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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 
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SANDVE 

KULTURMILJØER OG KULTURMINNER 

 

Grunnleggende elementer og strukturer som er viktige å ivareta 

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

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

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

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

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

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

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

• Miljøet med sammenhengende gravlunder – viktig kulturmiljø og 
Sandnes historiebok. Bygd ut over tid i tråd med Sverre Pedersens 
byplan fra tidlig etterkrigstid – nå delt av boligplaner fra 2010-tallet.  

• Stangelandsåna – som kraftkilde for Sandnes gryende industri og med 
potensial for å spille en mer synlig rolle i historiefortellingen. 

• Telthusveien – et immaterielt kulturminne knyttet til forsvarshistorie. 

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

Link til Kulturminneregisteret 
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KART OVER REGISTRERTE KULTURMINNER 

 

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

 

  

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

Bydelen Sandve kan ses som begynnelsen på Ganddalen, daldraget i forlengelse av Gandsfjorden. Den 
strekker seg sørover fra byens sentrum hvor den grenser til Vågen og møter bydelen Ganddal ved Åse i sør.  
Det sentrale landskapselementet er Storåna (eldre navn Gandaånå) og elvas nærmeste daldrag. Bydelen 
avgrenses av to store samferdselsårer i regionen, Jærbanen fra 1878 i øst og den nye motorveien Rv. 44 fra 
2007 i vest.   

 

 

KART FRA 1855 SOM VISER GÅRDER OG DET ELDSTE VEISYSTEMET. VEIEN MELLOM HANA OG SKEIANE VAR 

NY DA KARTET BLE TEGNET.   

 

FRA GANDALENS PLANTESKOLE I 1935.  
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Gårdene 

Bydelen omfatter gårdene Skeiane, Brualand, Sandve, og det meste av Skei, samt mindre parter av Austrått, 
Stangeland, Folkvord, Asheim, og Åse. Skei ligger med det eldste tunområdet øst for jernbanen, i bydelen 
Austrått. 

Skeiane, Sandve, og Skei har det til felles at de har gått ut fra, eller har ligget under nabogårdene på 
høyderyggen som avgrenser daldraget i øst. Før nedgangstidene i senmiddelalderen kan de ha vært 
selvstendige gårder. Sandve er nevnt som ødegård til Nedre Austrått tidlig på 1600-tallet. Skeiane er yngst 
som gårdsenhet og har bakgrunn i en husmannsplass under Øvre Austrått, kjent fra skriftlige kilder i 1692. 
Skeiane oppsto som egen gård da lensmann Hans Torson i 1752 solgte sin gård på Austrått, men holdt unna 
Gandaskeiane – som han tok til lensmannsgård og hvor han bygde «gilde hus». Men egen matrikkelgård ble 
Skeiane først i 1865. Skei har bakgrunn som en ødegård under Hove, trolig ryddet på 1600-tallet.. 

 

REKTANGELKART FRA 1888. GJESDALVEIEN ER FØRT FRAM TIL KROSSEN. MELLOM KVELLURVEIEN OG 
GJESDALVEIEN ER PILABAKKEN KOMMET – SNARVEIEN MOT SKEIANE SOM BLE ANLAGT AV EIEREN PÅ 
SKEIANE FOR Å BEHOLDE SKEIANE SOM HANDELSSTED MOT KONKURRENTEN KROSSEN. 
GÅRDSBEBYGGELSEN ER MARKERT PÅ HØYDENE PÅ HVER SIDE AV VASSDRAGET MED STORÅNA.   
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Ferdsel og gammelt møtested/senter 

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

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

 

SKEIANE SETT FRA SKOGSBAKKEN CA. 1890. HOVEDGÅRDEN LIGGER SKJULT BAK TREKLYNGEN TIL HØYRE. 
EKSERSERPLASSEN SKAL HA VÆRT PÅ JORDENE BAK DET FØRSTE STEINGJERDET (S.S. 1959). GAVLEN PÅ 
HØILAND SPAREBANK SES MIDT I BILDET, ULLVAREN BAK VED FJORDEN.  

. 

 

SØRBØGEILEN GJENNOM TUNET PÅ SØRBØ I 1954.  FORTSATT ER DET SPOR 
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JÆRVEIEN GJENNOM SKEIANE FOTOGRAFERT AV LUDVIG LUDVIGSEN, SØROVER FRA BRUA OVER 
STANGELANDSÅNA. KRAMBUA TIL VENSTRE. MØLLA TIL HØYRE, FORAN HØILAND SPAREBANK. FØR TRASEEN 
BLE LAGT UTENOM, VEST FOR BYGNINGENE. 

 

KRUMS KART FRA 1899 JUSTERT 1913.  DEN BLÅ SKRAVUREN VISER PROST JONASSENS EIENDOM I HØYLAND.  
DEN RØDE THV. NIELSENS EIENDOM AV BRUALAND.  HØYLAND SPAREBANKS BYGNINGER I MUR ER MARKERT 
RØDE.  
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At Skeiane utviklet seg til et senter i Høyland hang sammen med utbyggingen av kommunikasjonene. De 
tidlige selvkjørte veiene, og spesielt den eldste postveien fra 1600-tallet, førte med seg at Skeiane fungerte 
som et viktig knutepunkt i regionen. En smal tarm av Stangelandsåna var farbar med prammer opp til 
Skeiane.  Men kyssende trafikk som valgte landeveien måtte ofte langt inn for å unngå den våtlendte Fjørå. 
Før det kom bruer var det vad over Stangelandsånå ved Skeiane (Rokevadet) og Storåna ved Brualand 
(Sandvadet).  Dagens Kvellurveien–Espedalsveien er en videreføring av den gamle østvestforbindelsen ved 
Brualand, til Høyland kirke og fjellbygdene i øst. I 1848-55 ble det anlagt en ny kjerrevei fra Hana til Skeiane, 
Gangaren–Vågsgjerdveien, som endret ferdselsbildet og styrket Skeianes rolle som knutepunkt.     

Både Skeiane, Sandve og Brualand har gjennom en lang periode vært lensmannsgårder og dermed også 
tingsteder. Brualand skal også ha vært sjefsgård i forbindelse med ekserserplassen på Skeianesletta. 
Funksjoner som ble styrket av sentral beliggenhet og utbygging av veisystemet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

HOVEDBYGNINGEN PÅ SKEIANE VED 
JÆRVEIEN. 

 

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

Da ladestedet ble skilt ut fra Høyland, 
ble Skeiane et naturlig senter for 
herredet. Institusjoner ble flyttet fra 

byen og hit. Høylands første faste skole ble flyttet fra Krossen i 1863. Høyland sparebank (etablert 1858) fikk 
lokaler her i 1876, fra 1885 i eget hus – med rom for Høylands kommunale styre. Og i 1965 ble Skeiane 
kommunesenter i den nye storkommunen Sandnes, i nytt rådhus fra 1961. Da var hovedstasjonen på 
jernbanen flyttet hit i 1955.  I byplaner fra denne tiden var Skeiane tillagt enda større vekt, med kulturhus, 
park og aveny, men de ble ikke fullført.   
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Om Skeiane hadde utgangspunkt i en husmannsplass innerst i Gandsfjorden opprinnelig, var den vokst til en 
av de største gårdsbrukene i Høyland da ladestedet ble grunnlagt i 1860.  Arealet skal ha økt betydelig sist på 
1700-tallet, ved nydyrking da lensmann Jonas Schanche Gabrielsens satt med gården. Han var en typisk mann 
for sin opplysningstid, med stor interesse for jordbrukets fremme. Trolig representerer dette første 
landskapsendrende «inngrep» i den våtlendte elvesletta innerst i Vågen. Mye av gården gikk inn i byen 1860, 
Kamgarn ble bygd på grunn av Skeiane.  

Spor etter gårdene 

 

SKEIS AREALER STREKKER SEG TVERS OVER DALBUNDENT. ELVEBAKKEN ER DE HVITE HUSENE TIL 

VENSTRE. TUNET TIL DET OPPRINNELIG BRUK NR. 43/2 ER DE GULE HUSENE TIL HØYRE.  

Sandve med Ganddalen ligger i utbyggingsbeltet sør for Sandnes. Etter de opprinnelige gårdsbrukene er det 
få og kun fragmentariske spor, i hovedsak enkelthus fra tidligere gårdstun, først og fremst bolighus. I løpet av 
de siste 10-årene har nær all åpen jordvei forsvunnet. I dag er det bare Elvebakken, et relativt seint utskilt 
bruk fra Skei, som framstår med både tun og åpen jordvei i sammenheng. Det inngår i parklandskapet langs 
Storåna. Den eldste gårdsbebyggelsen på Skei hadde gårdstun øst for jernbanen. I et tett byggefelt der er det 
rester etter bebyggelsen i bydel Austrått.   

Men bydelen Sandve kan by på noen av Sandnes staseligste, best bevarte eldre våningshus fra den tidligere 
gårdsbebyggelsen – med karakteristisk arkitektur fra ulike perioder. Det gjelder samlingen i Skeianetunet 
med selve hovedbygningen på Skeiane, det fredete, store 1700-tallshuset og den tilflyttede hovedbygningen 
fra Sandve fra 1840-tallet, karakteristisk for Sandnesempiren. Dessuten prosteboligen fra 1911-13, tegnet av 
Ragnvald Kluge. Hovedbygningen på Brueland er også gammel, men ombygd i nyklassisistisk stil, etter 
tegninger av arkitekt Gustav Helland.  
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SANDVEHUSET I SKEIANEPARKEN VAR 
HOVEDBYGNING PÅ BRUK 5 PÅ SANDVE OG ER ET 
MIDTGANGSHUS I EMPIRESTIL FRA 1840-TALLET. 
DET BE FLYTTET HIT I 1988 DA DET BLE BYGD NY 
BRANNSTASJON PÅ SANDVE. 

HOVEDBYGNINGEN PÅ BRUALAND ER GAMMEL, MEN 
BLE OMBYGD RUNDT 1920, ETTER TEGNINGER AV 
ARKITEKT GUSTAV HELLAND. UTFORMINGEN ER 
GJENNOMFØRT NYKLASSISISTISK.  

 

Industri  

 

BRÅSTEINS BORKEMØLLE BLE SKADET I BRANN FOR NOEN ÅR SIDEN, MEN ER BYGD OPP IGJEN. 

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

  
BESTYRERBOLIGEN PÅ STATENS PLANTESKOLE. PLANTEPLAN FOR SANVEDPARKEN, 1953 

 

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

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

Etter at statens skogplanteskole ble nedlagt i 1932 fikk Høyland kommunen leie deler av eiendommen på 
Sandved under forutsetning av bruk som offentlig park.  I tilknytting til parken kom det et villabelte med store 
fine hager ned mot elva. På 1950-tallet fremmet herredsgartner i Høyland Brynjulf Mugås ideen om Gand 
naturpark, et sammenhengende grønt belte fra Stokkalandsvatnet , langs Storåna til Brualand. Han mente at 
et parkdrag langs Storåna ville kunne skape en grønn lunge i byen slik andre europeiske byer hadde (FH 2018 
s. 96).  Han hadde planer om arboretum, rosarium, restaurant og friluftscene.. I 1959 fikk kommunen kjøpe 
området av staten og utlyste i 1962 en arkitektkonkurranse om parkanlegg.  Arbeidet med den store 
naturparken smeltet etter hvert sammen med tidens nye vekt på miljø og naturvern. Etter en god del arbeid 
med rensing av kloakk og sedimenter har kommunen etter hvert opparbeidet et sammenhengende parkbelte 
langs Storåna. Det går i dag under samlebegrepet Gandsparkene, som består av mange delparker med navn 
etter de opprinnelige gårdene langs elvedalen 

Parken har særegen, verdifull vegetasjon som i tillegg til kunnskapsverdi om dalens historie og planter, har 
stor opplevelsesverdi. Her er også et av få steder hvor den historisk betydningsfulle Storåna går i dagen og er 
tilgjengelig. Parken og den spesielle vegetasjonen er i dag det mest direkte minnet etter planteskoleperioden.  
Det er bevart lite bebyggelse eller andre strukturer knyttet til hagebruksvirksomhetene og gartneriene. Men 
det står hus i tunet til Peder Sandve på Gandalens Planteskole som grenser til Sandveparken, riktignok med 
fornyet eksteriør. Og våningshuset med have til Nikolai Grude er bevart ved Espedalsveien på autstråttsida av 
jernbanen.   
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OVER: SANDVES PLANTESKOLES PRESENTASJON I FAGBLADET TIL NORSK GARTNERFORENING OG 
SELSKAPET NORSK HAGEDYRKNINGENS VENNER FRA 1935. UNDER: DET SAMME OMRÅDET 2012. DET HVITE 
BOLIGHUSET I FORKANT ER DET STORE SVEITSERSTILHUSET PÅ DET GAMLE FOTOET, BYGD 1872 OG 
MODERNISERT 1954. PLANTESKOLEN BLE LAGT NED I 1965, MEN GARTNERIDRIFTEN FORTSATTE. DA 
MOTORVEIEN BLE BYGD PÅ 1990-TALLET, BLE DRIVHUSENE FLYTTET LENGER SØR. I DAG ER OGSÅ DISSE 
BORTE. BRUELAND BARNEHAGE LIGGER PÅ PLANTESKOLENS OMRÅDE I NORD.  
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Villabebyggelse 

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

  

PROST BERNHARD JONASENS VILLA PÅ SKEIANE 
FRA 1911-13. TEGNET AV RAGNVALD KLUGE I EN 
KARAKTERISTISK BLANDING AV SVEITSERSTIL OG 
JUGENDSTIL. 

SANDSKARET 20. MODERNISTISK ENEBOLIG FRA 
1965, TEGNET AV ARKITEKTENE LARS ØGLÆND OG 
EILIF TONNING. 
 

Gravlundene 

 

 

 

 

 

 

SANDNES NYE GRAVKAPELL FRA 
1937 HAR EN SÆRPREGET 
UTFORMING PREGET AV 
FUNKSJONALISME OG ART DECO. 
BÅDE ARKITEKT GUSTAV HELLAND 
OG LUDVIG IMSLAND SKAL HA 
BIDRATT. 

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

Kulturmiljø 0601 Villaer Brueland   

 

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

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

  

JÆRVEIEN 80. MURVILLA FRA 1933. TEGNET AV 
ARKITEKT OLE LANDMARK.   

JÆRVEIEN 56, BYGD 1913.  
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Kulturmiljø 2002, Skeiane kulturhistoriske område 

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

 

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

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

 

Har vært «ekserserplass» fra 900-tallet til 1800-tallet. Skeiane var knutepunkt for gamle ferdselsårer, der 
veifaret til Jæren, og postruten mellom Stavanger og Kristiansand møttes. Kvelleurveien/Espedalsveien 
krysset Storåna med vad/bru ved Brualand på vei fra Skeiane til Høyland kirke. Veien nordover gikk over 
Stangelandsåna ved Rokevadet, like ved dagens rundkjøring.  

Skeiane var i flere omganger skysstasjon og lensmannsgård. Før strandstedet Sandnes ble by 1860 og Krossen 
vokste fram, var Skeiane et viktig handelssted. Stangelandsåna har vært viktig kraftkilde for industri i 
nærområdet. Sandnes kirkegård ble lagt hit i 1882, på den gamle ekserserplassen. Da ladestedet ble skilt ut 
fra Høyland, ble Skeiane et naturlig senter for herredet. Bygdebanken med den kommunale administrasjonen 
ble flyttet hit i 1876, og fra 1885 i eget hus. Med høybanen i 1955 ble Sandnes jernbanestasjon flyttet til 
Skeiane og like etter kom rådhuset. 
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Kulturmiljø 2005 Espedalsveien–Kvellurveien 

 

OVER: KVELLURVEIEN OG ESPEDALSVEIEN 2017, UNDER: 1937. VEIEN BLE BRUTT VED ANLEGGET AV 

HØYBANEN MIDT PÅ 1950-TALLET. BRUALAND LIGGER MIDT I BILDET, MED TREFLØYET DRIFTSBYGNING. 

 

Dette skal være den eldste innfartsveien fra Høylands fjellbygder. Den gikk fra Høyland kirke over Austrått via 
Sandvadet ved Brualand. Dette var også en av de første stedene det kom bru over Storåna. Veien mistet noe 
av sin betydning da Gjesdalveien ble ført ned til Krossen sist på 1860-tallet. Det eldre bygningsmiljøet som er 
knyttet til den er sammensatt og omfatter arbeiderbruket Fredheim fra rundt 1900 som er fredet, en 
herskapelig hovedbygning i restene av tunet på den gamle gården Brualand, i Kvellurveien 30 og direktørvilla 
fra 1927 i Austråttbakken 5.  De to villaene er særpregede og arkitektonisk kvalitet er høy. I Hoveveien nær 
jernbanen står hovedbygningen på det tidligere gårdsbruket Samslåttet, trolig bygd på 1870-tallet og knyttet 
til Grude planteskole. Her er det også en eldre hage. Før siste krig var det ellers kun spredt bebyggelse langs 
veifaret, men i 1960 er feltet sør for Espedalsveien bygd ut.  Kulturverninteressene i området er først og 
fremst knyttet til det gamle veiløpet, den svært verneverdige bebyggelsen på arbeiderbruket, de to villaene 
og tilknyttingen til planteskolehistorien i Ganddalen.   
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Kulturmiljø 0602 Fangeleir Skeiaskogen 

 

SKEIASKOGEN 1960. DEN STORE BYGNINGEN ER EN NYERE DRIFTSBYGNING. SENERE KOM DET OPP ET LITE 
GÅRDSTUN DER. DET ER INGEN HUS HER I 1937, IFØLGE FLYFOTO.  

I krigsårene satte tyskerne opp en fangeleir med omtrent 300 fanger i skogen mellom dagens 

Skeiene ungdomsskole og Skogsbakken.  

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

Tallene og tabellene i denne rapporten er under oppdatering.  

 

I alt er det i 2020 registrert 54 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 28 11 58 30 37 % 

Andre typer minner 4 4  4 0 0 % 

Grøntanlegg 3 3  3 0 0 % 

Ruin 0   0 0 0 % 

Samlet 54 35 11 65 30 37 % 

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 54. Sett ut fra bestanden 
som er vurdert i tidligere kulturvernplaner og SEFRAK-registreringen fra 1980-tallet utgjør samlet tap 37 %. 
Det ligger det ligger noe over gjennomsnittet for kommunen som er 33 %. Alle tapene gjelder hus..  
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