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DALANE FOLKEMUSEUM  er 
regionsmuseet for Dalane, den sørligste 
delen av Rogaland som omfatter 
kommunene Bjerkreim, Lund,  
Sokndal og Eigersund.

Museet ble stiftet i 1910, og museets 
administrasjon og hovedsamling 
ligger på Slettebø i Egersund. Dalane 
Folkemuseum har flere avdelinger og 
bygninger i regionen.

Museet



DALANE FOLKEMUSEUM  
ligger i idylliske omgivelser 
like utenfor Egersund. Dette 
var opprinnelig landstedet 
til sorenskriver Christian 
Feyer, bygget rundt 1850. 
De fleste bygningene er 
fra denne perioden og 
tilhører gårdsanlegget, men 
skolestua og stolpebua er 
flyttet hit senere. Området 
var tysk militærleir under 2. 
verdenskrig.

Hagen, bygningene og 
lerkeskogen danner rammen 
for museet. I hovedhuset 
finner man miljøutstillinger 
som viser stilhistorie fra 17- 
og 1800-tallet. Disse gir et 
godt bilde av hverdagslivet 

til både embetsstand og 
bondestand. I kriker og 
kroker skjuler det seg en rekke 
kulturhistoriske skatter som 
gamle sølvsmykker, ovnsplater 
og kirkekunst.

Man kan også utforske 
brannstasjon, krambu og 
smie, i tillegg til å besøke de 
tematiske utstillingene som 
tar for seg 2. verdenskrig, 
landbruk og håndverksyrker.

BELIGGENHET:
Museumsveien 20 
4373 Egersund

KONTAKT:
51 46 14 10
dalanefolkemuseum.no 

Dalane Folkemuseum





EGERSUND FAYANCEMUSEUM  
forteller historien til Egersund 
Fayancefabrik, som i 132 år 
forsynte det norske folk med 
steintøy til både hverdag og 
fest. Forskjellige strømninger 
innen kunst og mote 
gjenspeiles i den omfattende 
produksjonen.

Museet holder til på loftet 
av fabrikkens gamle lokaler 
i Egersund sentrum. I dag 
huser disse også kjøpesenteret 
Amfi Eikunda. Utstillingen 
forteller hva som gjorde 
Egersund Fayancefabrik til 
den viktigste arbeidsplassen i 
byen, og la deg fasinere av den 
mangfoldige produksjonen.

Museet er universelt 
utformet. Her er også et 
eget berøringsgalleri for 
synshemmede. Museet har 
flere aktiviteter for barn, 
deriblant lek med leire, hvor 
man kan få lage og brent sin 
egen keramikk.

BELIGGENHET:
Fabrikkgaten 2 
4370 Egersund

KONTAKT:
51 49 26 40
egersundfayancemuseum.no

Egersund Fayancemuseum



BILSTADHUSET  ligger i Nygaten 14 
i Egersund sentrum. Eiendommen 
omfatter et komplett bygårdsanlegg 
med bolighus, seilmakerverksted, fjøs, 
løe, gårdsplass og hage.

Bilstadhuset er et typisk midtgangshus, 
og fremstår med originalt, intakt 
interiør fra 1890-årene. Rominndeling, 
tapeter og farger er bevart, og huset gir 
et lite og unikt historisk innblikk i livet 
til en egersundsfamilie gjennom 128 år.

BELIGGENHET:
Nygaten 14 
4370 Egersund

Bilstadhuset



HELLEREN I JØSSINGFJORD  omsluttes av 
alle gråtonene som finnes på skalaen. 
Helleren danner et naturlig ly som har 
vært benyttet av mennesker i tusenvis 
av år. De to husene står uten taktekke, 
nettopp fordi Helleren beskytter dem. 
Husene er fra 1800-tallet, men deler 
av bygningene kan være eldre. Det har 
vært fast bosetning under Helleren 
siden 1600-tallet.

I sin dramatiske beskjedenhet er husene 
under Helleren et av våre flotteste 
kulturminner som med sin ekthet 
forteller mer om oss, vår historie og 
identitet enn noe annet.

BELIGGENHET:
Jøssingfjord 
4380 Hauge i Dalane

Helleren



MYSINGHÅLÅ  var et skjulested for 
motstandsfolk under andre verdenskrig. 
Hulen ble innredet med ovn, brisker, 
bord og vindu.

Fra Mysinghålå ble det utført  
spionasje og sabotasje mot 
okkupantene. Skjulestedet ble aldri 
funnet av tyskerne.

Turen opp til Mysinghålå tar rundt  
40 minutter, og egner seg godt som tur 
for hele familien. Parkering ved gården 
Mysing. Avkjørselen er skiltet på E39 
mellom Helleland og Ualand.

BELIGGENHET:
Mysingveien 
4376 Helleland

Mysinghålå



FISKERI- OG 
SJØFARTSMUSEET  
ligger idyllisk til i vakre 
Sogndalstrand. Museet ligger 
i en gammel sjøbu, som er en 
opplevelse i seg selv.

Rundt 1820 kom det store 
sildeinnsig til kysten utenfor 
Dalane. Sild var en stor 
inntektskilde og ga mange 
arbeidsplasser. Fisket foregikk 
i åpne båter som ble rodd 
eller seilt. Derfor måtte 
sjøbuene ligge i nærheten av 
fiskefeltene. I alle små viker 
og sund langs Dalanekysten 
ble det i denne perioden reist 
sjøbuer der silda ble tatt inn. 
Fiskerimuseet er opprinnelig 
ei sjøbu fra denne perioden.

Museet overtok sjøbua på 
1950-tallet. Bua er oppført i 
reisverk over tre etasjer. Den 
står på steinsøyler som er 
stablet tørt. Hovedtrappa er 
også bygget opp i tørrmur.

Anlegget er for tiden stengt 
på grunn av vedlikehold, men 
vi anbefaler et besøk i koselige 
Sogndalstrand.

BELIGGENHET:
Sandvikveien 3 
4380 Hauge i Dalane

Fiskeri- og sjøfartsmuseet



KVERNHUSANLEGGET VED 
FUGLESTAD  er et av flere 
kvernhus som tilhører Dalane 
Folkemuseum. Anlegget 
består i dag av tre kvernhus 
og ei korntørke. Kvernhusene 
ble bygget omkring 1840 og 
korntørka på 1870-tallet.

Anlegget tilhørte og ble drevet 
av oppsitterne på Fuglestad, 
og dekket opprinnelig 
oppsitternes eget behov for 
mel. I en periode drev de også 
med leiemaling 
under navnet Fuglestad mølle.
Kvernhusanlegget var i drift 
fram til 1945.

Kvernhusene ligger idyllisk 
til for landtur, med fine 
bademuligheter om 
sommeren. Vis hensyn til 
kulturminnet. All bruk av ild  
er forbudt.

Veien til anlegget er skiltet  
på fv. 44 ved Brusand.

BELIGGENHET:
Fuglestadvegen 
4363 Brusand

Fuglestad kvernhusanlegg
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VINTERSESONGEN

EGERSUND 
FAYANCEMUSEUM
1. januar - 17. juni og  
27. august - 31. desember
Mandag - tirsdag: Stengt
Onsdag - fredag: 11-15
Lørdag - søndag: 11-17

HELE ÅRET 

Åpent etter avtale utenom 
åpningstidene.

ADMINISTRASJON SLETTEBØ
Mandag - fredag: 9-14

MYSINGHÅLÅ
Anlegget er alltid åpent.

HELLEREN I JØSSINGFJORD
Anlegget er alltid åpent

KVERNHUSANLEGGET  
VED FUGLESTAD
Anlegget er alltid åpent.

SOMMERSESONGEN

DALANE FOLKEMUSEUM  
PÅ SLETTEBØ
18. juni - 12. august
Alle dager: 11-17

EGERSUND 
FAYANCEMUSEUM
18. juni - 26. august
Alle dager: 11-17 

BILSTADHUSET
Åpent etter avtale.

FISKERI- OG 
SJØFARTSMUSEET I 
SOGNDALSTRAND
Stengt for vedlikehold, 
men et besøk i koselige 
Sogndalstrand kan anbefales!

Åpningstider 2018



Dalane
Folkemuseum
Museumsveien 20 
4373 Egersund

Postadresse: 
Postboks 338 
4379 Egersund

51 46 14 10

dalanefolkemuseum.no


