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SOMMERTUR TIL EGERSUND
8. september 2021
Årets sommertur går til Egersund. Vi hadde egentlig planlagt turen til 2020, men på grunn
av pandemien, så har vi altså måtte utsette den til 8. september i år. Nå skal alle i
aldersgruppene over 60 år ha kunne være fullvaksinerte, så risikoen for å smitte hverandre,
skal være liten.
Vi reiser med buss fra Bussterminalen i Stavanger kl. 10.00. På bussturen langs Jæren vil
Egil Harald Grude og Harald Hamre være veivisere. Egil Harald Grude er historiker, var
fylkeskultursjef i Rogaland fra 2001til 2009. Før dette var han Fylkeskonservator i
Rogaland, leder for Stavanger Maritime Museum og arkivar/konstituert Statsarkivar ved
Statsarkivet i Stavanger. Harald Hamre har jobbet med byhistorie og maritim historie.
Han har arbeidet ved Statsarkivet i Stavanger, vært konservator ved Stavanger
Sjøfartsmuseum og leder av Stavanger Museum. Han har skrevet flere bøker, og boken om
Egersunds historie, som ble skrevet i samarbeid med Egil Harald Grude, er den mest
omfattende.
Egersund er Rogalands nest eldste by og fikk bystatus i 1798.
Vel framme i Egersund vil disse to veiviserne sammen med Johan Aakre. Han har meget
god kunnskap om kultur og næringsliv i Egersund, og han tar oss med på en spasertur
gjennom byen.

Vi starter ved Dampskipskaien, får høre om Bradbenken og Klubben, går videre til
Feylingbua med kystkultur i fokus, i Parken blir det orientert om bybrannen og flaggstriden
før vi besøker Egersund kirke.
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Spaserturen i Egersund avsluttes på Fajansemuseet hvor konservator Olaug Økland
forteller.

Grand hotel i Egersund er et av «De historiske hotellene» i Norge og har en lang historie.
Hotellet slik det er nå etter bybrannen, ble åpnet i 1897. Det fikk innlagt elektrisk strøm
allerede i 1905, fra den dag som Egersunds Elektricitetsverk startet opp produksjonen.

På Grand hotel spiser vi en varm lunsj etterfulgt av dessert og kaffe.
Vi reiser tilbake til Stavanger via E39 og gjør regning med å være tilbake på Bussterminalen
litt før klokken 17.
Bussturen, omvisningen i Egersund og måltidet på Grand hotell, Egersund, vil for dem
som har betalt medlemskontingent for 2021, koste kr. 485.
For ikke-medlemmer er prisen kr. 585.
Påmelding sendes pr. e-post til post@pustavanger.net eller til rolv.stokka@gmail.com
Husk å gi opplysning om navn, adresse og e-post på den/de som skal reise.
Alle påmeldte vil etter påmelding motta bekreftelse og senere faktura som vedlegg til e-post.

Vi har satt en grense ved 45 påmeldte.
Skulle vi måtte redusere antallet på grunn av krav i smittevernreglementet, så vil de først
påmeldte bli prioritert.

Med vennlig hilsen
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