Figgjo AS ligger like ved E39.

1. Figgjo AS er en moderne bedrift på Figgjo som produserer vitroporselen. Selskapet ble stiftet i 1941 under navnet Figgjo Kraftselskap
AS, og produksjonen var til å begynne med keramikk basert på lokal
leire og energi fra eget kraftverk som opprinnelig ble startet av lokale
bønder i 1918. Omlegging til fajanseproduksjon startet i 1947, og to år
etter ble navnet endret til Figgjo Fajanse AS. På midten av 1950-tallet
hadde bedriften over 330 ansatte, og den ble en viktig del av næringsog arbeidslivet på Figgjo og i regionen rundt. I 1968 legges produksjonen
om til vitroporselen som var en amerikansk oppskrift, spesielt utviklet
for storkjøkkenmiljøer. Figgjos produkter består også i dag av vitroporselen. Figgjo Fajanse AS fusjonerte i 1968 med sin hardeste konkurrent AS Stavangerflint, men 11 år seinere legges Stavangerflint ned og
all produksjon samles på Figgjo. Bedriften skifter igjen navn til Figgjo
AS. Stavanger Investering AS, som igjen eies av Ole Rugland, overtar
i 1996 alle aksjer i selskapet, og utover i det nye hundreåret mottar
bedriften mange priser og utmerkelser. Figgjo AS er fortsatt
bydelens største arbeidsplass
med 120 ansatte.
2. Figvedparken som ligger
sør for porselensfabrikken,
ble offisielt åpnet i 2010 av
ordføreren i Sandnes. Parken er
et samarbeid mellom Figgjo AS
og kommunen. I tillegg til amfi,
scene og flotte sitteplasser, er
det stier gjennom området med
tilknytning til turstien langs
elva. Turstien langs elva oppover
til Gjesdal går gjennom rolige
områder med fin vegetasjon og
med et rikt fugleliv.

Figvedparken er et vakkert område i nordlige
del av Figgjo. I tillegg til flotte turstier er det
et utspring sør på området hvor vi står over
elva og kan se fisken svømme.

4. Figgjo stasjon gikk ut av bruk sammen Minnestøtten over Nils Figved.
med Bråstein stasjon, den andre stasjonen i bydelen, da Ålgårdbanen ble lagt ned. Siste persontog fra Ganddal
til Ålgård gikk i 1955, og i 1988 var det også slutt med godstrafikk på
den vel 12 kilometer lange strekningen. I en periode tidlig på 1950-tallet
var det også holdeplass bak «Flinten» beregnet på ansatte ved fabrikken.
På Figgjo stasjon har det siden 1996 vært mulig å leie dresin – eller
skinnesykkel som noen
kaller den – og sykle den
3 km lange strekningen
til Ålgård. I stasjonsbygningen på Figgjo har
«Ålgårdbanens Venner»
etablert et lite jernbanemuseum som
forteller historien om
jernbanen fra Ganddal
til Ålgård. Les hele historien om Ålgårdbanen på
http://aalgaardbanensFiggjo stasjon.
venner.com/historien/
5. DFU Figgjo var opprinnelig Figgens Uldvarefabrik som Ole Nielsen
sammen med sønnene og andre startet i 1889 etter at han i 1870 hadde
etablert seg på Ålgård. Det gamle fabrikkanlegget som ble bygd i 1905,
ligger fortsatt dominerende til på sørsiden av Figgjoelva. Det nye anlegget
avløste den gamle
fabrikkbygningen
som brant året
før. Brannen var
en ulykke, men ga
likevel utviklingen et
puff framover. Det
ble straks besluttet
å bygge en ny og
moderne fabrikk, og
den hadde allerede i
1907 en produksjon
DFU-bygget slik det framstår i dag.
med 2,5 ganger så
høy verdi som før brannen. Opprinnelig var bedriften et strikkeri der de
strikket ferdige plagg. De produserte bl.a. yttertøy og undertøy for alle

aldersgrupper, og steget videre til badedraktproduksjon var dermed
kort. Fra 1916 ble navnet endret til DFU Figgjo, og med dette navnet ble
bedriften kjent som den store badedraktleverandøren. Det er opplyst at i
1962 dekket DFU Figgjo 60 % av det norske markedet med badedrakter.
Men i 1983 ble produksjonen ved fabrikken lagt ned, nokså nøyaktig 100
år etter etableringen.
6. Elva Figgjo er en god fiskeelv der både laks og ørret kan fiskes med
stang. Fra brua over til Figgjo AS og brua til Rossåsen behøves kun det
statlige fiskekortet for å fiske etter laks og ørret. I tidligere tider var
elva «full» av muslinger. Disse ble tatt opp fra elva og sjekket for perler.
Mange av den
eldre garde i
bydelen har en
slik perle. Nå er
elvemuslingen
fredet og nesten
utryddet. Det er
to gode badeplasser i elva
Figgjo, en på
oppsiden av brua
til Rossåsen og
en ved det gamle
Ved DFU-bygget og Malthus AS er det laget brygge ut i elva.
DFU-bygget. På
Herfra kan vi bade og fiske.
sistnevnte sted er
det også arrangert ei lita brygge.

Eldhuset i Klugeslåtten.

7. Eldhuset øverst i Klugeslåtten
ble bygd av gamle figgjospeidere.
Bygget stod ferdig i 2006 etter 6
års byggetid. Selve huset er bygd
etter modell av gamle vikinghus. I
tillegg er det satt opp en lavvo utført
av trematerialer. Stedet er et flott
turmål og har vært brukt av speiderne, skoleklasser og vennegjenger til
eierne.

8. Kasper Idland (1918–1968) var under andre verdenskrig fenrik i
Kompani Linge. Han er først og fremst kjent for å ha deltatt i Vemorkaksjonen. Idland tok underoffiserskolen i Kristiansand og ble sersjant
i 1937. Da Tyskland angrep Norge 9. april 1940, var Idland ansatt i
Postverket. Han deltok i kampene i Dirdal. I september 1941 kom han
over til Skottland og sluttet seg til de norske styrkene i Storbritannia.
Idland deltok i 1943 i Vemork-aksjonen, men han hadde også oppdrag

Kartet er utgitt av: Sandnes kommune ved park og idrett
i samarbeid med oppmålingsseksjonen, Figgjo
bydelsutvalg, Sandnes historie- og ættesogelag
og Stavanger Turistforening.
www.sandnes.kommune.no/friluftsliv
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3. Minnestøtten ved Åslandsbakken på
vestsiden av den gamle jernbanebrua ble
i 1946 reist av Figgjofolk til minne om
Nils Figved (1919–1942) som omkom da
M/S «Vibran» ble torpedert 23. september 1942 utenfor Newfoundlandsbankene
av en tysk ubåt. Figved var i handelsflåten
under krigen, og han arbeidet om bord
som elektriker. Skipet hadde et mannskap
på 37 samt 11 passasjerer som alle omkom. Nils Figved var da 23 år gammel.

Velkommen på tur i Figgjo bydel
Areal: 16 km²
Innbyggere: 1805 (2011)

Dyrka mark og beite

Gilja

Da Ole Nielsen sammen med andre i 1889 startet Figgens
Uldvarefabrik – det som seinere ble DFU Figgjo – var
stedet et nesten ubebygd strøk. Brua over elva ved fabrikkbygningen ble bygd rundt fire år seinere. Bortsett fra
gården Figved på fabrikksiden av elva og Hålandsgården
på nordsiden var det ingen bebyggelse. Dette medførte at
de ansatte i begynnelsen fikk kost og losji av bedriften som
også opprettet privat folkeskole. Det var i 1905 og skolen
fikk navnet Figgen Bruksskole. Skolen flyttet inn i nytt skole
bygg i 1913 og ble kommunal så seint som høsten 1942.
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9. Figgjohuset drives av stiftelsen Figgjohuset.
«Hallen» som den kalles på folkemunne, er
bygdas store samlingssted. Her arrangeres 17.
mai-feiringer, konserter, familiefester, messer
mv. Første gang hallen ble utleid, var høsten
1981. Figgjohuset ble bygd på dugnad av
Minnestøtten over Kasper
bygdas innbyggere. Det offisielle antall timer
Idland.
for dugnadsgjengen var 26500 timer. På den
tiden bodde det mellom 600 og 700 innbyggere i bydelen. Les mer på
www.figgjohuset.no
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Bydelen har i de siste 10-årene gjennomgått sterk befolkningsvekst med nytt boligområde på Rossåsen. Fortsatt
er det en del jordbruk i bydelen, og det er kommet til nytt
industriområde på Flådene i grense med Gjesdal kommune.
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Figgjo bydel ligger sørøst i Sandnes kommune og omfatter
gårdene Møgedal, Gilja, Figved, Håland, Tjessheim og det
meste av Bråstein. I sørvest grenser bydelen til Åsland og
i sørøst til Fjermestad, begge i Time kommune. I sørøst
grenser den også til Bærland, Ålgård, Ytre Lima og Berge
i Gjesdal kommune. Videre i øst til Åreskjold, i nord-øst til
Eikeland og i nord til Espeland og Bråsteinvatnet.

i Egersund i ei gruppe kalt «Vestige IV» fra
våren 1944 til mars 1945, og deretter var han
i gruppa «Varg» fram til fredsdagen. Idland ble
høyt dekorert for sin krigsinnsats. Innbyggerne
på Figgjo reiste i 1995 en minnestøtte over
Idland ved Figgjo skole.
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Deler av Figgjo bydel sett fra Rossåsen.

Fjermestad

300 M

Rossåsen

E
M
TI

0

E
GJ

A
SD

L

Ål
gå

rd

>

Bråstein bru fra 1926
(utenfor kartet) går over elva
Figgjo til gårdene Gilja og
Møgedal. Rester etter ei eldre
bru sees fortsatt like ved den
nye. Ny bru var nødvendig
fordi trafikken over brua ble
større da Ålgårdbanen åpnet
i 1924, og folk i området
måtte over elva for å ta toget
fra Bråstein stasjon.

Rogaland Bilmuseum på Bråstein (utenfor kartet) viser bilhistorie gjennom mer enn 100 år. Utstillingen omfatter personbiler,
brannbiler, motorsykler, samt
gammelt verksteds-utstyr,
modellbiler mm. Årgangene
på kjøretøyene er helt fra
1905 og opp til 1980-tallet.
Mange av bilene har lokal
historie.
Rogaland Bilmuseum.

Opstad

