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EGERSUND FAYANCEMUSEUM  ble 
etablert i 1986 som en avdeling under 
Dalane Folkemuseum.

Museet overtok arkivet og 
samlingene av eldre og nyere steintøy, 
støpeformer, graverte kobberplater 
og mønstertegninger etter Egersund 
Fayancefabrik da den ble nedlagt i 
1979. Dette utgjør kjernen i Egersund 
Fayancemuseums samlinger.

I 2010 flyttet Egersund 
Fayancemuseum inn i nye, moderne 
lokaler i Fabrikkgaten 2, der den gamle 
fabrikken i sin tid holdt til.

Museet





Egersund Fayancefabrik
EGERSUND FAYANCEFABRIK  ble stiftet i 
1847 under navnet Egersunds Potteri. 
Grunnleggeren, Johan Feyer, hadde 
selv lært pottemakeri gjennom studier i 
Newcastle upon Tyne.

I løpet av kort tid utviklet 
fabrikken seg til å bli Norges største 
steintøyprodusent. Fabrikken var en 
hjørnesteinsbedrift i Eigersund, og 
ga arbeidsplasser til generasjoner av 
egersundere.

Fabrikken ble nedlagt i 1979.

Til venstre: Egersund Fayancefabrik i 1897. 
Foto: Peter Arnfinn Flak/Dalane Folkemuseum. 



MUSEET KAN TILBY  flere 
typer aktiviteter for bedrifter, 
grupper og foreninger. Vi 
har også et eget opplegg for 
bursdagsfeiringer.

Noen av aktivitetene vi tilbyr:

• Spannforma keramikk
• Støping i gipsform
• «Lek med leire»
• Guidet omvisning i 

museet. Kan kombineres 
med leireaktiviteter/
støping.

For mer informasjon 
om aktiviteter og priser, 
se nettsiden vår eller ta 
kontakt med museet på 
post@dalanefolkemuseum.no.

Museet har flere 
arrangementer. Disse 
omfatter:

• Påskeverksted
• Kunstutstilling i 

sommersesongen
• Barnas Weekend
• Natt på museet
• Juleverksted

Alle arrangementene 
annonseres med dato og tid 
på nettsiden vår, facebook og 
i lokalavisen.

Aktiviteter og arrangementer



LA KREATIVITETEN FÅ 
UTFOLDE SEG  på Egersund 
Fayancemuseum!

«Lek med leire» er et tilbud 
som passer for hele familien. 
Her får store og små mulighet 
til å utforske sine kreative 
og kunstneriske sider. Bruk 
fantasien og lag noe helt 
fantastisk!

Mens aktiviteten pågår er 
det alltid kyndig personell 
til stede som kan veilede og 
hjelpe til. Museet har egen 
brennovn, slik at alt man 
lager brennes før man får det 
med seg hjem.

PRIS
20 kr per deltaker.

PÅMELDING
Ikke nødvendig.

TID
«Lek med leire» arrangeres 
med jevne mellomrom.  
Tid annonseres på museets 
nettside og i lokalavisen.

Lek med leire



Museumsbutikken
MUSEUMSBUTIKKEN  tilbyr 
lokalhistoriske bøker, samt et utvalg av 
flotte, håndlagde produkter i keramikk 
og glass.

Blant produktene finner man serviser 
fra Figgjo med fayancemotiver, 
reproduksjoner av dukkehoder, 
Rosslandsguden og priskuranter.

Nedenfor: Katalog over produkter fra 1937.



BERØRINGSGALLERIET  er en del av 
utstillingen spesielt tilrettelagt for 
personer med synshemninger.

Her får du ta og føle på formen og 
mønster til flere av de mest kjente 
gjenstandene. Utstillingen er tekstet 
med blindeskrift.

Museet er ellers universelt utformet 
med ledelinjer, heis og god avstand 
mellom utstillingsmontrene.

Berøringsgalleri



Her finner du oss:
EGERSUND FAYANCEMUSEUM  holder 
til i 2. etasje i kjøpesenteret AMFI 
Eikunda i Egersund sentrum. Trapp og 
heis til museet fra hovedinngangen.

ADRESSE
Fabrikkgaten 2
4370 Egersund

E G E R S U N D

44

44



LØRDAG
11.00-17.00

SØNDAG
11.00-17.00

Åpent etter avtale utenom 
åpningstidene.
 

MANDAG
Stengt

TIRSDAG
Stengt

ONSDAG
11.00-15.00

TORSDAG
11.00-15.00

FREDAG
11.00-15.00

MANDAG
11.00-17.00

TIRSDAG
11.00-17.00

ONSDAG
11.00-17.00

TORSDAG
11.00-17.00

FREDAG
11.00-17.00

LØRDAG
11.00-17.00

SØNDAG
11.00-17.00

Åpent etter avtale utenom 
åpningstidene.

Åpningstider 2018
VINTERSESONGEN 

1. januar - 17. juni og 27. august - 31. desember

SOMMERSESONGEN

18. juni - 26. august



Egersund
Fayancemuseum
Fabrikkgaten 2 
4370 Egersund

Postadresse: 
Postboks 338 
4379 Egersund

51 49 26 40

egersundfayancemuseum.no


