langt større skala, og innførte moderne industri i Hommersåk. 
Frøylandsbekken renner fritt i dagen fram til Stemmen, deretter dels lukket.  

De kuperte landskapet forsynte de fleste gårdene med en lokal kvednhusbekk, der kraften i hovedsak ble 
utnyttet til eget bruk og gårdens drift. Kvedhusbekken på Hogstad, med utgangspunkt i Fjogstadvatnet var 
kjent for særlig mange kvernhus på rad, også fra gårder som ikke hadde grunn ved bekken. Fra 1930-tallet ble 
Fjogstadvatnet ferskvannskilde for Sandnes, og bekken lagt i rør til vannverket på Hana. Ingen hus står, men 
det er registrert tufter etter gamle kvernhus og tørkehus. Riskabekken skal ha blitt regulert med kanaler, 
renner og stemmedammer fra kilden ved Eskemyra til sjøen. Her finnes det også flere spor i form av tufter. 
Langs Kvednhusbekken på Lauvås, som renner ut i Lauvåsvågen, hadde hvert bruk egen kvern, men det er få 
spor. 

Et annet vassdrag som har utløp i Hommersåkvågen, på østsiden, er Heståna, som kommer fra 
Hetlandsvatnet. Også det en gammel kvednhusbekk, som rundt forrige århundreskiftet og noen 10-år 
framover gav grunnlag for flere virksomheter. Det ble bygd dammer og kanaler, men ikke kraftverk. Det er få 
spor i dag. 

Eltarvåg var den største skoggården i Riska, med drivverdig furu og eik. Her ble Nordavatnet demt opp og 
tømmer fløtt ned til Naustervika hvor det var sag – også for salg. Her har også vært kvernhus. Det er ikke 
registrert spor etter disse aktivitetene. 

Drenering og tørrlegging av myrer har innvunnet mye jordvei på de fleste gårdene og preger 
gårdslandskapet i dag. Det gjelder også landskapet langs flere av de gamle kvedhusbekkene, f.eks Heståna og 
Kvednhusbekken på Lauvås. 

Under siste krig ble Grindavatnet og Lomstjørna demmet opp av okkupasjonsmakten og var en viktig 
vannkilde for flyplassene på Forus og Sola. Den ble brukt som drikkevann og som brannvern. Det ble anlagt 
flere bygninger og andre innretninger som det er flere spor etter i dag. 

Den opprevne kystlinja har forsynt Riska med flere gode og naturlig beskyttede havner. Ved den største 
Hommersåkvågen lå forholdene til rette for utvikling til et moderne bygdesenter og større kai. Mens de 
trangere forholdene ved Lauvåsvågen har gitt betingelser for å bevare miljøet til et eldre, tradisjonelt 
sjøbruksmiljø. Ved Høgsfjorden er det gamle båtstøer ved Naustervik og Vier.  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lauvåsvågen.  
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HISTORIE OG NÆRING 

Gamle administrative forhold 

 

Utsnitt av kart over Stavanger Amt fra 1851 som viser gamle fogde- og prestegjeldsgrenser. 

(https://kartverket.no/kart/historiske-kart)  

 

Riska hørte opprinnelig med til Høle skipreide (tinglagsdistrikt), men ble på 1600-tallet overført til Gand 
skipreide. Ved innføringen av formannskapslovene i 1837 kom Riska ikke med resten av tinglaget inn i 
Høyland kommune, men fulgte geistlige inndelinger. Fra gammelt av hørte Riska, som del av annekssognet 
Vor Frue, under Stavanger prestegjeld, med domkirken i Stavanger som kirke. I 1848 ble Frue Sogn skilt ut fra 
Stavanger og Riska fulgte med – til Hetland kommune og til ny Frue kirke fra 1854 på Hetland. Den lange 
veien over fjorden førte til krav om egen kirke og mer selvstyre. Etter kgl. Resolusjon 29 august 1877 ble det 
bestemt at Riska skulle bli værende i Hetland som Riskakverven sognekommune, med egen kirke, skole og 
fattigvesen. Bestemmelsen skulle tre i kraft når Riskakverven hadde fått egen kirke. Kirken ble innviet 
november 1877. I 1936 ble navnet endret til Riska sogn (samtidig som Frue sogn ble til Hetland sogn). Riska 
var eget sogn til 1951, da loven om sognekommuner ble opphevet. I 1965 ble Riska en del av Sandnes 
storkommune. 

 

https://kartverket.no/KART/HISTORISKE-KART
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Gårdene 

 

Hovedbygda vist på utsnitt av rektangelkart fra 1887. .(https://kartverket.no/kart/historiske-kart) 

 

Bydelen består av 15 matrikkelgårder. De er Usken gnr. 96, Lauvåsen gnr. 97, Eltarvåg gnr. 98, Mauland gnr. 
99, Hetland gnr. 100, Hommersåk gnr. 101, Frøyland gnr. 102, Bjelland gnr. 103, Mæland gnr. 104, Hogstad 
gnr. 105, Hovland gnr.106, Skjørestad gnr. 107, Jødestad gnr. 108, Riska gnr. 109 og Li gnr. 110. 

Hogstad var før delt i matrikkelgårdene Søndre og Nordre Hogstad. I 1912 ble de slått sammen til én 
matrikkelgård og Søndre Hogstad samtidig overført fra Høyland til Hetland kommune.  

Langt de fleste gårdene ligger i det åpne dalføret som utgjør hovedbygda i vest. Li, Riska og Hommersåk ligger 
lengst nord med strandlinje mot Riskafjorden. Gården Riksa, som har gitt navn til bydelen, ligger sentralt til 
på en slak skråning opp fra sjøen. Det gamle bygdenavnet var Riskakvervå, som henspiller på omkretsen 
rundt Riska. Det var offisielt navn på sognet til 1936, da ble det endret til Riska. Åkerjorda til Riska ble regnet 
som svært bra. I tillegg gav en lang strandlinje lett tilgang på gjødsel fra tang og tare. Jordveien er brattere på 
Li og mer oppbrutt mellom knauser på Hommersåk. Store og lettdrevne Riska var sete for stormenn i 
middelalderen. Riska har trolig vært en tidlig og sentral gård som andre gårder er skilt ut fra (ES 1983).  

Også Usken var regnet som en svært god gård før, med jordveien lunt til på sørsida, og lett tilgang på fiske og 
sjøveis kommunikasjoner.  
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Hommersåk er mindre i areal, men ligger sentralt i hovedbygda, med jordveien på begge sider av Vågen – og 
med båthavna i Vågen og vannkraften i Frøylandsåna som attraktive ressurser. Møllebruket her har lange 
tradisjoner. Den gode havna i Hommersåkvågen ga grunnlag for utviklingen av tettstedet Hommersåk og 
tettstedsveksten hadde spist mye av gårdsarealet 
alt ved 1900-tallsskiftet.  

 

Det gamle tunet på Hommersåk lå på brinken av 

Hommersandbakken. Heimahusa lå på hver side av 

veien og var orienter samme vei, noe som var en 

vanlig plassering i de gamle fellestuna. Bildet, som 

er fra 1910, viser huset på «Kjeisargarden» 

nærmest. Det er et forseggjort hus, med konsoller 

under takskjegget. I dag er begge tun utradert. 

(Kilde E.S 1993)  

  

Området for det gamle klyngetunet på Riska, gården, som har gitt navn til bydelen. Det gamle huset på tidligere 

bruk nr. 1 ses midt i bildet.  

Hovedbygningen på tidligere bruk 1 på Riska ble 

stående etter utskiftinga i 1876. Huset er definert som 

«Jærhus» i Rogaland fylkes tiltaksplan for Jærhus på 

grunn av planen med innbygde kaldrom, selv om det 

ikke har skuter.  

Foto fra samme område tatt 1908-09, med det samme 

huset nærmest. Heimahuset i tunet i bakgrunnen ble 

revet på 1980-tallet. 
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Gården lengst sør i hovedbygdas dalføre er Hogstad. Også en stor gård med fin beliggenhet i sørskråningene 
mot Lutsivatnet – som også kalles for Hogstadvatnet.  

De «sjøfrie» gårdene i hovedbygda leide båtplass på Riskastranda eller i Hommersåkvågen.  

 

 

Den indre bygda vist på rektangelkart fra 1891. (HTTPS://KARTVERKET.NO/KART/HISTORISKE-KART) 

 

Lauvås og Eltarvåg ligger i den indre bygda og danner overgang til Høle. Kjerneområdet til hovedbruka ligger 
et godt stykke inn fra kysten, omgitt av utmark. Tuna ligger i kupert terreng, med jordveien spredt mellom 
knauser. Lauvås er en av de minste av gårdene i Riska, men har en viktig ressurs i Lauvåsvågen – som båthavn 
og som fiskeplass. Her var en av de beste «kastevåger» i Ryfylke. Eltarvåg er størst i areal og utmerker seg 
med drivverdig skog som grunnlag for sag ved Naustervika, til eget bruk og til salg. Eltarvåg utmarker seg også 
med en lang kystlinje som har gitt rom for mange husmannsplasser.  

Når det gjelder utmarksressurser er jakt særskilt nevnt i bygdeboka på Eltarvåg, Hetland og Lifjellet. På 
Lifjellet ble det også lagt til rette for, og leid ut jakt til byfolk (ES 1993). 

Naturgrunnlag og næringsgrunnlag har mye felles med Høle. Gårdsbruka er jevnt over små. Basis for 
levebrødet var jordbruk i kombinasjon med fiske og handverk. Deltagelse i fiske var regelen om gården eller 
bruket hadde egen strandlinje eller ikke. Båtplass ble leid og var nedfelt i gamle tradisjoner. Hogstad, som lå 
lengst unna sjøen, var like fullt med i fiske, også vårsildfiske med større avstander. De hadde båten på 
Hommersåk. På Hogstad var det i tillegg innlandsfiske på Lutsivatnet.  

Nærheten til Stavanger gav kombinasjonsbruket flere ben å stå på, med marked for husflidsprodukter i tillegg 
til fisk og gårdsprodukter. Fra slutten av 1800-tallet fikk opplevelsen av selve landskapet i seg selv en 
økonomisk verdi i sammenheng med friluftsliv og rekreasjon for bybefolkningen. Først ved utleie av egen 
bolig til byfolk, senere ved å skille ut hyttetomter og ved å tilby servicefunksjoner til hyttefolket.  

Utskiftingene i jordbruket på 1800-tallet danner i stor grad basis for strukturen i dagens gårdslandskap. 
Utskiftingene i Riska ble stort sett foretatt fra 1870-tallet og utover i de første årene av 1900-tallet. Skifte av 
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utmark skjedde som regel noe senere. Utskiftingene førte til store endringer med nye tun, eiendomsgrenser 
og adkomstveier. Noen få steder står gamle hus igjen og markerer stedet der de tidligere fellestunene var. 
Riska, Eltarvåg og Hetland har særlig fine representanter.  

 

 

 

 

Riska på utskiftingskart fra 1876, med det 

stående huset markert rødt. Til høyre det 

samme området 2014.  

På Hetland var det utskifting rundt 1899. Heimahuset på bruk 3 ble, som det eneste huset, stående på 

samme plassen. Ny vei ble planlagt samtidig og er stiplet. 
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Den gamle tunplassen på Eltarvåg lå fint til på toppen av 

en sørvestvendt bakke med innmarka under seg. 

Heimahuset på tidligere bruk 6 ble stående etter en 

utskifting i 1890. Ved et nytt skifte i 1937 ble det flyttet 

en huslengde mot vest og mistet da den gamle 

kjelleren og grua, se innfelt foto som viser huset tett i 

veien før. Det er et klassisk midtgangshus med 

hovedform etter tilbygg rundt 1840, men der den ene 

stua kan være blant de eldste i Sandnes. Her er det 

inskripsjoner datert «R H S A DOMMINI 1617». (Kilde: 

eivinds Smith 1993.) 

Sist på 1900-tallet ble huset totalrenovert og dels 

tilbakeført. Ved alderspreg og godt synlig beliggenhet i 

gårdslandskapet fungerer huset godt som en markør 

av det det gamle fellestunet på Eltarvåg. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tunene til flere av brukene på Lauvås lå 

før utskiftinga i 1898-99 samlet på en 

terrasse under Husafjell. Bare husene til 

bruk 2 ble stående etter skiftet. Det 

gamle heimahuset ble erstattet av en liten 

sandneskasse i 1926.   
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Tunet til bruk 2 på Usken, «Bryne-Uskjå», var ikke en del av fellestunet som ble skiftet i 1892, men har trolig 

ligget for seg selv fra langt tilbake. Det vises med samme beliggenhet på rektangelkart fra 1855. Huset er 

datert til 1700-tallet. 

Husmannsplasser og småbruk 

En fortegnelse over husmannsplasser i Riskakverven sogn i 1853 viser 25 plasser. Flere ble tatt opp senere, 
men samtidig begynte de første å bli solgt fra. Husmannsvesenet kulminerte rundt 1865, ved en folketelling 
da var det 27 plasser i bygda. Ved 1900-tallsskiftet var samtlige solgt til brukerne som småbruk. Plassene ble 
tatt opp i utkanten av gårdenes kjerneområder, i utmarka eller aller helst ved sjøen. Var utmarka ikke skiftet 
kunne plassen høre under flere av hovedgårdens bruk samtidig. Langt de fleste plassene i Riska lå ved sjøen. 
Her var det gode muligheter for fiske og kort vei til markedet i Stavanger.  

Eltarvåg med sin lange kyst, er den gården i Riska som har hatt flest husmannsplasser. Åtte småbruk langs 
kysten her har bakgrunn som plass under Eltarvåg. Dernest kommer Usken og Hommersåk med fire hver.  

Plassen Vier under Eltarvåg skal ha vært bosatt fra 1600-tallet. Vågen under Hommersåk og Vågen under 
Lauvås skal også være blant de eldste. Flere av de gamle husmannsplassene i Riska er representert med 
småbruksbebyggelse i Kulturminneregisteret.  

Ikke alle plasser utviklet seg til småbruk. Jordveien som husmannen hadde dyrket opp kunne bli lagt inn 
under gården igjen, eller plassen kunne bli forlatt. Det siste gjelder gjerne de mest marginale, og de som ikke 
lå ved sjøen. I utmarka er det registrert flere tufter etter forlatte plasser. Den siste husmannsplassen i Riska 
skal ha vært Bergurå i utmarka til Nora Hogstad. Husmannen døde i 1905, enka i 1912. Etter det ble plassen 
lagt ned.  

I en omkrets rundt de gamle gårdenes kjerneområder kom det en ny type gårdsbruk i første halvdel av 1900-
tallet – bureisingsbruka. De ble ryddet i utmarka, gjerne i forbindelse med drenering av gamle myrområder. 
Bureisingsbruket med det betegnende navnet Heia i Riskamarka ble etablert i 1914 og fikk snart følge av flere 
i det samme området. Rundt Indre Hetlandsvatn kom en hel grend midt på 1900-tallet – og vannet forsvant. 
Drenering av myrer og vann var ofte en del av bureisingsprosjektet. Ingen av disse bureisingsbruka er med i 
registreringen.  

Når det gjelder den eldre gårdsbebyggelsen som helhet gir kulturminnebestanden, tross en tapsprosent på 
nær 30, fortsatt et godt bilde av tradisjonell byggeskikk knyttet til fiskerbondens bygningsmiljøer i Riska. Ulike 
hustyper og bygningsteknikker er representert. Det gjelder særlig småbruksmiljøene, der oppdatering av 
driftsbygninger til moderne standard ikke har vært aktuelt.  
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Småbruket Egrå ligger i det øvre nivået av gårdsbebyggelse på Riska. Heimahus og løe ble fornyet i 

henholdsvis 1936 og 1927 og har bevart et helhetlig preg fra mellomkrigstid. 

  

Nedre Galtevik. Bosettingen i 

Galtevik har bakgrunn i gamle 

husmannsplasser på 

Tingholmen og Galtevika, som 

rundt 1900 ble slått sammen. 

både folk og hus flyttet inn til 

fastlandet. Miljøet 

dokumenterer overgangen fra 

husmannsplass til småbruk i et 

typisk anlegg for fiskerbonden. 

Sletten er en av Eltarvågs 

husmannsplasser, kjent fra 

festekontrakt i 1836. 

Bygningsmiljøet representerer 

småbruksbebyggelse fra ulike 

perioder av 1900-tallet med 

autentiske eksempler – 

heimahus i sveitserstil fra 1903 

og en funkisløe fra 1955. 
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Fortsatt setter tradisjonelle små steinhus bygd for ulike funskjoner preg på en del tun og landskap i Riska. Her 

eldhus i Naustervika, sommerfjøs i skille mellom inn- og utmark på Nygård, Hommersåk og et vedhus på Li – 

med rester av brakekledning (einerkvister) i gavlsneiene. 

 

Utmarksvei i nytt eiendomsskille på Haualand etter utskifting i 1876. 

Steingjerde for innhegning av innmark på Eltarvåg, bygd etter skifte i 1890-årene. Murt av Martin Auglend fra 

Høle. Et særlig fint eksempel på steingardene som kom til å prege gårdslandskapene etter utskiftingene sist 

på 1800-tallet. 



 
Byantikvaren i Sandnes. Rev. 15.06.2019  

1
4

 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Slåttebakken ble trolig ryddet som husmannsplass av Per Svensen tidlig på 1800-tallet. En part ble 
selveierbruk i 1874 og resten i 1886 (ES 1993). Da ble også de to partene slått sammen til småbruket 
Slåttebakken. Trolig ble mye av tunet bygd opp på nytt da, men våningshuset eller deler av det kan være 
eldre og bygd tidlig på 1800-tallet, eventuelt enda eldre og flyttet hit.  

Ellers har nok gårdsanlegget med kulturlandskap i hovedsak fått sin utforming fra 1880-tallet og utover til 
første del av 1900-tallet. Tunformen er uregelmessig. Driftsbygningen ble revet 2006 og nytt bolighus med 
samme form og «fotavtrykk» bygd på stedet, slik at tunstrukturen ble bevart. Det gamle heimahuset, 
vedhuset og hjulhuset ble restaurert i perioden 2002–2012. Etter eldhuset står murene tilbake, det er planer 
om å bygge det opp. Tunet ligger særlig fint i landskapet og er omgitt av et kulturlandskap med høye, fint, 
lødda steingarder, oppbygd torvveg m.m. Også her pågår det restaurering og vedlikehold.  

Til dette bruket hører et naust og sjøhus i Lauvåsvågen. Fiske og sjøbruk var en viktig del av 
næringsgrunnlaget. De som bodde her tidlig på 1900-tallet (brødrene Kristian, Erik og Karl) hadde notbruk og 
fiskebåten Slåttebakk som også gikk i rutebåtrafikk i helgene.   

Over: Tunet på Slåttebakken i 2014. Til høyre: 

Det restaurerte heimahuset. 

 

Slåttebakken fikk Rogaland 

Fortidsminneforenings vernepris for 2012 for 

restaureringen av gården, med sjøhus og naust 

i Lauvåsvågen. 
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Fritidsbebyggelsen 

 

Håndverksvendnes Forening i Stavanger var de første til å skaffe seg feriehjem i Riska. I 1917 kjøpte de det 

tidligere småbruket Eikeberg på Lauvås. (Kilde: Enok Lauvås Hytteliv i Riska 2010). 

 

Et vakkert og variert landskap med lang kyst, nærhet til en voksende bybefolkning i Stavanger, (og etter hvert 
Sandnes) og en småbruksstruktur der tilleggsnæringene fra gammelt var rettet mot Stavanger. Dette, 
sammen med et løft i kommunikasjonene rundt forrige århundreskifte – ikke minst rutebåttrafikken fra 1890-
tallet, la forholdene til rette for Riska som et frilufts- og ferieparadis.  

Friluftslivet med byfolk skal ha begynt med bryggedans og «skovball» i form av dagsturer med båt. Ved 
århundreskiftet var det etablert skikk at byfolk ferierte på landet ved å leie seg rom på gårdene, gjerne i 
heimahuset, mens gårdens folk flyttet ut i eldhuset. Mor og barn ble gjerne hele skoleferien gjennom, mens 
for far varierte det mer.  

De første hyttene kom før første verdenskrig. Sjønære tomter på Hommersåk, Riska, Li og Lauvås, med lett 
tilgang på rutebåter og forbindelse til Stavanger ble tidlig populære. Men på Usken ser de fleste hyttene ut til 
å ha kommet først etter 1937, etter flyfoto å dømme. Det kom også hytter i denne tidlige perioden lenger 
inn, f.eks. langs Hommersåkveien opp mot Frøyland. At gårdsdriften tidlig ble redusert på Hommersåk, bl.a. 
ved kommunens kjøp av det ene bruket i 1908, la områder her til rette for tomtesalg både til boliger og 
hytter. Selv om hyttesalg betød en kjærkommen ekstrainntekt for småbrukerne i Riska, var det også en viss 
motstand blant bøndene mot å stykke opp gårdseiendommer. Jern- og metallarbeiderne måtte lete litt før de 
fant et sted for sitt feriehjem (EL 2010).  

Det var i mellomkrigstida hyttebyggingen for alvor tok av. Vierveien og veien til Breivik midt på 1930-tallet 
åpnet for mer hyttebygging i den indre bygda. Beliggenhet til innlandsvann som Lutsivatnet, Frøylandsvatnet 
og Nordavatnet på Eltarvåg var også populær. Med unntak for gårdene i den øvre delen av hovedbygda, kom 
det etter hvert hyttebebyggelse de fleste steder, og i ulike typer landskap. Etterspørselen etter husvære og 
hytter fikk en booster under krigen – i form av å finne seg et trygt sted på landet, innledet med panikk-
evakueringen ved krigsutbruddet. Alt da begynte ombygging av hytter til helårsboliger. Hyttebyggingen 
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fortsatte for fullt i etterkrigsårene, de første årene noe bremset av materialrestriksjonene. Boomen varte til 
godt ut i 50-årene.  

De første feriegjestene og den tidlige fritidsbebyggelsen var forbeholdt borgerskapet. Men utover 1900-tallet 
kom vanlig folk med – som følge av den alminnelige velstandsutviklingen og ikke minst arbeiderbevegelsens 
kamp for lovfestet rett til ferie. Her sto fagforeningene sentralt. Trinn for trinn ble ferieretten styrket og flere 
og flere grupper kom med, men først med Arbeidervernloven i 1936 fikk arbeidstakere lovfestet rett til 9 
dagers ferie med lønn. Ferieloven av 1947 ga industriarbeidere og store funksjonærgrupper rett til 3 uker.  

For å lette sine medlemmers adgang til friluftslivet skaffet fagforeningene seg egne feriehjem. Typografene 
førte an på landsbasis, feriehjemmet Sæterbråthen på Hadeland i 1899 skal være det første. Småbrukene i 
Riska egnet seg godt, og Riska har flere eksempler på slike oppkjøp. Først ute var Håndverksvendnes Forening 
i Stavanger som i 1917 kjøpte det tidligere småbruket Eikeberg på Lauvås. I 1930 skaffet Jern- og 
Metallarbeidernes forening seg småbruket Langbakken, også på Lauvås. Etter krigen kjøpte klubben på 
Rosenberg mekaniske verksted et ubebygd område mot Uskasundet og kalte det Rosenvik.  

Tanken bak feriehjemmene var ikke begrenset til fagbevegelsen. Samtidig med «Jern og Metalls» kjøp av 
Langbakken i 1930, kjøpte Stavanger Kristelige Ungdomsforening (Ynglingen) Vier, den tidligere 
husmannsplassen under Eltarvåg, for å ta stedet i bruk som leirplass, skole og stevnested.  

Etter krigen overtok Vestlandske Vanførelag et bureisingsbruk høyt oppe på Heiå til Riska. De kalte det 
Fjordsyn og bygde en stor hovedbygning. Etter et par år med utleie som folkehøyskole, tok de stedet i bruk 
som feriehjem for vanføre, senere som arbeidstreningsinstitusjon.  

De ulike foreningene tok eiendommene i bruk på forskjellige måter. Mens «Jern og Metall» hjalp 
medlemmene til å bygge egne hytter (med forkjøpsrett for medlemmer), satset Håndverksvennene og 
Ynglingene på å eie alt i fellesskap. I hyttebyen Rosenvik ble det bygd mange, separate små hytter.  

Feriehjemmene i Riska representerer et viktig kapittel i fortellingen om fritidsbebyggelsen i Riska. De er nært 
knyttet til arbeiderbevegelsens kamp for velferdsgoder i mellomkrigstida, til ferielovene og bevegelsens 
innsats for å tilføre vanlige folk nye livskvaliteter gjennom tilgang til friluftsliv og rekreasjon.  

Hyttebyggerne i mellomkrigstid var opptatt av lokal byggeskikk. Jærhushytta er et eksempel. Det er også 
eksempler på at de bygde naust i naturstein, i områder der det sto gamle steinnaust før. Til 
fritidsbebyggelsen hørte også et kulturlandskap med steingardsinnhegninger, frukthaver og forseggjorte 
hageporter.  

Det er bare et lite utvalg av fritidsbebyggelsen i Riska som er med i Kulturminneregisteret, og stort sett de 
eldste. Flere av hyttene i de tidligste kulturminneregistreringene lå i områder med senere sterk utbygging og 
er borte nå. Feriehjemmene er godt representert.  
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Jærhushytte i en liten hyttegrend fra 

mellomkrigstid i lia bak Øykhagen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sommerbolig med nyklassisistiske trekk i 

et hytteområde ved Riskastranda. 

Jern- og metallarbeidernes feriehjem på Lauvås har 

utgangspunkt i klubbens kjøp av småbruket Langbakk ca. 

1930. Heimahuset ble bygd om til samlingsrom, kjøkken og 

sovesaler. Der løa sto ble det danseplatting.Ddeler av 

jordveien ble idrettsplass. Hyttene bygd rundt omkring. Til 

venstre en liten bungalowhytte fra 1930-tallet. Porten til 

Langbakk har initalene J & M. 
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Andre næringer 

 

Widerøe foto fra 1951, fra den tiden Skretting Mølle var hjørnesteinsbedriften innerst i Vågen. (Digitalmuseet, 

ByStW_031989). Torgeir Skretting hadde kjøpt Mølla i 1922 og startet opp igjen med kornmølleproduskjon, 

denne gang for kraftfor. Langs sjølinja ligger fra høyre: en trafokiosk fra 1937-39, Møllebygningen som ble bygd 

opp igjen etter brannen i 1910, Skrettings lagerbygg, kriselageret fra 2. verdenskrig og Hommersåk kaiområde.  

 

Riska hørte til Stavangers nære omland, fysisk og administrativt – som følge av gammel sogneinndeling og 
som del av Stavangers omegnskommune Hetland fra 1848 til 1965. Det har hatt stor betydning for 
næringsgrunnlaget. Markedet i Stavanger gav kombinasjonsbrukene til fiskebøndene flere bein å stå på. I 
tillegg til slag av fisk og gårdsprodukter og leiemaling av korn, utviklet det seg en rik kultur for 
husflidproduksjon basert på tresløyd. Fra enkle produkter som ble laget rundt om på gårdene, som sopelimer 
og river, til masseproduksjon av tresko og møbler.  

Det var vannkraften i Frøylandsåna og leiemalingen 
av korn som utgjorde basis for det industrielle 
miljøet som etter hvert vokste fram. Kverndrift i 
Frøylandsånå er kjent fra 1600-tallet. Utover 1800-
tallet ble Frøyland delt i mange småbruk der folk ble 
avhengig av arbeide utenom gården. En av de 
viktigste tilleggsnæringene var kvernbruka i 
Frøylandsånå. Kvernhusa lå på rekke og rad fra 
Vågen opp til Frøylandsvatnet. Det skal ha vært i alt 
ni kvernfall i bekken og på det meste enda flere 
kvernhus og tørkehus.  

Historien knyttet til Frøylandsåna forteller om en 
typisk utvikling fra små gårdskverner, samarbeide 
om bygdemøller til håndverksbedrifter og industri 
opp mot vår tid. Utviklingen mot håndverksindustri 
begynte med haugianerne som etablerte en stampe 

Kvern og tørkehus ved Frøylandsåna.Ggjennoppbygd 

av Riska museum- og historielag. (Foto fra 

www.riskalions.no. tettstedet Hommersåk, Historikk.) 
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her i 1836. Den ble fulgt av en snekkerfabrikk. Det siste industriforetaket på Frøyland var Ullvarefabrikken 
som Harald K. Øglænd startet i 1902. Han hadde samtidig et kvernhus der han malte for andre helt til 1950. 

Industri i en annen skala ble det da Hommersaags Møllebrug startet i 1878 ved Frøylandsånas utløp i Vågen. 
«Mølla» forble en kjernebedrift for tettstedet Hommersåk med vekslende eiere og virksomheter. Men 
gjennom det meste av 1900-tallet, fra 1922 til 1970, drevet av firmaet T. Skretting AS. Deretter overtok 
betongfirmaet Sandtransport.  

Ved Hestånas utløp i Hommersåkvågen, var det fra gammelt av kvernbruk visstnok brukt av 
husmannsplassene Vågen og Breivika. Fra sist på 1800-tallet og utover i første del av 1900-tallet tiltok 
virksomhetene med garveri, havregrynsmølle og til sist sag. Alt gikk på vannkraft, det ble bygd en del 
dammer, men ikke kraftverk. Det er få spor i dag. 

Med rutebåtforbindelse og ny steinkai i 1903 tiltrakk Hommersåkvågen seg mange nye næringsvirksomheter 
– med kaien som naturlig sentrum, men også ellers omkring Vågen. De fleste var mindre håndverksbedrifter, 
nært knyttet til sjøbruket, som sildesalteri, bøkkerverksted og båtbyggeri. Etter hvert utfylt med 
servicebedrifter som landhandel, bakeri og overnatting. 

Ola Persen Haugstad gjorde husflidsproduktet tresko, som mange hadde drevet med på håndverksbasis på 
gårdene, til et fabrikkprodukt. Han startet i Frøylandsåna med vannkraft, men da elektrisiteten kom til Riska i 
1920 endte han opp med en trevarefabrikk i Krossen med ni mann i arbeid. Det var på denne tida flere 
mindre trevarefabrikker rundt om i Riska, dels basert på gamle husflidstradisjoner.  

Det er få fysiske spor etter eldre industri og håndverk i Riska. Det er registrert tufter og murer etter noen av 
virksomhetene i Frøylandsånå, og her har Riska historie og museumslag bygd opp et komplett fungerende 
kvern- og tørkehusanlegg.  

Stemmen er i dag det mest konkrete minnet etter Mølla i Hommersåk, etter at møllbygningen og tilhørende 
kraftverk og trafo er revet. Men Kaien utgjør i dag et komprimert miljø som representerer de gamle 
næringsvirksomhetene som skapte stedet. Og like bortenfor står både verksted og heimahus etter 
båtbyggervirksomheten som Sigurd Sagen etablerte her i 1917.  

 

Sigurd Sagens båtbyggeri ble etablert i 1917, men verkstedet fornyet rett etter 2. verdenskrig. Her fotografert 

som relativt nytt. Huset står fortsatt, men noe endret i detaljer. (Bildekilde Alsvik 1999.) 
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Virkelig storindustri i moderne tid kom i den øvre jordbruksbygda på Bjellend i 1972, da Sandnes Aducerverk 
flyttet sin produksjon fra Hana. Det ble bygd ny stor fabrikkbygning i sørenden av Frøylandsvatnet. Da 
Adcuververket innstilte i 1986 ble anlegget ombygd til slakteri og drives nå av Jæren Fatland AS. Aducerverket 
bygde store boligfelt med rekkehus for sine ansatte på Eskemyra og Frøyland.  

 

Strøm til Riska 

I 1919 var det forhandlet fram en avtale mellom Riskakverven 
sognestyre og Stavanger by om kjøp av elektrisk kraft, og med 
Høyland herred om overføring av kraft fra Skeiane transformator 
fram til Fjogstad. Det ble bygd høyspentlinje fra Fjogstad via Skaret 
ned til Breivik. I enden av linja ble det bygd hus for en 
transformator som skulle skaffe strøm til en stor krets i 
Hommersåkvågen. I 1920 ble strømmen slått på. 129 husstander 
fikk da strøm til lys, hvorav seks også fikk til koking og 28 til 
gårdsmotorer. Dertil fikk seks 6 industribedrifter strøm. I 1921 ble 
strømnettet bygd videre til Eltarvåg og Lauvås. Først i 1938 kom 
plassene langs Høgsfjorden med, og i 1950-51 ble det strukket 
sjøkabel til Usken og Uskaklaven. 

Den første transformatorkiosken fra 1920 i Breivik står, en 
særmerkt, men tidstypisk jugendstilbygning i naturstein, og et flott 
minne om elektrisitetens inntog i Riska.  

Etter hvert ble nettet og kapasiteten utvidet og det ble bygd en 
rekke nye transformatorer, først på stolper, men etter hvert fikk de 
hus. Da utviklingen for alvor tok av, var det utviklet en ny type 
støpte transformatortårn i funkisstil. 
Den har en høyreist kubisk form med 
flatt tak og tydelig gesims, som oftest 
med et litt lavere utbygg på en side. 
Typen har mye likhet med en 
standardisert tårntransformatortype i 
funkis som Kristiansand Elektrisitetsverk 
laget før krigen. Den ble kalt 
«Vestanvær» og var utviklet av 
driftsstyrer Hans Carlsen ved Time 
Elektrisitetsverk i 1939–1962 (IES 2010).  

I Riska ble de første støpte 
tårntransformatorene oppført av 
Kristoffer Skjørestad og Robert Ånensen, 
men fra 1951 overtok firmaet Lauvås & 
Grimsli (EL og EL 2009). Metoden var 
systemforskaling med lemmer, noe som 
lett leses i ytterveggenes overflate.  

Tårntransformatorkisokene gir med sitt renskårne funkisspråk et klart uttrykk for den tiden de ble bygd i. De 
ble mye utbredt, er lett gjenkjennelige og setter et moderne el-avtrykk i landskapet. De synliggjør slik 
fortellingen om en viktig periode for utbyggingen av elektrisiteten i Sandnes.  

Ingen funkiskiosker er med i Kulturminneregisteret.  

 

  

Den første tårntransformatorkiosken 

fra 1920 ved Breiivik. 

Tårntransormatorkios i funksistil på Skjørestad. 



 
Byantikvaren i Sandnes. Rev. 15.06.2019  

2
1

 
Ferdsel 

 

 

Utsnitt av Bang og Hertzbergs sjøkart fra 1862, med detaljert informasjon om leden og ankerplasser. Utgitt av 

«Den geografiske Opmåling». (Kilde wikimedia commons) 

 

Riska ligger sentralt til sjøveiene i fjordlandskapet rundt Stavanger. Båten var lenge viktigst. Men strekningen 
Hommersåkveien – Lutsiveien representerer en gammel landeveis forbindelse mellom Hommersåk og Hana. 
Den er fortsatt hovedinnfartskorridoren, med noen justeringer. 

Veien er vist på militærkart fra 1800 og har nok røtter i en eldre ridevei. Den ble gradvis bygd ut til kjerrevei 
tidlig på 1800-tallet, som en av de første i Sandnes. Den sammenhengende strekningen vises på rektangelkart 
fra 1855. Ved modernisering og utretting på 1950-tallet ble flere partier liggende utenom ny trasé og er i dag 
kulturminner som forteller samferdselshistorie. Et langt parti over Frøyland utmerker seg som et eget 
kulturmiljø. 

Jødestadveien representerer en eldre forbindelse for mange av bygdene i den øvre bygda mot fjorden i nord 
og båtplassene på Riskastranda. Den er antydet på militærkartet fra 1800 og vist på rektangelkart fra 1887. 
Også her skal det være spor av eldre traséer etter omlegging (EL 2014), men de er ikke registrert.  

Rundt 1900 fikk samferdselen i Riska flere store løft der landeveier, rutebåter og brygger ble bygd ut til et 
nettverk. Riskaveien til Stemmen på Hommersåk kom i 1897, og veien fra Stemmen til Lauvås var ferdig i 
1902 – dermed var knutepunktet Krossen med Hommersåkveien fra Hana skapt.  
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Widerø-foto over Frøyland fra 1953/54. Gamle Frøylandsvei skal ha blitt utarbeidet til kjerrevei noe før 1850 og 

bygde nok på en gammel forbindelse fra gård til gård. Til venstre ses den nybygde riksveien, som dagens trasé 

fortsatt følger.  

 

Strekning Karmel–Li kom i 1905. Veien fra Eltarvåg til Lauvåsvågen 
er trolig gammel, men ble utbedret 1914–18. Gradvis kom det 
veiforbindelse til de gamle plassene langs kysten av Eltarvåg.  

Det ble veg til Sletten i 1929. Vierveien ble fullført 1935. I 1936 var 
det vei videre til Breivik i Høle, men først i 1964 til Bersagel – og 
dermed full veiforbindelse mellom Høle og Riska langs kysten av 
Høgsfjorden.  

Fra Hommersåkvågen hadde det vært fast båtrute til Stavanger fra 
1894. Det var det tragiske «Mellarbåtforliset» der 10 mennesker 
omkom i 1893, som satte fart i en mer ordnet rutebåtforbindelse. I 
1903 ble forbindelsen bedret med offentlig steinkai. Det ble bygd 
offentlig stenkai på Li i 1904, og på Lauvåsvågen og Usken i 1913 
og 1914, men først i 1944 på Uskakalven. Fra Lauvåsvågen i 1914, 
og fra Vier rundt 1930, kom det i stand mer uformelle 
rutebåtforbindelser til Stavanger – med vekt på helgetrafikk, og 
basert som tilleggsnæring for lokale fiskere. Torghandelen i 
Stavanger var et viktig mål, men trafikken hadde også mye av sitt 
grunnlag i fritidsfolkets behov.  

  

Eldre vei mot det gamle Hommersåk-

tunet på østsida av Stemmen. 
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FELLESSKAPETS KULTURMINNER 

Sentre 

Gamle administrative forhold 

 

Når det gjelder gamle administrative forhold hørte Riska opprinnelig med til Høle skipreide (tidligere 
administrativ inndeling), men ble på 1600-tallet overført til Gand skipreide. Ved innføringen av 
formannskapslovene i 1837 kom Riska ikke med resten av tinglaget inn i Høyland kommune, men fulgte 
geistlige inndelinger. Fra gammelt av hørte Riska, som del av annekssognet Vor Frue, under Stavanger 
prestegjeld og med domkirken i Stavanger som kirke. I 1848 ble Frue Sogn skilt ut fra Stavanger og Riska 
fulgte med – til Hetland kommune og til ny Frue kirke fra 1854 på Hetland. Den lange veien over fjorden førte 
til krav om egen kirke og mer selvstyre. Etter kgl. Resolusjon 29 august 1877 ble det bestemt at Riska skulle 
bli værende i Hetland som Riskakverven sognekommune, med egen kirke, skole og fattigvesen. 
Bestemmelsen skulle tre i kraft når Riskakverven hadde fått egen kirke. Kirken ble innviet november 1877. I 
1936 ble navnet endret til Riska sogn (samtidig som Frue sogn ble til Hetland sogn). Riska var eget sogn til 
1951, da loven om sognekommuner ble opphevet. I 1965 ble Riska en del av Sandnes storkommune.  

Utsnitt av rektangelkart fra 1954. Det viktigste veinettet er på plass med unntak for veien fra Breivik til Bersagel 

som kom i 1964. (HTTPS://KARTVERKET.NO/KART/HISTORISKE-KART) 
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Hommersåk tettstedet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Postkort over 

Hommersåkvågen fra ca. 

1910. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Postkort over 

Hommersåkvågen fra ca. 

1918. På brygga utenfor 

Mølla er det lager av tønner.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hommersåkvågen i 1951 

med Skretting Mølles lager 

hus og kriselagert fra 1940. 

Spredt boligbebyggelse på 

oversisden av veien.  
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Det var den gode havna i Hommersåkvågen som la grunnlaget for tettstedet. Med kirken i 1877 ble 
Hommersåk også et formelt bygdesenter. Etter kirken kom gradvis flere offentlige institusjoner, som ny skole 
og klokker- og lærerbolig i 1909 ved Krossen. I 1930 ble Ungdomshuset bygd i Krossen. Det skal ha vært 
Riskas største forsamlingshus. Det brant i 1981. Da Mølla kom i gang i 1878 la det grunnlag for større 
variasjon i næringsliv og arbeidsplasser. Flere håndverksbedrifter og yrkesgrupper kom til, fulgt av 
servicenæringer. Hommersåk som knutepunkt ble forsterket med dampskipsanløp fra 1894 og ny brygge i 
1903, samtidig kom nye veier fra omlandet som møttes i Krossen. I Vågen var det rundt 1900 mulighet for 
losji, to–tre landhandlere og fra 1909 postkontor. Hommersåk handelslag ble etablert i 1919, like opp for 
kaien.  

Lenge var husmannsplassen Vågen den eneste boplassen ved Hommersåkvågen. Ennå sist på 1800-tallet var 
det ikke mer enn tre-fire bolighus her. De første møllearbeiderne leide seg inn i hus på nabogårdene. Men 
etter 1900-tallsskiftet tok bebyggelsen seg opp. Den første boligbebyggelsen kom nede i Vågen, og vokste 
deretter langs hovedveien opp mot Krossen. Etter hvert vokste tettbebyggelsen innover mot Riska og 
Frøyland. Rundt 1920 var det ca. 30 bolighus her. Samtidig ble det i mellomkrigstid fortsatt bygd en god del 
hytter i de samme områdene. Hyttene var ofte første stadium i en selvgrodd utvikling av «boligfelt», en 
prosess som startet under krigen og fortsatte for fullt i etterkrigsårene.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Heimahuset på den tidligere husmannsplassen i 

Hommersåkvågen var et tradisjonelt midtgagnshus 

empirestil. (fra E. Smith 1993) 

Lite bolighus innerst i Vågen – som 

representerer den eldste tettstedbebyggelsen 

og som er knyttet til den første kjente 

handelsvirksomheten.  

Lite bolighus fra århundreskiftet ved Hommersåk 

kai. Bygd av fisker og smedarbeider på Mølla.  

Hommersandbakken, bolighus fra 1937. Til høyre 

Elverks første egetbygde hus fra 1952, I dag 

lokaler for Riska historielag. 

To bolighus fra 1908 og 1918 på 

hver side av Hommersåkveien, 

ved foten av bakken opp mot 

Frøyland. Her kom det tidlig 

spredt boligbebyggelse. De 

første beboerne i disse husene 

jobbet ved Mølla og på 

hermetikkfabrikk 
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Lauvåsvågen – Lauvåskrossen 

Havna i Lauvåsvågen var et gammelt og viktig kommunikasjonsknutepunkt for den indre bygda, som med kai i 
1914, forbedrede veier og handel fikk økt betydning utover 1900-tallet. Lauvåskrossen var det andre 
tyngdepunktet i infrastrukturen på Lauvås, med skole fra 1883 til 1967 og bedehus fra 1912. Her var det 
Landhandel fra 1943, med brevhus og telefon. God infrastruktur førte til at utstykking av tomter til 
bolighusbygging begynte så smått etter andre verdenskrig, langs veien ned til Lauvåsvågen og høyere oppe.  

 
Kjerneområdet på Lauvås i 1965. Sirkelen til venstre makrerer området der klyngetunet på Lauivåas lå. Etter 

utskiftinga i 1898 ble tuna spredtt langs veien til venstre. Den store sirkerlen marker Lauvåskrossen i krysset 

med Beragelveien (1902) og kjøreveien til Lauvåsvågen (1914). Landhandeln ligger til Bersagelveien, tre 

generasjoner skolehus (bedehus) langs veien mot Lauvaåsvågen. I området sør for Bersagelveien er Jern og 

Metalls feriehjem med spredt hyttebebyggelse godt etablert. 

 

Li 

Da det kom steinkai på Li i 1904 med rutebåtanløp ble Li 
et knutepunkt for vestre del av bygda. En tid var her to 
landhandlerier. Det kom fast bosetting utenom 
jordbruket. Li ble et populært hytteområde, særlig i tidlig 
etterkrigstid. Også her er flere av hyttene gjort om til 
helårsboliger.  

  

Eiendommen Midtjord utviklet seg til en sentrum på Li etter at det kom kai i 1904. Her var det landhandel 

og bakeri med utkjøring av brød til Riska og nabobygder. Li var et travelt sted særlig i 10-årene etter 2. 

verdenskrig 
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Forsamlingshus og skoler 

Riska fikk eget skolevesen i 1778. I 1859 ble Riska delt i to skolekretser, Eltarvåg og Hommersåk. To-delingen 
ble stående til man i 1920 fikk eget småskoledistrikt for Øverbygda med skole på Haualand. Hommersåk krets 
fikk i 1879 fastskolehus på Frøyland. Da det brant i 1907 ble ny skole bygd i Krossen, samtidig med en 
lærerbolig/klokkerbolig med uthus og lærerjord. I Eltarvåg krets kom det fastskole i 1883 og nytt skolehus 
med lærerbolig på Lauvås i 1912. Midt på 1950-tallet kom det nye skolehus i begge kretser, med større 
skolebygning i Lauvåskrossen og ved ombygging av Erling Hetlands snekkerfabrikk i Krossen. I 1967 ble 
Lauvåsskolen sentralisert til Hommersåk, skolen fra 1955 en tid nyttet til velhus, men er siden solgt til 
beboelse. 

Eltarvåg skole i Lauvåskrossen fra 1883 er i dag Sandes eldste bevarte skolehus. Den er mest kjent som 
bedehuset Emmaus  

Den ene av de to heimahusene på Hommersåkgården, kalt Kjeisargarden, ble i 1935 kjøpt inn av Riska 
sognekommune for å tas i bruk som aldersheim. Det brant i 1938. Nytt hus sto ferdig i 1940, men ble ikke tatt 
i bruk før 1954. Det er sterkt om- og tilbygd. 

 

 

 

  

Riska gamel kirke fra 1877 markerte 

Riskas nye stastus som egen 

sognekommune i Hetland. Arkitekt 

var Henrik Nissen, Trolig bygda han 

på Linstows typetegninger. Den er en 

liten trekirke i overgangen mello m 

empire og sveitserstil. Omgitt av 

kirkegård med enkelte gamle graver. 
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Lauvås og Eltarvåg fikk sin første faste skole på 

Lauvås i 1883. Da kretsen fikk ny skole i 1912, 

ble huset tatt i bruk som bedehuset emmaus, 

som også er dagens funskjon. Huset er i dag 

den eldste bevarte skolebygningen i Sandnes.  

 

 

 

 

 

 

Det eldste, nåværende skolebygget på 

Hommersåk har bakgrunn i Erling Hetlands 

møbelfabrikk fra 1943. Sokkeletasjen har en 

karakteristisk mur av finthoggen små stein, bygd 

av steinhuggerne Olsen og Arntsen, med stein 

fra Bergura. Kommunen overtok bygget og 

ominnredet til skole da Erling Hetland flyttet 

virksomheten til Stavanger i 1954.  

 

 

 

 

 

 

I 1920 ble det opprettet småskolekrets for barna 

fra Haualand, Bjelland, Mærland, Hogstad, 

Skjørestad og Jødestad – med hus på Haualand. 

Skolen var i drift til 1935 og ble deretter tatt i 

bruk som grendehus.  

 

 

 

 

 

 

Bedehuset Salem på frøyland ble Bygd av 

Kinamisjonen i 1907. Det ble satt opp tett ved 

hovedveien til hommersåk, senere Gamle 

Frøylandsvei (i dag haugveien). Andreas Li bygd 

det, med hjelp fra folk på dugnad.   
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KRIGSMINNER 

Selv om Riska ligger godt nord for de viktigste forsvarslinjene i Festung Stavanger og de tyske leirene, er det 
flere kulturminner fra krigen i bydelen. De fleste av disse krigsminnene er i tilknytning til Grina vannverk, som 
ble bygd for å skaffe vann til flyplassene på Sola og Forus (se kulturmiljøomtale bak). Det finnes også andre 
enkeltminner i området. På Skjørestadfjell styrtet et tysk fly i krigsårene, en spesiell hendelse som det ennå 
finnes mange fysiske spor etter. Det var også et steinbrudd i Muntevika på Riska, som tyskerne hentet stein 
fra til prosjekter i Stavanger. En tid var det soldatleir på Haualand, men den var nede før krigen tok slutt. En 
kort tid skal det også ha vært krigsfangeleir på Skjørestad. 

Det er også noen sivile krigsminner i bydelen. På den gamle Riska kirkegård reiste ungdomslaget Fram i 1948 
en bauta til minne om Sverre Hogstad og Mikal Røynlid som falt under andre verdenskrig. Den ble hogd av 
steinhoggeren Jon Arntsen (1918-1989).  

«Kommunehuset» i Hommersandbakken 11, som Riska sognekommune hadde overtatt i 1939, ble under 
krigen rekvirert av tyskerne og tatt i bruk som lasarett.  

Da krigen nærmest seg ble det besluttet å bygge et kriselager for korn. Det ble bygd i forbindelse med 
lagerhusene til Skretting Mølle ved Hommersåk kai. Da krigen kom var kun de første to enhetene bygd, men 
man hadde sikret seg reisverket til resten. For å få lageret bygd måtte det store fyllinger til i sjøen. Det ble 
gjort på dugnad der hele bygda var engasjert. Mange steinrøyser og steingarder fra gårdene rundt i bygda 
skal ligge under bryggene her, men det siste lagerhuset fra krigens dager ble revet 1915-16. (MT 2009)  

 

 

 

Flyvrak, Skjørestadfjellet Et tysk fly av typen Heinkel HE 

111 styrtet nær toppen av Skjørestadfjellet i 1940. Flyet 

hadde trolig vært på bombetokt i Skottland og var på vei 

mot Sola eller Forus flyplass. Årsaken for krasjet er 

ukjent, men det spekuleres i om flyet hadde 

motorproblemer. Kulturminnet er utsatt for å forsvinne 

sakte men sikkert. Det er lett for turgåere å ta med seg 

«suvenirer». 

 

 

 

 

 

Steinbrudd, Muntevika. Steinbrudd som tyskerne hentet 

stein fra til bebyggelse i Stavanger. Det ligger også 

noen båtfester i nærheten, men det er usikkert om 

disse ble bygget av tyskerne, eller om de var der 

allerede før krigen. 
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KULTURMILJØER I RISKA 

Kulturmiljø 0101 Krossen 

Et veikryss med tilknytningspunkter til Riskas tidlige offentlige historie. En gruppe hus rundt en 

industridam fra 1875 og Riksa gamle kirke fra 1877.  

Elementer i miljøet er Riska gamle kirke 
fra 1877, Stemmen fra 1875-78, 
Klokkergården og «Kommunehuset» fra 
tidlig 1900-tallet, skolebygning i en 
møbelfabrikk fra 1940-tallet, Riskas 
første egne e-verksbygning fra 1952 og 
Riska bedehus fra 1960.  

Nyere offentlige bygninger i miljøet er et 
televerksbygg og en brannstasjon. 
Bygningene er gruppert rundt et veikryss 
fra rundt 1900. 

Bebyggelsen til de to hovedbruka på 
Hommersåk lå sammen på en høyde øst 
for Frøylandselva. Utskiftingskart fra 
1874 viser ingen annen bebyggelse her. 
Kartet viser at det da gikk vei mot Vågen 
på hver side av elva og at det var en 
krysning over elva med vei opp til tunet, 
omtrent der Hommersandbakken går i 
dag.  

I 1875 skjedde store endringer. Da 
kjøpte stavangerkjøpmannen Christian 
Becker Svendsen opp nesten alt av 
fallrettigheter i Frøylandsvassdraget. 
Han murte dammur ved Frøylandsvatnet 
og bygde om og utvidet Stemmen ved 
Hommersåk, for å gi kraft til 
Hommersaak Mølle – som kom i drift i 
1878. 

Riska gamle kirke fra 1877 er en liten 
trekirke med ytre preg av sveitserstil og 
senempire. Den ble avløst av ny kirke i 
1999 i Amboltveien, og den gamle kirken 
brukes nå kun ved spesielle anledninger. 
Gravlunden har i hovedsak ikke vært i 
bruk siden 1966. Venneforeningen for 
Riska gamle kirke har overtatt ansvar for 
vedlikehold. I 2017 ble Riska gamle kirke 
rehabilitert ved dugnad fra 
venneforeningen og Riska museums- og 
historielag. 

Kirken og de nye kommunikasjonene ble 
utgangspunktet for at det i dette 
området kom flere hus knyttet til 
Riskakverven sognekommunes første 
virksomheter. 

Ved Stemmabrunå (Hommersandbakken) rundt 1910--20. 

(bildekilde Riksantikvaren) 

E-verksbygningen og Klokkargarden, med Kommunehuset lengst 

inn. 
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Det historiske innholdet i miljøet er først og fremst knyttet til utbyggingen av lokalt styre og institusjoner for 
fellesskapet, men også til kommunikasjonene. Miljøet ved Krossen dokumenterer viktige faser i Riskas 
offentlige historie med hus som fortsatt er i felles bruk. Selv om det er lite gamle murer å se ved Stemmen og 
brua, er Stemmen i dag det mest konkrete industriminne etter Mølla i Hommersåk. Miljøet har 
kunnskapsverdi og opplevelsesverdi med vekt på identitetsverdi. 

 

 

 

 

 

 

 

Flyfoto av området rundt Krossen fra 1937. Hommersåk skole fra 1909, fotgrafert 1980, noen år før den ble 

revet. Utsnitt av utskiftingskartet over Hommersåk fra 1874. 
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Kulturmiljø 0102 Hommersåk kai  

Tett sjøbruksmiljø ved kai, med bakgrunn i gammel båtstø for gårdene i området. Hus fra de 

nærmeste 10-år rundt 1900 som gjenspeiler ulike virksomheter i Hommersåk.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utsnitt av 

utskiftingskart over 

Hommersåk fra 1874 

 

 

 

Fra 1894 var det fast rutebåt herfra til Stavanger. I 1903 fikk Hommersåk offentlig steinkai. Fra 1907 var det 
daglig melkerute til meieri i Stavanger, fra 1914 i avtale med Riskafjord. Kaien ble utvidet i 1918 og 1952, og 
senere. I 1919 ble Riskakverven forbruksforening stiftet og etablert i en stor bygning på kaien, men denne er 
ikke bevart. Hommersåkvågen hadde fra begynnelsen av 1900-tallet et mangesidig næringsliv med ulike 
virksomheter. 

De bevarte bygningene ved kaien er knyttet til virksomhetene som skapte stedet. Her er båtnaust for fiskere; 
sjøhus knyttet til notlag, møllebruk, handel og rutebåttrafikk, samt verksted for bødtkervirksomhet. 
Hommersåk kai er hjemmehavnen til MS Riskafjord II, fra i 2014 fredet av Riksantikvaren som Norges eldste 
rutefartøy i saltvann. 

Kaiområdet ligger midt i Hommersåk sentrum og utgjør et karakteristisk og identitetsskapende element ved 
tettstedet. Dette er den eneste gruppe av flere sjøhus ved kai som er bevart i Sandnes. Det ble regulert til 
spesialområde sjøhus/naust 20.10. 1977. 

Kaiområdet i 1954. 

Forbruksforeningens 

store sjøhus og 

forretningsbyggd fra 

1919 ses til høyre. 

Kriselageret fra 

krigsutbruddet til 

venstre for det gamle 

sjøbruksmiljøet. 

(Fjellanger Widerøe 

BYSTW_031989) 
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Kulturmiljø 0103 Gamle Frøylandsvei/Haugveien 

Del av gammel hovedvei mellom Hommersåk og Sandnes som ble spart da ny veg ble bygd utenom 

i 1952. Binder sammen eldre bebyggelse. Best bevart i sør. 

Hommersåkveien er en av eldste veifarene i Sandnes, 
men neppe fullt kjørbar før noe ut i andre halvdel av 
1800-tallet. I 1952 ble veien ombygd, og strekningen 
mellom Ørnemyra og Bastemyra lagt om og rettet ut.  

Den gamle veistrekningen ble lokal atkomstvei og spart 
for videre oppgraderinger. Den går fra tun til tun og 
følger terrenget slik eldre veier gjorde. Vegen gikk 
gjennom det gamle fellestunet på Frøyland. Den tiltrakk 
seg også tidlig mer frittstående boligbebyggelse, særlig i 
nord mot Hommersåk. Ved veien ble bygdas første 
skole anlagt 1879 (brant 1907) og i sør kom bedehuset 
Salem i 1907 (står). Fortsatt er det en konsentrasjon av 
gammel bebyggelse langs vegen, særlig over Frøyland, 
der den i dag kalles Haugveien. Flere partier av veien er 
kantet med høye steingarder. 

Best bevart som gammel vei er den sørligste trekningen. 
Den nordligste strekningen er i senere år ytterligere 
fortettet med bolighus i feltutbyggelse. Veiløpet er noe 
brutt ved Maudlandsveien. Sør for Gamle Stemvei ser 
løpet ut til å sammenfalle med Haugveien.  

Det er sjelden at en så lang strekning av de gamle 
hovedveiene blir liggende uten store moderne inngrep. 
Veien har samferdselshistorisk verdi. Den dokumenterer 
hvordan de gamle veiene gikk i terrenget, bandt 
gårdsbosettingen sammen og skapte nye bosettinger. 
Den binder i dag sammen kulturminner og har stor 
opplevelsesverdi i et vakkert kulturlandskap 

Ved bedehuset Salem 

Gammel løe ved Frøyland bruk 89. 

Fellesbrønn for det gamle klyngetunet på Frøyland. 
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Kulturmiljø 0105 Naustgruppe Usken 

Gammel naustplass for gardsbruka på Usken. Naustgruppe med tre gamle steinnaust, en naustborg 

og yngre naust med gamle støer foran. 

 

 

Utskiftingskartet fra 1892 viser to naust og 
trolig én nausteborg på stedet. Tre av 
naustene har hatt felles langvegg. 
Naustgruppa ligger like ved anløpsstedet til 
Riskafjord. Det ble gitt offentlig støtte til kai 
og tilstøtende vei i 1914. Kaia ble bygd av 
stein og kaibygger var Ole G. Usken. Den er 
senere noe utvidet og har i dag asfaltdekke. 
Før steinkaia var det kai av tre, som 
kollapset ved en stor folkemengde. Ladeberg 
sør for kaia skal ha blitt benyttet før (EL 
2014).  

I dag står det få steinnaust igjen i Sandnes. 
Gruppa med naust og støer på Usken viser 
et miljø og en byggemåte som har lange 
tradisjoner og er typisk for området. I 1914 

ble det bevilget penger til steinkai og tilstøtende vei i tilknytting til det gamle naustmiljøet. Miljøet har høy 
kunnskapsverdi og opplevelsesverdi.  
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Kulturmiljø 0106 Sjøbruksmiljø Lauvåsvågen 

Gammel naustplass for bruka på Lauvås og Eltarvåg. Et tilnærmet intakt sjøbruksmiljø med gamle 

grindabygde naust, små sjøbuer og sjøhus fra rundt 1900– i en trang liten fjordarm. Den viktigste 

havna for alle i den indre bygda.  

 

De to eldste brukene på Eltarvåg hadde leid 
nausteplass i Lauvåsvågen helt siden middelalderen, 
tross lang, egen kystlinje. Herfra var det kortere til 
Stavanger. Kaia ble bygd med offentlige midler i 
1914. Straks etter at kaia ble bygd og til slutten av 
1940-tallet gikk båten Slåttebakk i fast rute hver 
lørdag, tur retur til Stavanger med passasjerer. Det 
var ingen offisiell rute, men et privat initiativ fra 
stedets fiskere. Et viktig formål var torghandelen i 
Stavanger.  

Ved et jordskifte i utmarka i 1936 bygde Eltarvåg nye 
naust på Vier. Noen av de gamle nausta som stod 
her ble flytta med, ellers står det gamle miljøet 
ganske urørt. 

Naustmiljøet i Lauvåsvågen er enestående i Sandnes. 
Det dokumenterer det gamle sjøbruket i Riska, og 
har høy kunnskapsverdi både når det gjelder 
byggeskikk og historien bak stedet. Det komprimerte 
bygningsmiljøet i den trange fjordarmen har stor 
opplevelsesverdi. 
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Kulturmiljø 0111 Lauvåsvågen, tun og landskap 

Småbruk med utgangspunkt i en av områdets eldste husmannsplasser og med nær tilknytting til 

sjøbruksmiljøet i Lauvåsvågen. Kulturlandskap med markante steingjerder og terrasser. 

Husmannsplassen Lauvåsvågen eller Vågen er en av de eldste i bygda, kjent i kildene fra rundt 1700. I 1851 og 
1852 ble plassene solgt til to av sønnene til den siste husmannen. Fra da ble det to småbruk i Lauvåsvågen. 
Det ene beholdt det gamle navnet Vågen det andre fikk navnet Stakkemyra. 

Fiske i Lauvåsvagen var utgangspunktet for at det kom husmannsplass her så tidlig, og basis for livsutkomme 
til de som bodde her. Flere av brukerne drev stort med fiske og hadde egne notbruk.  
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De hadde også andre yrker ved siden av gårdsarbeid og fiske, bl.a. handel. På Stakkemyren ble det dyrket 
frukt for salg i Stavanger. 

Den første bebyggelsen på husmannsplassen Lauvåsvågen lå nede mot stranda. Senere ble tunene skilt og 
flyttet lenger opp. Det er i dag bebyggelsen på tidligere Stakkemyra som er mest intakt, med sveitserhus fra 
1914 og en tradisjonell løe fra omtrent samme tid. Tunet ligger ytterst, på brinken av en liten terrasse i 
daldraget mot den trange Lauvåsvågen. Husene til Vågen ble reist lenger inn på gamle jordbuksterrasser, 
bygd av tidligere husmenn i Vågen. Deler av heimahuset kan være den eldste husmannsstua.  

Jordveien var før sterkt oppdelt i teiger, hager og terrasser. Noen er bevart, men i mellomkrigstid ble mye av 
jordveien forbedret med arrondering og nydyrking. Hovedtrekkene i kulturlandskapet skriver seg fra da. Mye 
av arbeidet skal ha blitt gjort mens en søskenflokk bodde her og drev gården i lag. Kulturlandskapet 
karakteriseres av særlig høye og fint lødda steingjerder og murer som hegner inn innmarka. Tuftene etter den 
første bebyggelsen ble ryddet bort rundt 1940 og grunnstenene ligger i noen av de store murene som 
omkranser jordveien ned mot sjøen. Gjerdesystemet er noe forenklet i senere år, men de viktigste 
elementene er bevart. 

Miljøet, med bakgrunn i gammel husmannsplass, er representativt for fiskerbondens småbruk i andre halvdel 
av 1800-tallet. De flotte steingjerdene forteller om knappe jordressurser og om arbeidet med å få fram 
dyrkbare flater. De har stor kunnskapsverdi og i tillegg høy estetisk verdi. Den nære tilknyttingen til 
sjøbruksmiljøet i Lauvåsvågen forsterker det historiske innholdet og gjør sammenhengen lett å lese. 

 

Stakkemyra med nytt tilbygg til bolighuset formet som uthus. 
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Kulturmiljø 0107 Naustervik Eltarvåg 

Naustervik er gammel naustplass for Eltarvåg ved Høgsfjorden. Bygd ut i mellomkrigstid med 

hyttefolkets steinnaust – i tråd med stedets byggeskikk. 

De to eldste nausta ligger i en lun liten vik bak et nes. De 
er gråsteinsnaust som deler den midterste veggen – en 
nausttype som var vanlig i området før, men som det nå 
er få igjen av. Naustene har blitt knyttet til småbruket Vik, 
som ble tatt opp som husmannsplass i 1838 og som gikk 
tilbake til gårdsbruket i 1881. De kan være eldre, de er 
ikke nærmere datert. 

En elv renner ut vika og her lå før kvernbruk og sag til 
Eltarvåg, etter disse er de ikke registrert spor. Elva 
kommer fra Nordavatnet som var demmet opp, og elva 
ble brukt til å fløte tømmeret ned til saga. 

De andre naustene ligger litt ut på neset og i små viker 
nord for dette. Ytterst er det en liten sjøbu som virker noe 
yngre. De andre naustene ble bygd i tilknytting til 

fritidsbebyggelsen. Utstykking av hyttetomter i dette området begynte rundt 1920. Fritidsfolket tok til seg 
områdets gamle byggeskikk – to av dem er steinnaust. Det har etter registreringen kommet til et par andre 
mindre naust. Strandlinja er bygd ut med bryggekanter og et fritidsbåtbryggeanlegg er tilknyttet neset. Det 
har endret miljøet, men Naustervika har likevel kvaliteter som forteller om det gamle naustplassen til Vik og 
Eltarvåg og om karaktertrekk ved den tidlige fritidsbebyggelsen.  
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Kulturmiljø 0114 Nordvik, Uskakalven 

Nordvik ytterst på Uskakalven representerer fiskerbondens småbruk med bakgrunn i en tidligere 

husmannsplass. Et autentisk og helhetlig bygningsmiljø fra begynnelsen av 1900-tallet. 

På Uskakalven ble det ryddet fire husmannsplasser 
midt på 1800-tallet, to i Sørvik, én «Der nord» og én 
i Kastevika. De ble ryddet av felles utmark og ble 
plasser under hovedbruka i felleskap.  

Dette bruker gjelder plassen kalt «Der nord», 
Nordvik. Richard Jørgensen overtok plassen «Der 
Nord» da han i 1890 giftet seg med enka etter 
forrige husmann. I 1892 fikk han, som de andre 
husmennene på Uskakalven, kjøpe plassen. Her 
livnærte han seg som selveiende småbruker og ikke 
minst fisker. Sønnen Knud Jørgensen overtok i 1927 
og fortsatte kombinasjonsbruket jordbruk/fiske.  

Hovedtunet på Nordvik består av et halvannenetasjes sveitserhus fra 1913 og en driftsbygning antatt bygd ca. 
1930. Et mindre bolighus i sveitserstil ligger litt til side for tunet – datert til 1910–20. Ut i vika framfor 
bebyggelsen ligger et lite naust som ikke er datert. Begge heimahus har klare ytre stilpreg fra 
sveitserstilperioden. Løa har preg fra mellomkrigstid.  

Innmark og bebyggelse ligger i et lite daldrag mellom berglendt utmark, daldraget ender i en vik der naustet 
ligger. Steingjerder innhegner innmarka. Det er også spor etter andre murer og innhegninger. Flyfoto fra 
1937 viser at hovedtrekkene i kulturlandskapet er lite endret, selv om det er mer skog i utmarka.  

Nordvik med hus og innmark representerer et autentisk og helhetlig kulturmiljø fra begynnelsen av 1900-
tallet knyttet til landbruk og fiske. På grunn av relativt avsondret beliggenhet på nordsiden av Uskakalven 
oppleves elementene konsentrert og uten inngrep fra nyere tid. Det finnes få slike anlegg igjen, og miljøet 
har derfor høy sjeldenhetsverdi og høy kunnskapsverdi. 
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Kulturmiljø 0115 Grina vannverk 

Vannverket i Grindavatnet ble bygd av tyskerne under 2. verdenskrig for å forsyne Sola og Forus 

flyplasser med vann. I dag ligger de omfattende installasjonene som et historisk monument i et 

flott naturområde. 

 

Vannet trengte de som 
drikkevann og til brannvern 
for de militære områdene 
ved Sola og Forus flyplasser. 
Selve byggearbeidet tok til 
høsten 1942 og varte til 
våren 1944. Dette harde 
arbeidet ble først gjort av 
norske, svenske og finske 
pliktarbeidere, før russiske og 
polske krigsfanger etterhvert 
tok over. Det meste av 
vannverket finnes ennå i dag, 
og er i god stand. 
Grindavatnet ble lagt ned 
som drikkevannsforsyning 
rundt 1970. 

  Den ene av tre demninger ved Lomstjørna. 

Kilde per Skjørestad 2007. 
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Grindavatnet og Lomstjørna var vannkilden i vannverket. Lomstjørna ble demmet opp med tre demninger for 
å øke, og kontrollere, vannmengden. Fra Grindavatnet gikk vannet i jernrør gjennom en 250 meter lang 
utsprengt tunnel, som førte til en bassengbygning. Massen fra denne utsprengte tunnelen ble fraktet med 
jernbaneskinner og taubane nedover mot de andre bygningene som ble bygget. Her ble den brukt som 
byggmasse til bygningene. Den ble også brukt som fyllmasse over, og under, rørene som gikk nedover fjellet. 
Jernrørene fra Grindavatnet ble koblet på trerør fra den gamle vannforsyningen fra Fjogstadvatnet. Disse 
rørene gikk til et pumpehus i Trones. Videre ble det gravd groper med trerør. Disse gikk i to retninger, et rør 
mot Forus og et mot Sola. Den samlede lengden på disse grøftene, var 36 km, så mange arbeidstimer ble lagt 
ned i dette arbeidet. Stien opp til Grindavatnet fører også mot Storaberget, hvor man fremdeles kan se 
restene av en bygdeborg fra folkevandringstida. Her ligger også reservebassenget Lomstjern. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Sjaktehus med åpning ned til enden av 

tunnelen. 

I bassengbygningen ble vannet i Grina 

vannverk renset og gjort mindre surt 

gjennom å filtrere det gjennom marmor. 

Vanntrykket ble også regulert her. 

Bygningen har flere rom med rørledninger i 

tillegg til vannbassenget 

Grunnmuren etter en vaktpost 
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REGISTRERINGSOVERSIKT – NØKKELTALL 

Tallene og tabellene i denne rapporten er under oppdatering.  

I alt er det i 2020 registrert 223 kulturminner med verdi i bydelen.  

Kulturminner fordelt på kategorier 

Kategorier kulturminner Står 
Derav 

nyregistrert Tapt I alt 
Tidligere 
registrert 

Tap av 
tidl.reg.  

Bygning 146 39 74 220 181 41 % 

Andre typer minner 33 20 1 34 14 7 % 

Grøntanlegg 12 9 1 13 4 25 % 

Fartøy 1 1    0 % 

Ruin 31 0 6 37 37 16 % 

Samlet 223 69 82 305 236 35 % 

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 223. Sett ut fra bestanden 
som er vurdert i tidligere kulturvernplaner og SEFRAK-registreringen fra 1980-tallet utgjør samlet tap 35 %. 
Det er litt over gjennomsnittet for kommunen som er 33 %. De fleste tapene gjelder hus – i antall og relativt 
sett, prosentandelen er her 41 %.  

Kulturminneregisteret er utvidet med 69 nye enkeltobjekter. De nye registreringene er fordelt på alle 
kategorier. For et flertall av minnene i gruppen «Annen type minne» gjelder nyregistrering av kulturminner 
fra 2. verdenskrig- Her kommer også noen veier. Det er i tillegg nyregistrert noen bygninger fra etter 1900 i 
ulike miljøer. Det eneste fartøyet som er med i Kulturminneregisteret for Sandnes er hjemmehørende i 
bydelen og gjelder Riskafjord.  

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

 

Kulturminner fordelt på samfunnssektor 

Samfunnssektor Står 
Derav 
nyreg Tapt I alt 

Tidligere 
registrert 

Tap av 
tidl.reg. 

Landbruk, fiske 143 30 57 200 170 34 % 

Bolig uten spesiell. 
næringstilknytting. 

8 2 6 14 12 50 % 

Fritidsbebyggelse 25 9 13 38 29 45 % 

Industri, energi, bergverk 10 4 3 13 9 33 % 

Handel 3 2 1 4 2 50 % 

Offentlig formål, kultur 12 5 2 14 9 22 % 

Samferdsel 10 7 0 10 3 0 % 

Minner fra 2. verdenskrig. 10 10 0 10 0 0 % 

Ukjent tilknytting 2 0 0 2 2 0 % 

Samlet kulturminner 223 69 82 305 236 35 % 

Tabellen viser dagens kulturminnebestand og den samfunnssektoren kulturminnene ble bygd som del av. 

Tabellen gjelder alle kategorier minner.  
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Kulturminnearven i bydelen er rikt og variert. Tross tap gjelder det fortsatt. Den lange kystlinja speiles i en 
stor andel bygninger som forteller om sjøbruket. Kulturminner med bakgrunn i landbruk og fiske utgjør over 
halvparten av alle kulturminner i som er registrert i bydelen – det vil her for de aller fleste si at de er knyttet 
til fiskerbondens historie. Det samlede tapet ligger nær gjennomsnittet, men det er forskjell på hustyper. Alle 
hustyper her har tap, men i ulik grad. For driftsbygninger og andre uthus knyttet til gårdsbruket er tapet 
rundt 40 %, mens bolighusa i tunet ha tapsandel på 32 %.  

Sjøbrukets hus kommer best ut, med et samlet tap på 22 % for naust og 25 % for sjøhus.  

Fritidsbebyggelsen ble tidlig et karakteristisk innslag blant småbrukene langs kysten. Nærområdene til 
dampskipskaiene på Hommersåk og Li var attraktive. I Riska ble det til den første omgangen med 
kulturvernplan registrert en del fritidsbebyggelse og noe frittstående boligbebyggelse fra begynnelsen av 
1900-tallet i disse områdene. Her er tapsandelene høye. Dette er hus som sto i det mest pressede 
byggebeltet rund Hommersåk sentrum. Slik sett har desimeringen i kulturminnebestanden i Riska i sterk grad 
berørt det eldre tettstedsmiljøet i Hommersåk og bebyggelse nær opp til denne. I samme retning drar tapet 
av minner knyttet til handel og annen næring.  

Tradisjonelle elementer i regionens byggeskikk og særskilte tema 

Type  Står Tapt 
Tidligere 
registrert Tap av tidl.reg. 

Jærhus 2 0 2 0 % 

Jærhushytte 4 0 4 0 % 

Grind 15 14 29 48 % 

Naturstein som veggkonstruksjon 26 4 30 13 % 

Markerer tidligere fellestun 22 7 29 24 % 

Ved felles båtplass stø 26 4 30 13 % 

Feriehjem 13 2 15 13 % 

Fellesskapets kulturminne. 10 2 12 17 % 

Ved gammel ferdselsvei 17 5 22 23 % 

Minne fra 2. verdenskrig 14 1 15 – 

Oversikten står ikke for enkelthus, men marker hus der disse elementene/egenskapene er aktuelle.  

 

Det mest slåene ved denne oversikten er at omtrent halvparten av alle hus i bydelen som på 1980-tallet ble 
registrert med grindkonstruksjon er borte. Det gjelder ni driftsbygninger og fem naust/sjøhus. De som 
fortsatt står er jevnt fordelt på driftsbygninger og naust/sjøhus, samt noen få mindre uthus.  

 

  To grindabygde naust på Riskastranda som 

er erstattet av nye. 
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To grindabygde hus som er tapt, løe på Eltarvåg og sjøhus på Usken. 

Naturstein som veggkonstruksjon har vært mer bestandig. Bare fire av 27 (tidligere registrerte) slike hus er 
borte. De som står, er jevnt fordelt på ulike typer tradisjonelle uthus. Men her er også et innslag av 
natursteinsvegger fra midten av 1900-tallet. De skiller seg ut med ganske små, jevnt tilhogde steiner kalt – 
«murstein» (også kalt «bomlinger»). Mest utbredt i fjøs, men vi finner dem også andre typer hus – med et 
særlig fint eksempel i Hommersåk skole, bygd som snekkerfabrikk under 2. verdenskrig.  

Da den kristelige ungdomsorganisasjonen Ynglingene overtok den gamle husmannsplassen Vier i 1930 ble 

flere av gårdshusene stående, bl.a. det gamle eldhuset av naturstein. Sommeren 2018 var det demontert for 

gjenreising. 

 

  

Eksempel på fint murerhåndverk fra mellomkrigstid i løa på Nylund 

på Li og på Hommersåk skole fra 1943.  
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Oppløsning og utskifting av 
gamle fellesskap i tun og jordvei i 
siste del av 1800-tallet førte til 
store endringer for folk og 
landskap. Noen tun eller 
enkelthus ble som regel igjen på 
den gamle tunplassen. 
Bevisstheten om det var fortsatt 
levende ved registreringen på 
1980-tallet. Der det finnes slike 
opplysninger, er hus eller annet 
som markerer det gamle 
fellestunet notert i 
Kulturminneregisteret. 
Tapsandelen er 24 %.  

 

 

Om fellesskapet i tun etter hvert ble oppløst, fortsatte av naturlige årsaker fellesskapet i båtplasser og 
båtstøer. Gode båtplasser var dyrebare naturresurser som ble fordelt på partene i en gård. Riska har bevart 
flere båtstø- og sjøbruksmiljøer som viderefører svært lange tradisjoner i kystlandskapet. Noen få av de som 
er borte sto i et slikt miljø- 

Fellesskapets kulturminner er en samlebetegnelse på hus for offentligheten – som skoler, forsamlingshus og 
kirker, men tar i tillegg med parker, kirkegårder, idrettsplasser ol.  

Feriehjem er her brukt som en fellesbetegnelse på fritidsbebyggelse med sosialt formål, eid av grupper i 
felleskap. Feriehjemmene er særlig nært forbundet med arbeiderbevegelsens ferieanlegg, men er her brukt i 
noe videre forstand. Det to tapene gjelder hus i Jern og Metalls anlegg på Lauvås.  

Eldre bebyggelse følger gjerne eldre veiløp. Veinettet er en grunnleggende historisk struktur som forteller om 
bruken av landskapet og sammenhenger i tid og rom. Hus og vei sammen forsterker historiefortellingen. Det 
gjelder om veien er bevart kun som en trasé eller linje, eller er mer intakt – som Gamle Frøylandsvei. 
Kulturminner i en slik sammenheng er merket Ved gammel ferdselsvei. Tapene her har derfor betydning som 
sammenhenger i kulturminnebildet.  

Rubrikken for Minner fra 2. verdenskrig omfatter litt mer enn de registrerte fysiske sporene fra krigen som 
Die Wehrmacht var byggherre for. Det gjelder også hus eller andre minner som det knytter seg en spesiell 
historie til bruken av under krigen, samt senere krigsminnesmerker. Det tapte kulturminnet her gjelder 
kriselageret som ble bygd ved Hommersåk kai ved krigsutbruddet. 

To av Sandnes definerte «jærhus» (Rogaland fylkes handlingsplan for jærhus, 2000) står i bydelen. Det gjelder 
heimahuset i Stølsvik og det gamle heimahuset som står igjen i fellestunet på Riska. I mellomkrigstida kom 
jærhustilen på mote. Vi finner den som bolighus, men den ble enda mer populær som hytte. Riska har flere 
fine eksempler på jærhushytta.  

 

  

Heimahusene på bruk 3 og 5 på Usken lå kloss i hverandre i det 

gamle klyngetunet og hadde etter tradisjonene svært høy alder. Det 

er i dag få spor etter stedet, kanskje rester av en brønn? 
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