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Sandnes Historielag og skilt i Sandnes Kommune 

 

Bakgrunn for saken: 

SEKF har mottatt en henvendelse fra Sandnes Historielag vedrørende skilting av 

Skeianetunet og Prosteboligen. 

 

Saksopplysninger: 

Utdrag fra henvendelsen fra Sandnes Historielag: 

Sandnes Historielag har opprettet et skiltutvalg som skal arbeide for å få flere historiske skilt 

i Sandnes kommune.  Skiltuvalget består av Ole S. Trodal, Egil Berge og Norunn Østråt 

Koksvik, nestleder i Sandnes Historielag. 

Byhistorisk skilting markerer særpregede og interessante hus. Hus som forteller noe om 

byens historie og de kvinner og menn som bygde og bodde der.  Det gjelder også gater, 

plasser og bygg med historiske navn.  Enkel skilting med presentasjon av vedkommende 

person, eller av historiske begivenheter kan gjøre det lettere å identifisere stedene.  Skilting 

er et enkelt virkemiddel for å øke den historiske bevissthet. 

I Sandnes er det i dag historiske skilt på Sandnes kirke, Høyland kirke, Nygaardshuset 

(Langgt. 8), Langgt. 6, Fogdahuset og Høle kirke. 

Den tekniske kvaliteten på skiltene er høy.  De er presset i jern og brennes i flere prosesser 

med koboltblå og hvit emalje.  Slike skilt har stor slitasjeevne under alle værforhold. 

Kriterier for å få et historisk skilt er:   



• Betydningsfull person 

• Historisk begivenhet eller virksomhet, eller at objektets alder er bemerkelsesverdig. 

• Ikke skilt over nålevende personer 

 

Kommuner, byselskap, historielag og velforeninger kan bestille historiske skilt.  

Privatpersoner kan ikke søke, - da må de eventuelt innom sitt historielag.   

 

Priser på skilt: 1 eller 2 skilt koster kr 7 500,- pr. skilt.  3 eller 4 skilt koster kr 6 500,- pr. skilt. 

Sandnes Historielag v/skiltutvalget er blitt enige om å starte arbeidet med å få tillatelse til å 

skilte Skeianetunet og Prosteboligen.  Vi vet at svært mange av våre innbyggere etterspør 

skilting/informasjon av disse bygningene.  Skiltutvalget tar seg av bestilling osv., i samråd 

med Sandnes Eiendomsselskap KF.   

 

Vurderinger: 

Daglig leder vurderer det som et positivt initiativ og tilrår oppsett og støtte av historisk skilt 

på Skeianetunet og Prosteboligen. 

 

Forslag til vedtak: 

• Styret godkjenner støtte til oppsett av historisk skilt på Skeianetunet og 

Prosteboligen. 
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Torbjørn Sterri 

daglig leder 


