
trehusbebyggelse

Egersund er en av de best bevarte trehusbyer i Norge. Byen ligger i 
Eigersund kommune som sammen med Bjerkreim, Lund og Sokndal utgjør 

regionen Dalane. Eigersund kommune har om lag 13.500 innbyggere.

På vandring i egersunds



1  egersund kirke. I middelalderen var det antakelig to kirker langs Egersundstranda. St. Maria kirke sto sann- 
synligvis på samme sted som Egersund kirke ligger i dag og stedet har helt fra de eldste tider vært sentral.  

Plassen foran kirken som i dag er torg, kaltes i eldre tider for Lahedlå, noe som antyder at alt i vikingtiden var en brygge her.  
Historien mener også at Kongens leidangsbu og leidangsskip, der skatter og avgifter ble betalt også lå ved vår nåværende 
kirke. Et gammelt sagn kaller stedet der kirken ligger for Heidningeholmen. Dette og nærheten til Hauen, kan tyde på at 
det har vært et kultsted her allerede i førkristen tid. De gamle ferdselsveiene til havnen munner ut på Lahedlå.  Egersund 
kirke er byens eldste gjenstående bygning – det er påvist at deler av den er fra 1620-årene. Den fikk sitt nåværende 
utseende i 1785 – 88, fra langkirke til korskirke. Innvendig er den endret flere ganger, bl.a. er galleriene bygd opp etter 
som befolkingen økte. I 1888 var den Rogalands nest største kirke med 1160 sitteplasser. Kirkegården var sognets eneste 
kirkegård fram til 1844.

2  strandgaten har tett og variert bebyggelse. Strandgaten var tidligere byens hovedgate. Den ble til etter en 
regulering i september 1843. I det året raste det en stor brann som la i aske hele bebyggelsen fra området ved 

kirken og utover langs stranda. 2/3 av byen strøk med, i alt 92 bolighus i tillegg til sjøhus, boder og båter. Ved gjenopp- 
byggingen ble brannområdet regulert etter renessanse byens prinsipper, og byen fikk en ”moderne” byplan etter rute-
nettsmodellen. Bygningene her har preg av de kontinentale stiltrekkene (senempire) men de tradisjonelle mindre 
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midtpipehusene er også representert. Mot sjøen lå kjøpmennenes og skipsredernes eiendommer, mens sjømenn, hånd-
verkere m.v. holdt til i skråningene på motsatt side av gaten.

3  En av de mest karakteristiske senempire bygninger er strandgaten 58. Bygningen ble oppført av sorenskriver 
Christian Feyer i 1846 etter at han hadde mistet sitt forrige hus i brannen. Parken på motsatt side av gaten var 

tidligere eiendommens hage. Den 2. juli 1869, dagen etter ilandføringen av telegrafkabel fra Peterhead til Hestnes, ble 
det feiret og utbrakt mange skåler og enda lengre taler i sorenskriverboligen. Konsulen talte til og med på engelsk til de 
engelske gjestene. Samme året ble bygningen kjøpt av kommunen og er siden brukt som middelskole og gymnas fram til 
1990. Bygningen ble i 1992 restaurert til sitt opprinnelige utseende og brukes nå til kontorer, utstillings- og konsertlokaler. 

4  Fra skriverbrygga får vi et overblikk over Egersunds indre havn. Byens fasade mot sjøen bærer tydelig preg av 
den betydning av fiske og skipsfart har hatt. Her finner vi fortsatt sjøbuer satt opp under de rike sildefiskeriene 

rundt 1850, og handelsfirma som ble etablert for å betjene skipsfarten. Byen legger stor vekt på å beholde denne  
historiske identitet, og det fokuseres på å gi nye bygninger i dette miljøet den form og de dimensjoner som tradisjonene 
krever. På andre siden av Vågen ligger fiskeforedlings bedrifter og annen maritim virksomhet og vi får også et glimt av 
Lindøy batteri som fortsatt har kanoner og kruttårn fra tiden rundt Napoleonskrigene. 
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storgata 49, også kalt Hammersgården, gir et eksempel på de romslige forholdene som preget eiendommene langs 
stranda etter bybrannen. Underetasjen hadde krambu og lagerrom. I stueetasjene var det stuer på rekke og rad, mens 
loftet hadde 8 – 10 saler og kammers. Bygningen var inntil 1987 kommunens administrasjonsbygg. 

5  Litt lenger ute, ved krysset ved Brattegaten, finner vi i nr. 46 anlegget til stiftelsen Feylingbua – et anlegg som 
gir et godt bilde av en strandgård fra 1880-årene og er et av de tidlige sveitserhusene i gaten. Bygningene er nå 

tatt i bruk som kystkultursenter med både sjøhus og kjøpmannshus. Omvisning ved Dalane Folkemuseum om sommeren 
og etter avtale. I nr. 44 holder et tradisjonsrikt pottemakerverksted og butikk til. Her dreies og støpes keramikk etter 
gammel tradisjon og former fra tidligere Egersund Fayancefabrik. 

6  Lenger ut i gaten ligger en av byens fredede bygninger som enda brukes som bolighus, strandgaten 43. (Strand-
gaten 41 og 58 er også fredet). Dette huset har sitt sladrespeil intakt – en kan sitte i stua og ha full kontroll med 

gatelivet i begge retninger. Legg spesielt merke til det velbevarte klassisistiske inngangspartiet. 

7  Videre opp Brattegaten er Nygaten. Vi stopper ved nygaten 14 (11), bilstadhuset. Dette huset som de fleste 
andre i området, er bygd rett etter brannen. Det som gjør dette huset spesielt, er at det fremdeles står slik det 

ble bygd, med original kledning og vinduer. I husets fløy langs Øvre Bekkegate var det et seilmakerverksted. Dette er helt 
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intakt, og redskapene som ble brukt i virksomheten er også på plass. På eiendommen står også en liten låve med fjøs 
– det var svært vanlig i forrige århundre at byfolk holdt husdyr. Bilstadhuset eies nå av Dalane Folkemuseum. Omvisning 
om sommeren og etter avtale.

8  Med retning sentrum kommer vi ut i skriverallmenningen som har fått sitt navn fordi sorenskriveren bodde 
ved den (jfr. 4. Strandgaten 58). Vis a vis ser vi den gamle skolebygningen. Her har det vært drevet skole siden 

bygningen ble oppført. Først folkeskole, siden gymnas og nå kulturskole. Skriverallmenningen har fått sin bredde og sitt 
rette løp med lindetrær i midten fordi den skulle fungere som en av byens tre branngater. 

9  skriverallmenningen nr. 3 på høyre side er et tradisjonelt midtpipehus, bygd i 1846. I 1865 bodde det to familier, 
med til sammen syv personer, i bygningen. 

10 Etter å ha passert Frelsesarmeens møtelokaler tar vi til venstre ned ludvig Feylings gate. Denne gaten ender i 
Årstadgaten, anlagt på det som en gang var en av gården Årstads strandveier. Langs ruta passeres karakteris-

tiske lave og koselige trehus - ofte med små lune hager.

11 Ferden fortsetter opp Årstadgaten til Peder Clausens gate. Peder Clausen Friis var født her i 1545. Han er kjent 
for sine historisk-geografiske skrifter og for sin oversettelse av Snorres Heimskringla.
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12 Vi fortsetter opp Årstadgaten til Johan Feyers gate, som i likhet med Skriverallmenningen er regulert som 
branngate. Gata har sitt navn etter sorenskriver Feyers sønn, Johan som grunnla Egersund Fayancefabrik i 1847. 

Fabrikken var i virksomhet i 132 år, og mange fine eksempler på produksjonen er vist på Egersund Fayancemuseum. Ser 
vi nedover Johan Feyers gate finner vi Storgaten 12 som ble restaurert og tatt i bruk som hotell i 1995. Til høyre i krysset 
ved Kirkegaten, kan vi se huset (nr. 23) hvor morfar til Priscilla Presley trådte sine barnesko. En stjerneformet minnestein 
ligger nedfelt i gaten forran huset. Peder Clausens gate munner ut i Lerviksbakken, den tredje branngata i byen. Nederst 
i bakken er Kjell Grette Christensens skulptur ”Piken med munnspillet”. 

13 Fra Lerviksbakken kommer vi ned i lervika. Både i 1859 og i 1862 utbrøt det store branner i dette området 
hvor flere titalls bygninger strøk med. Lervika er nå fylt ut, men sjøbuene viser tydelig hvor strandkanten gikk 

fra gammelt av. I dag heter plassen foran buene offisielt Nytorget. 

14 Herfra går vi langs en av buene opp i storgaten. Dette var hovedgaten i Egersund før bilismen for alvor gjorde 
sitt inntog og krevde en annen standard på vegnettet. Husene på sørsiden av gaten ble flyttet for å gi veg for 

de moderne motoriserte tider. Gaten er fremdeles en livlig handelsgate men er nå tilrettelagt for fotgjengere med et 
variert utvalg av koselige og personlige forretninger og spisesteder. I krysset med Kirkegaten ligger Grisatorget, stedet 
hvor tidligere tiders handel med smågriser foregikk. Skule Vaksviks skulptur av smågrisene minner oss om dette.
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15 Kirkegaten, ble på folkemunne kalt ‘kraksasmaue’ da det tidligere var flere steintøyutsalg her (Kraks: av  
engelsk Cracks som betyr sekunda stentøy, smau betyr smug). Et slikt utsalg er rekonstruert på Fayancemuseet. 

16 hauen er Egersunds ‘middelalderby’. Selv om bygningene i denne klyngen av hus opp gjennom tidene har 
gjennomgått stadige endringer er tuftene de samme som da området ble utbygd, sannsynligvis i tiden 1750 

- 1800. Hauen har grodd opp av seg selv, utviklet seg fra behov og bruk, ikke etter noen byplan. På Hauen sto boliger, 
uthus, verksteder, løer og fjøs i skjønn forening. Området ble så vidt reddet fra riving på slutten av 70-tallet. I dag frem-
står området som en perle i sentrum av Egersund i rehabilitert form med boliger, næring, handel og serveringssted. 

17 Med Hauen som bakteppe finner vi Torget som er sentrum for store og små begivenheter. Sommer som vinter 
finner vi torghandlere med fersk fisk og fiskemat, blomster, frukt og grønnsaker. Aktiviteter og konserter finner 

sted under de mange arrangement som bl.a. Dalane Bluesfestival, Fyrfestivalen, Egersundsugå, Egersund Visefestival, 
Okka festival, Marken og ikke minst Julebyen. Da bygges Torget om til et gammeldags julemarked med et prangende 
juletre og underholdning for små og store. For å feire den siste dagen i året og ønske et nytt år velkommen, samles byens 
befolkning på torget for felles underholdning og ‘musikalsk’ fyrverkeri.
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1. Egersund kirke
2. Strandgaten
3. Skrivergården
4. Skriversbrygga

5. Feylingsbua
6. Strandgaten 43
7. Nygaten 11 - Bilstadhuset
8. Skriveallmenningen

9. Skriveallmenningen 3
10. Ludvig Feylingsgate
11. Peder Clausensgate
12. Johan Feyers gate

13. Lervika
14. Storgaten
15. Kirkegaten
16. Hauen 

Anbefalt avstikker
Kari Agner • nbK • bKFr
skulptur • Maleri

Åpent atelier: lørdager 11 - 14 
eller etter avtale på 
tlf: 928 28 910
elvegaten 15, 4370 egersund 
studio@kariagner.no
www.kariagner.no
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