Storahuset – rådhus med mangfoldig bakgrunn

Storahuset er i likhet med Stamphuset og Udlahuset, en av de eldste bygningene vi har på
Ålgård. Nøyaktig byggeår ligger skjult i fortidens dunkelhet, men i boka 75 ÅR I NORSK
TEKSTIL fra 1947 skriver Egil Werner Erichsen følgende: I 1884 og 1887 blev atter to nye
store våningshus opført, samtidig blev to av de tidligere bygningene føiet sammen til en
stor kvadratformet bygning med åpen plass i midten (s 71). Slik ble Storahuset til, og med
dette bygget ble boligstandarden betydelig hevet for fabrikkens arbeidere.
Kanalen langs Storahuset er muligens bygget i et opprinnelig elveløp som munnet ut i et
fossefall ved dagens kraftstasjon. I hvert fall skriver Erichsen at Ole Nielsen kjøpte den andre
fossen med et tilliggende areal på Edlandssiden i 1873 (s 54). Nøyaktig når kanalen ble
steinsatt er usikkert, men den er med på kart fra så langt tilbake som 1900. (Gjesdal bygdebok 3,
s. 66)

Ole og Malene Nielsen er nummer tre og fire fra venstre i fremste rekke. Her sitter de foran
Storahuset sammen med arbeiderne. Selv om inngangsdøren senere ble flyttet til midt på
veggen, er fasaden til å kjenne igjen.
Til å begynne med bodde arbeiderne på loftet i den første fabrikkbygningen, det gamle
spinneriet. De var ikke så mange, bare seks stykker, men ganske snart trengtes mer
arbeidskraft og bedre fasiliteter, og Storahuset ble løsningen. Her ble det bolig og spisesal
for de ansatte. Ole Nielsen og kona Malene inkludert. Ole Nielsen hadde håndverksbakgrunn
og denne formen for felleshushold kjente han godt fra sin læretid. Noen år etter oppstarten
i 1870 flyttet han opp fra Sandnes og bodde på Ålgård til han gikk av i 1893.

25-årsjubileumet i 1895 ble behørig markert, blant annet i atriet i Storahuset.
De ansatte fikk senere subsidierte tomter og
praksisen med felleshushold ble avviklet.
Men i en del år var det fortsatt det som ble kalt
folkekjøkken på Storahuset, før dette flyttet til
Prøveveveriet og Nilsabakken.
Da ble det laget leiligheter og hybler
med egne kjøkken i Storahuset.
Se utklippet fra NORGES BEBYGGELSE 1957:

Etter hvert ble Storahuset mer og mer et administrasjonsbygg for DFU. Men det var plass til
både telegraf, sentralbord og bibliotek i andre etasje før disse etter hvert flyttet til
Heradshuset. I en verditakst fra 1966 kan vi lese om omfattende endringer: Året 1958 ble 1.
etasje ny-innredet for kontorer. Veggene ble kledd med brannherdede gibsplater – dels
eikefinerplater – og himlinger kledd med gibsplater, ca 40x40 cm. Det ble innsatt koblede
teakvinduer og nye dører. Nytt elektrisk innlegg. Vannledninger av kobber. Gulvbelegg av
vinylfliser, dels linoleum. Oppvarming ved E-veggovner. Året 1960 ble lagt nytt tak av bra
utførelse, tekket med hollandsk glasert takstein – nye renner av sink. Året 1966 Nyinnredning av 2. etasje for kontorer i samme utførelse og standard som beskrevet for 1.
etasje. (fra Verditakst over A/S De Forenede Ulvarefabrikker D.F.U., avdeling Ålgård, 1966)

Damene på sentralen i 1958. Fra venstre Gunvor Skansen, bestyrer Magnhild Vølstad, Inger
Marie Vigesdal, Astrid Bjelland og Hannemor Edland.
Driften ved DFU ble redusert utover 1980-tallet og Gjesdal kommune kjøpte Storahuset i
1986. Kommunen var i vekst og trengte mer plass til administrasjon. Bygget trengte
imidlertid omfattende utbedringer og endringer. Ved å legge glasstak over atriet fikk man en
god og luftig hall, samt kantine i andre etasje. Rehabiliteringen medførte overskridelser og
rabalder, både i det politiske miljø og blant folk flest. Flere stilte spørsmål ved prosjektet og
ville heller rive huset. Vi skal ikke gjøre noe nummer av denne debatten her, men nøye oss
med daværende ordfører Rasmus Flesjås uttalelse til Stavanger Aftenblad i desember 1987:

Ser vi på det administrasjonsbygget vi har fått, regner ut kvadratmeterprisen og
sammenligner med nybygg eller andre prosjekter, kommer ikke Storahuset dårlig ut. Vi har
ikke betalt for mye. Det er et fremragende hus, - (SA 4/12-87). I dag er det trolig få som
angrer på beslutningen om å utnytte den gamle og ærverdige bygningen til rådhus.

Karl Edvard Aksnes takker den lokale kunstneren Solbjørg Irene Ravndal for billedteppet i ull
og glass som smykker trappeoppgangen i Storahuset.
I Stavanger Aftenblad 24. september 2004 forteller den lokale kunstneren Solbjørg Irene
Ravndal om installasjonen som henger i trappeoppgangen på Storahuset. Tidligere på året
fikk hun følgende oppdrag av Gjesdal kommune: Lag noe som symboliserer DFU sin historie
og Ålgårds identitet. Resultatet ble en himmelblå montasje i ull og fargede glassprismer.
Ullen ble selvfølgelig hentet fra DFUs eget overskuddslager i Veveriet. Glassprismene
symboliserer Ålgårdsfossen. Ved å dra en finger over glassprismene – noe kunstneren
anbefaler - kan man ane bruset fra vannmassene. Til venstre for fossen ser vi tre kvinner ved
fabrikken, hvorav den ene er gravid. Til høyre står Malene og Ole Nielsen foran Storahuset.
Over det hele hviler klart solskinn. Et tablå som viser Ålgårds historie og identitet i et
nøtteskall, og som symboliserer både frigjøring, fremgang og sosialt ansvar. Kunstneren har
selv et nært forhold til temaet; hennes mormor begynte på DFU som 14-åring.

Et tidlig bilde fra Ålgård som må være tatt før 1894. Veveriet fra 1898 ble påbegynt i 1894, og vi ser
ingen tegn til byggeaktivitet til venstre i bildet der Veveriet etter hvert kom. I forgrunnen ser vi taket
på det første spinneriet som ble bygget i 1870. Stamphuset var på den tiden atskillig lavere og er
skjult bak Spinneriet.
Storahuset, og Ålgård Bru fra 1857, står
den dag i dag. De andre bygningene er
revet. Bak Storahuset ser vi taket på
bakeriet og bak til høyre Bruksskolen.
Dette var skolen for barna som hadde
foreldre på fabrikken, eller Bruket.
Den ble revet i 1982 i forbindelse med
bygging av nytt bedehus.
Til høyre: bakeriet, skolen og Storahuset
fra en litt annen kant.
Tekst: Ø.T. Bilder: Ålgård Rotarys bildearkiv,
med unntak av første bilde (ØT)

