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HANA 

KULTURMILJØER OG 

KULTURMINNER  

 

Hovedtrekk og viktige strukturer 

 Landskapsformen med det karakteristisk flate dalbunnen med 

åpent jordbruksland mellom to markerte høyderygger. 

 Hanabekken ned mot Gandsfjorden fra en stor myr som er 

drenert. En ressurs og trolig forutsetning for lokaliseringen av 

fellestunet på Nedre Hana som den gikk gjennom.  

 Gode havneforhold som grunnlag for fergetrafikk over fjorden 

og oppblomstring av næringsliv i sildetida. 

 Det herskapelige storgårdsmiljøet på Vatne, med lystgårder 

og hageanlegg og særpreget byggeskikk fra ulike perioder.  

Fredriksborg med empirehus fra 1800-tallet og Vollen Vatne 

som har hovedbygning med nyklassisistisk utforming fra 

1931, med kopierte detaljer fra Høylandkirke. 
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 Fogdahuset i tunklynen på nedre Hana er et markant historisk innslag, som representant for 

statsmaktene og med sjelden arkitektur fra 1700-tallet. 

 Sporene etter den gamle tunklyngen på Hana som Fogdahuset inngår i, med Gangaren som 

del av en eldre veistruktur. Gangaren/Vågsgjerdveien fikk økt betydning for allmenn ferdsel 

da det be bygd steinbru over Storåna 1861. 

 Kyrkjevegen mot Høyland kirke som viderefører en av de eldste sammenhengende 

samferdselsstrukturene i området. 

 Skippergata fra 1884, representerer en senere utbygging av kommunikasjonene, synliggjort 

ved enhetlig bebyggelse fra 1898–24. Skippergata skapte forutsetningene for Vatnekrossen.  

 Vatnekrossen som det nye kommunikasjonsknutepunkt for veier, etter den store 

veiutbyggingsepoken i andre halvdel av 1800-tallet. Bandt sammen Høyland kirke, bydelen 

Hana med industri og havn, Gandsfjorden og veier til Høle og Hommersand.  

 De store offentlig institusjonene Dale Aslyl fra 1911, Vatneli tuberkuloseheim fra 1928 og 

militærleiren Vatneleiren fra 2. verdenskrig. Gjennom storsamfunnets bruk av området. 

dokumenterer de viktige hendelser og sosialhistoriske epoker.  Anleggene fikk konsekvenser 

for lokalsamfunnet ved bosetting og ferdsel. 

 

HANA PÅ KART FRA 1855. (REKTANGELHT50_6B_7_1855. STATENS KARTVERK). 
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HISTORIE OG NATURGRUNNLAG 

GÅRDER, BOSETTING OG NÆRING 

 

HANA SETT FRA TRONES. DEN STORE HVITE BYGNINGEN LITT OPP SENTRALT I BILDET ER HANA SKOLE FRA 
1910.  DELER AV DET ÅPNE JORDBRUKSLANDSKAPET MELLOM VATNE, HANA OG AUSTRÅTT VISES ØVERST I 
MIDTEN, VI SER DEN MØRKE RADEN AV TRÆR SOM DA KANTET KYRKJEVEGEN. 

Hana bydel ligger rett øst for Sandnes sentrum. Landskapet karakteriseres av en fruktbar, åpen 

jordbruksslette sentralt, avgrenset av høydedrag med heigårder og naturlandskap, mens det i 

skråningene ned mot Gandsfjorden er tettbebyggelse. Bydelen har en lang kystlinje mot 

Gandsfjorden.  

I det kuperte fjell- og heilandskapet utover Gandsfjorden ligger Gramstad, Fjogstad og Dale. Dale 

hørte til Hetland før kommunesammenslutningen i 1965 og utgjør en grend for seg. En lun 

jordbruksdal som i sin helhet ble innlemmet i sykehusinstitusjonen Dale Asyl i 1911. Her finnes spor 

etter den opprinnelige bosettingen, men den overveiende del av bebyggelsen er knyttet til asylet.  

Bosettingen utover østsida av Gandsfjorden var i utgangspunktet små og mellomstore heigårder, 

husmannsplasser og nede ved fjorden små kombinasjonsbruk for fiskerbønder og håndverkere i 

spredte klynger. Det ble holdt utskifting på Gramstad og Fjogstad i 1875. En forsiktig utbygging med 

boliger for ansatte ved Dale asyl begynte på 1930-40-tallet. Etter 1980 har de gamle 

bosettingsområdene hatt en sterk fortetting med boligbebyggelse. Sporene etter de opprinnelige 

fiskerbøndene er blitt færre.  Men i naturområdene er det registrert flere tufter etter 

husmannsplasser.  I 1906 var utskilt 21 bruksnr. i dette området, 65 i 1950. 

Ved Lutsivannet i øst ligger Lutsi, Haga, Kyllevik, Furenes og Alsnes med relativt spredt 

gårdsbebyggelse i et lunt og småkupert landskap omkranset av fjell. De naturskjønne omgivelsene 

her lenge vært et yndet mål for friluftslivet. Det har vokst fram en del spredt hyttebebyggelse, noen 

fra 1930-tallet og langt flere fra nyere tid.  De relativt få registrerte kulturminnene hører til den 

opprinnelige landbruksbebyggelsen. I 1906 var det 30 bruksnr. på de fem gårdene, 67 i 1950. 

     

På jordbrukssletta ligger gårdene Hana, Vatne, Auestad og Skjørsestad.  Utover 1800-tallet og godt 

inn på 1900-tallet ble jordbruksområdet her vesentlig utvidet ved drenering og nydyrking av 

myrområder, bl.a. en stor myr mellom Hana og Vatne – hovedkilden til Hanabekken som går over 

Nedre Hana, men i dag er ført i rør. I 1906 var utskilt 180 bruksnr. i dette området, 714 i 1950.  Hana 

sto alene for 137 bruksnr. i 1906 og 573 i 1950.  
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STORE VATNE I 1890-ÅRENE (OA 1952 S. 452). 

 

OVER: STORE VATNE PÅ 
2000-TALLET MED 
FREDRIKSBORG TIL 
VENSTRE OG GAMLETUN 
MIDT I BILDET.  

 

TIL HØYRE: HAGENENE PÅ 
TRØDNES (TIL VENSTRE) OG 
GAMLETUN BLE ANLAGT PÅ 
1800-TALLET.    
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Enkelte bruk på Vatne har vært nyttet som landsteder og "lystgårder" av byborgere fra Stavanger og 

Sandnes. Fredriksborg og Trødnes hadde slik bruk. Dette gjenspeiles i byggeskikk og anlegg. 

Sanatoriet Vatneli med monumentalt anlegg fra 1918 med nybarokk hovedbygning og hage inngår i 

dette bildet.  

Hana ligger innerst i Gandsfjorden, øst for Sandnes sentrum. Gårdsbebyggelsen er fordelt på to 

områder. Det østligste og høyeste (Øvre Hana/Hana Ødegård) henger sammen med det flatlendte 

og fruktbare jordbruksarealet på Vatne og Austrått.  Nedre Hana med de vestligste områdene, ned 

mot fjorden, er i dag en del av et sammenhengende belte med bymessig bebyggelse over Austrått til 

gamle Sandnes.  

 

SJØKART FRA 1708 OVER KYSTOMRÅDET MELLOM SIREÅEN OG STRAND. HANA ER AVMERKET MED EN 
BETYDELIG HUSKLYNGE. 

På sjøkartet fra 1708 er Hana markert med flere hus enn andre gårder langs Gandsfjorden. I følge 

Ola Auranes (1954) var Hana gjennom det meste av dansketida et ettertraktet bosted for embetsfolk 

og andre storfolk. Her holdt amtmenn og futer hus fram til godt og vel midten av 1700-tallet, det 

fredete Fogdahuset er et minne om dette.   

Hana og Vatne er fra gammelt de største og viktigste gårdene i bydelen. Ola Auranes (1952) peker 

på at Vatne i eldre tid kan ha vært sentrumsgården for gårdene mellom Gandsfjorden og 

Kyllesvatnet. Noe som understøttes av rikelig med gravhauger og oldfunn. Vatne hørte til lektoratet i 

Kristiansand og var bygslet bor til prestene i Høyland, men fra 1794 eid av brukerne.  

Det ble holdt utskifting på Vatne i 1913.  Gårdstuna ligger med relativ god spredning oppe på flata.  I 

området er det flere relativt store gardsbruk og de verneverdige bygningene representerer først og 

fremst disse.  Her finner vi bl.a. noen markante store våningshus som, sammen med flere gamle 

hager med store trær, er med å sette et parkaktig særpreg på kulturlandskapet.   

Hana hadde flest husmannsplasser med og uten jord på midt på 1800-tallet, noe som hang sammen 

med ressursgrunnlaget og beliggenheten ved fjorden. Urbaniseringen begynte i siste halvdel av 

1800-tallet. Havneforholdene var de beste så langt inn i fjorden. I sildetida ble Hana et senter for 



 
 

6
 

sildesalting, skipsredere og skipsbygging. Da ladestedet Sandes grenser skulle trekkes opp etter 

1860 var det stor diskusjon om Hana skulle med i byen.   

 

FUTEGARDEN MED SKIPPERGATA 1944. 

Siden Cornelius Simonsen startet Hana Potteri i 1865, har de sentrumsnære områdene av gården 

hatt betydelig industrivirksomhet.  Denne ligger i et belte som henger sammen med industrien i 

Vågen på Austrått og byens grunn. En markant industrietablering og stor arbeidsgiver var Sandnes 

Auducerverk etablert 1947 og lagt ned 1986.  Restene av verket er bygd om til kjøpesenter. Alt rundt 

1900 hadde området mot Gandsfjorden bymessig bebyggelse. I antall dominerer kulturminner med 

tilknytting til bymiljø framfor landbruket på Hana, særlig boligbebyggelsen. Da Hana ble SEFRAK-

registrerttidlig på 1880-tallet sto det sjøhus her. I dag er det ingen vesentlige minner etter det eldre 

sjøbruket.  

 

  
FOGDAHUSET FOTOGRAFERT AV LUDVIG 

LUDVIGSEN.  
 SKIPPERGATA I FORHAGENES TID. 
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AUDUCERVERKET BLE ANLAGT 1947. DET LIGGER RETT FORAN FUTEGARDEN SOM SKIMTES GJENNOM 
TRÆRNE I HAGEN. ENNÅ STÅR ALLÉEN SOM GIKK FRA FUTEGARDEN NED MOT HANAVEIEN. HUSREKKEA 
LANGS HANAVEIEN ER I DAG BORTE, DEN LANGS SKIPPERGATA INTAKT..  

FERDSELEN  
Fra Hana var det fergeforbindelse over fjorden til «Sandneset» på motsatt side.  Et jordskiftekart fra 

1881 viser Hana som en tunklynge og et ferdselsknutepunkt. Midt i klyngen lå Fogdahuset, som nok 

har generert deler av trafikken i området. Herfra gikk det forbindelse til Kyrkjevegen over Øvre Hana 

og Austrått til Høyland kirke, del av Gangaren/Øygardsveien.  Kyrkjevegen er en gammel kirkevei fra 

Høyland kirke gårdene nord for Høyland kirke. Fram til Vatne skal den ha blitt utbedret til kjerrevei 

1838, etter hvert til Hommersåk. Sørover fra Futegarden gikk Gangaren mot Vågsgjerd, et veifar 

som ble anlagt som kjerrevei fra øvre Hana til den nye Jæder-Hovedveg ved Skeiene i årene 1848–

1855. Gangaren fikk økt betydning for allmenn ferdsel da det ble bygd steinbru over Storåna 1861. 

Et annet veifar som nok er blant de eldste gikk østover fra Kyrkjevegen mellom tuna til bruk 35 og 48 

på Øvre Hana. Store fornminnefelt med bosettingsspor og gravminne på hver side indikerer høy 

alder. Som forbindelse østover ble den avløst av Noredalsveien fra Vatnekrossen sist på 1880-tallet. 

En forutsetning var drenering av myrene på Hana. Den gamle traséen ble brutt ved gjennomføringen 

av Rv. 13 i 2000, men er delvis mulig å følge i dagens gårdsveier på hver side.  

Forbindelsen fra Kyrkjevegen på Vatne til Hommersåk var trolig utbygd som kjerrevei midt på 1800-

tallet, den vises på kart fra 1855.  
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REKTANGELKART FRA 1887.  
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FOTOGRAF LUDVIG LUDVIGSENS FOTO FRA ROVIKSFJELLET TIDLIG I 1920-ÅRENE VISER DE GODE 
HAVNEFORHOLDENE PÅ HANA. 

I 1884 ble Hanavegen/Skippergata anlagt som en ny vei utenom det gamle tunet på nedre Hana. 

Den nye veien fulgte på moderne vis terrenget i bekkedalen til Hanabekken, som da delvis må ha 

blitt lagt i rør. I krysset med Kyrkjevegen oppsto Vatnekrossen.  

Veien videre langs kysten har blitt bygd ut gradvis, med forbindelse fra Hana til Gramstad før 1896, 

og videre til Dale i 1915.  

Utbyggingen av dagens Riksvei 13 på Austrått mellom E39 ved Hovemarka og Vatnekrossen ble 

ferdigstilt i 2000. Veien ble dermed en del av hovedfartsåren mellom sør og nord fra E39 til store 

deler av de østlige delene av kommunen som Hana, Riska og også Sviland og Høle. De gamle 

veiene ble dermed avlastet for mye av gjennomgangstrafikken.  

  

PÅ KRUMS KART OVERSANDNES FRA 1913 ER HANA MED. DE BLÅ LINJENE ER FORSLAG TIL BYUTVIDELSE. 
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OVER: NEDRE HANA MED VATNEKROSSEN 1937. UNDER: SAMME OMRÅDE 2017 (1881.NO. HISTORISKE KART).  
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GAMMEL VEISLYNG MOT FREDRIKSBORG PÅ VATNE. DAGENS RV. 13 HAR RETTET UT VEIEN HER.  
STREKNINGEN HØYLAND KIRKE – VATNE SKAL HA BLITT UTBEDRET TIL KJERREVEI ALT I 1838.  

INSTITUSJONER 
I bydelen finnes bygningsmiljøer etter tre betydelige offentlige institusjoner fra 1900-tallet, to av 

nasjonal og regional betydning. Rogaland fylke og Stavanger by opprettet Dale Asyl som 

sinnsykehus i 1911 og kjøpe inn gården Dale i sin helhet. Tuberkuloseheimen Vatneli ble bygd av 

Høyland tuberkuloseforening i 1928. Vatneleiren ved enden av Dybingen ble anlagt av tyskerne som 

feltartillerileir for hæren kort tid etter okkupasjonen. Etter krigen ble den drevet videre av det norske 

forsvaret.  Deler av leiren er i dag fredet. Særlig Dale Asyl og Vatneleiren har fått følger for 

ferdselsstruktur og bosetting. Hana og Vatne har dessuten vært et senter for skoleutbygging og har 

flere store anlegg. Det gamle skolehuset på Hana fra 1910 ble omtalt som amtets største og best 

utstyrte på landsbygden.  

 

VATNELI TUBERKULOSEHEIM FRA 1928. ARKITEKT VAR GUSTAV HELLEAND. HAGEN BLE ANLAGT AV GARTNER 
PEDER SANDVED (GANDDAL PLANTESKOLE). HUSET BLE TOTALRENOVERT I 1998 OG ER NÅ PRIVAT SKOLE..  
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Kulturmiljøer Hana 

Her følger beskrivelse av de enkelte kulturmiljøene. Beskrivelse av de enkelte kulturminnene finnes i 

kommunens kulturminneregister: 

http://sandnesonline.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=6438801e93174ee4b28eae

de5455a57d 

 

Kulturmiljø 1210 Nedre Hana med Fogdahuset  

Hana var et ettertraktet bosted for 

embetsmenn og andre storfolk gjennom 

det meste av dansketida.  Det fredede 

Fogdahuset fra 1700-tallet er et minne 

om det.  Her var tidligere futegard med 

tingstove og arrest.  Husets særpregede 

arkitektur forteller tydelig om alder og 

tidligere funksjon og posisjon. Sammen 

med naboeiendommen «Slutten-Hana» 

representerer Fogdahuset også den 

gamle tunklyngen på Nedre Hana.  Ses 

i sammenheng med gamle veistrukturer.  

 
JORDSKIFTEKARTET OVER HANA FRA 1881 VISER TUNKLYNGEN PÅ NEDRE HANA. EKSISTERNEDE BYGG ER 
MARKERT, FOGDAHUSET MED PRIKK. DRIFTSBYGNINGEN ER HUSET LENGST SØR I TUNET, DER GANGAREN 
KOMMER NED. HANABEKKEN GIKK NÆRMEST GJENNOM BEBYGGELSEN, HER GÅR SKIPPERGATA I DAG.    
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Kulturmiljø 12 02 Vollen, Vatne  

Gårdsanlegg med markant beliggenhet i det åpne 

åkerlandskapet på Vatne. Stramt firkanttun som 

fikk sin endelige utforming i mellomkrigstid, influert 

av nyklassisistiske stilidealer og understreket av 

hage med store trær. Da heimahuset fra 1870 ble 

bygd om i 1931, ble forbilder til detaljer hentet fra 

Høyland kirke. Et sjeldent godt bevart eksempel på 

1900-tallets nyklassisisme med lokale forbilder. Et 

av de mest gjennomførte hus i sin type i Sandnes. 

 Kulturmiljø 1204 Gårdstun langs Kyrkjevegen 

Tun til fire gårdsbruk på Øvre Hana, som med eldre bebyggelse, frodige hager og rester av 

steingarder og veitrær, inngår i et åpent kulturlandskap langs den gamle vegen mot Høyland kirke. 

Veistrekket kan være blant de første som ble utbedret til kjerrevei i Sandnes, trolig 1838. I miljøet er 

det også et gammelt veifar mot øst og automatiske fredete bosettingsspor like ved bebyggelsen til 

Kyrkjevegen 76 og 78 (bildet til venstre). Rektangelkart fra 1887 og opplysninger om alder på 

husene viser at hovedtrekkene i dagens gårdslandskap var etablert da.  To har komplette tun, alle 

har eldre våningshus bevart.  Ytre tidsbilde varierer, Kyrkjevegen 48 (foto til høyre) skiller seg ut med 

sjeldent intakt firkanttun i sveitserstil, med eldre hage.  

Kulturmiljø 1201 Alsnes 

  

Tidsenhetlig gårdstun med heimahus og løe som gir et representativt bilde av vanlig 

gårdsbebyggelse i mellomkrigstid. Influert av tidens nyklassisistiske stilideal i enkel utforming. 
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Kulturmiljø 1203 Kubbetjern  

Ruiner etter en husmannsplass som viser flere ulike 

bosettinger i løpet av 1800-tallet. Tuftene ved 

Kubbetjørn har kunnskapsverdi som dokument over 

marginal bosetting, som det nå finnes få spor etter. 

Stedet ligger i mye brukt turterreng og har stort 

formidlingspotensial.  

 

 

 

Kulturmiljø 1209 Skippergata 2A til 26  

Boligbebyggelse fra de første 10-år av 1900-tallet, 

langs den nye innfartsveien til Hana og Sandnes som 

kom i 1884.  Bebyggelsen har utbyggingen av 

kommunikasjonene som forutsetning, og utviklingen 

av et differensiert næringsliv innerst i Gansfjorden, 

med behov for husvære til arbeidere og tilknyttet 

næringsliv. Navnet referer til Hanas posisjon i 

sjøfarten.  

Et enhetlig miljø med «sandneskassehus», som er 

karakteristiske for Sandnes og representative for 

boligutbyggingen til vanlige folk i perioden. Miljøet dokumenterer en viktig fase i Hana og Sandnes 

byutvikling. Husrekka ligger slik til at den er et lett gjenkjennelig element i bybildet.   

 

Kulturmiljø 1211 Skippergata 34 til 40  

En liten gruppe individuelt bygde arbeiderboliger 

langs Skippergata. Bygd ut tidlig på 1900-tallet. 

Kompletterer husrekka i miljøet Skippergata 2A til 26. 

Har verdi som del av miljøet på nordsida av 

Skippergata, som dokumenterer forstadsbebyggelsen 

langs den nye innfartsveien mot Sandnes fra 1884. 

 

 

 

 

Kulturmiljø 1213Emanuel Simonsens villa   

Herskapelig boliganlegg fra rundt 1900 for 

potterikongen og rederen Emanuel Simonsen. Et 

tidsenhetlig anlegg med hovedhus, og uthusrekke i 

utpreget sveitserstil, med mange særpregede 

detaljer. Emanuel Simonsen satte i gang mange 

virksomheter på Hana. Historien om byggherren 

knytter anlegget til Hanas industrihistorie, en historie 

det i dag ikke er bevart direkte fysiske spor etter. 
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Kulturmiljø 1212 Hanabryggene 

  

Hanabryggene er et prisbelønnet 

byggeprosjekt fra 1985 – på grunn av 

sitt helhetlige grep med forankring i 

norsk kysttradisjon og høye 

arkitektoniske kvalitet. Det er bygd for 

Forskningssenteret Norsk Biotech A/S. 

Ses i sammenheng med 

industrihistorien til, og revitaliseringen 

av Vågen på 1980-tallet. Den 

vestvendte sjøtomtens arkitektur 

brakte nytt liv i havnebildet. 

 

Kulturmiljø 1206 Hana, Festung Stavanger nord.   

Tyskerne var i stor grad tilstede i Hana, også 

utenom Vatenlerien. Yttergrensen til Festung 

Stavanger gikk nordover fra Høyland til 

Gandsfjorden ved Hana. Det gikk minefelt fra 

Høyland støttepunkt til Skjeraberget på Hana, 

som en del av festningsforsvaret. I området 

rundt Skjeraberget ligger en tunnel som ble 

sprengt ut av tyskerne. 
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Kulturmiljø 1205 Vatneleiren  

 
 

VAKTPOST OG ARREST VED INNGANGEN. 
UTFORMING INSPIRERT AV 1700-TALLETS CORPS DE 
GARDES PÅ FESTNINGENE. 

EN AV FEM BEFALSFORLEGNINGER. NORGES BEST 
BEVARTE «WALTLAGER», ETTER TYPETEGNINGER 
UTARBEIDET AV ORGANISATION TODT. 

  
OBSERVASJONSPOST PÅ TOPPEN AV HAUGÅSEN. 
SENERE BRUKT SOM RADIOHUS. 

VAKTPOST BYGD INN I MUR VED DEN 
OPPRINNELIGE INNKJØRINGSPORTE 

  
MANNSKAPSFORLEGNING I LEIRGATEN PORTSTOLPER VED INNKJØRINGSPORTEN. 

 

Vatneleiren ble bygget av den tyske hæren under andre verdenskrig. Området sør for Dybingen på 

Vatne ble raskt overtatt. Her lå naturforholdene til rette for å anlegge en større militærleir. Leiren ble 

oppført som transittleir for feltartilleriet. Dens størrelse tilsier at det var en viktig leir for 

okkupasjonsmakten. I 1945 besto anlegget av rundt 40 bygninger i tillegg til tilfluktsrom. I dag er det 

registrert 28 hus bygd i krigsårene, foruten en rekke andre installasjoner. Deler av leiren, med 17 

bygninger ble vedtaksfredet 2004. I begrunnelsen heter det at en av hovedkvalitetene ved 

bygningsmassen i Vatneleiren er den arkitektoniske og håndverksmessige kvaliteten og den 

gjennomgående høye graden av opprinnelighet i eksteriørene. Fredningen omfatter bl.a. ikke 

mannskapsforlegningene. Disse har lavere autentisitet, men har stor verdi om Vatneleiren fortsatt 

skal framstå som den mest komplette militærleiren fra 2. verdenskrig på Nord-Jæren.  Store deler av 

leiren er overført til Sandnes kommune med klausul om at eventuelle nybygg i området må tilpasses 

det verneverdige miljøet.   
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VATNELEIREN 1960. TUNA PÅ STORE VATNE NEDERST TIL VENSTRE. 

Kulturmiljø 1208 Kulturlandskap Fjogstadskaret 

Fjogstadskaret er kjent som husmannsplass under Fjogstad i 

1801. Plassen ble skilt ut som eget bruk i 1881. Stedet ble fraflytt 

på 1980-tallet og hus revet i 1988. Men i l landskapet er det 

mange spor etter bebyggelsen og bruk av landskapet. 

Kulturlandskapet holdes åpent ved beiting. Stedet dokumenterer 

marginal husmannsplassbosetting og har et miljø som er 

representativt for de fraflytta bostedene. Det har kunnskapsverdi 

og opplevelsesverdi.. 

Kulturmiljø 1207 Holmavika, Gramstad  

Ruiner og tufter etter husmannsplass og senere bosetting på 

Holmavika under Gramstad. Ruiner og tufter etter husmannsplass 

og senere bosetting på Holmavika under Gramstad. 

Ruiner etter husmannsplass, senere småbruk. To bosettinger, 

den eldste på nedsida av veien hadde heimahus og løe i ett. Ny 

bosetting på oppsida av veien på 1900-tallet. Her har også vært 

sommerhus for folk fra Stavanger. Eiendommen ble kjøpt av 

sykehuset på Dale. Alle hus trolig borte før 1950. I alt 5 tufter/ruiner. Ligger i friluftsområde med 

strand og brygge og tilrettelagt parkeringsplass. Området som helhet dokumenterer marginal 

bosetting og ulik bruk over tid. Ses også i sammenheng med flere forhistoriske bosettingsspor som 

er automatisk freda. Miljøet har kunnskapsverdi og opplevelsesverdi. 
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Kulturmiljø 1214 Dale Asyl  

 

Dale Asyl ble opprettet i 1911 som et felles sinnsykehus for Rogaland fylke og Stavanger by. Dale 

gård ved Gandsfjorden ble innkjøpt og sykehuset tatt i bruk 1913. Anlegget består av et kompleks av 

bygninger fra ulike tider. Det utgjorde i sin tid et tilnærmet selvforsynt samfunn med stort gårdsbruk, 

kraftstasjon, skole, forsamlingshus og ulike boliger for de ansatte, i tillegg til små og store 

sykehusbygninger. De eldste, store hovedbygningene i slottslignende, nybarokk utforming gir 

området dets karakter. Anlegget er representativt og karakteristisk for hvordan samtidas store 

sosiale institusjoner ble anlagt og utformet.  

 

DALE ASYL I 2012. 
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KULTURMINNER INNENFOR BYGRENSEN – KILDE KULTURMINNEREGISTERET I SANDNES KOMMUNE 

TAP AV SEFRAK-REGISTRERTE HUS I HANA BYDEL 

            

Kretser 
Undersø
kt 2002 

Tapt 
2002 

Undersø
kt 2007 Tapt 2007 

Undersø
kt 2012 

Tapt 
2012 

Samlet 
tap  

Gjen-
ståen
de 
2012 

Vatne, 
Hana  

57 20 
35 
% 

37 3 8 % 34 5 
15 
% 

28 
49 
% 

29 

Gramstad
, Haga 

14 4 
29 
% 

10 2 
20 
% 

8 2 
25 
% 

8 
57 
% 

6 

Dale 3 0 0 % 3 0 0 % 3 0 0% 0 0 %  3 

Sandnes 
totalt  

781 
23
5 

30 
% 

546 33 6 % 513 29 6 % 
29
7 

38 
% 

484 

             

 

Riksantikvaren foretok 2002, 2007 og 2012 en undersøkelse av SEFRAK-registrerte hus bygd før 

1900 i Sandnes.  Den viser en svært høy tapsprosent i bydelen.  En god andel av de tapte husene 

utgjorde den bymessige bebyggelsen på hver side av Hanaveien, og rester etter sjøbruk mm. mot 

Gandsfjorden.   

 



 
 

2
0

 
Kilder 

Alsvik, Marit K. og Alsvik, Jan. Hana-bilder Bind 1. 2000.  

Alsvik, Marit K. og Alsvik, Jan. Sandnes og Jæren. Den svundne tid formidlet gjennom Ingvald 

Dahles fotografier. 1998. 

Auranes, Ola. Høyland gards- og ættesoge. Gjennom 400 år. Stavanger 1954.  

Eggebø. A. «Slik bygde dei byen», 1996.   

Hestholm, Fredrik. Krigsminner i Sandnes kommune. Rapport for byantikvaren i Sandnes 2015. 

Hestholm, Fredrik. Ferdselsårer i Sandnes kommune. Rapport for byantikvaren i Sandnes 2017. 

Jonasen. J. Schanche. Høyland gjennom 100 år. Sandnes 1972. 

Jordskiftekart, Hana 1881, Store Vatne 1913, Fjogstad 1873, Skjørestad 1932, Ausestad 1920. 

https://wcarkiv.domstol.no/wcarkiv/VisEiendom.wc?ID=1102SANDNES 

Matrikkelutkastet av 1950, http://www.dokpro.uio.no/cgi-bin/stad/matr50. 

Norges Matrikkel, 1906 

https://www.nb.no/nbsok/nb/9b510e9779246569190fa04c10e760c5?index=1#5. 

Norges bebyggelse 1957. Herredsbindet for Rogaland søndre del. 

Sandnes kommune, Bydelsfolder. 

SEFRAK-registreringen i Sandnes. 

https://digitaltmuseum.no/ 

http://kartverket.no/Kart/Historiske-kart/Historiske-kart-galleri. 

https://www.nb.no/nbsok/advanced_search. Foto. 

https://kart.1881.no. Historiske kart. 

https://wcarkiv.domstol.no/wcarkiv/VisEiendom.wc?ID=1102SANDNES
http://www.dokpro.uio.no/cgi-bin/stad/matr50
https://digitaltmuseum.no/
http://kartverket.no/Kart/Historiske-kart/Historiske-kart-galleri
https://www.nb.no/nbsok/advanced_search

