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Kjørebeskrivelse:

Ta av E39 ved Krossmoen, og følg rikssvei 42 til Eie, og fylkesvei 44 til sentrum. Vær
oppmerksom på at det er parkeringsavgift i Egersund sentrum.
Til Rundevoll skole; forsett på fylkesvei 44 gjennom sentrum. Skiltet til høyre opp
mot Rundevoll. Følg veien til endes og parker ved skolen.
Til Hestnes; forsett videre på fylkesvei 44. Skiltet til høyre mot Hestnes. Kjør over
brua og til veis ende. Parkeringsplass ned til venstre mot friområdet.

Områdebeskrivelse

Hestneshalvøya var tidligere skogløs, men ble beplantet med løvtrær og bartrær for
rundt hundre år siden av Egersund Skog- og Treplantningsselskap, som også fikk laget
stien langs Søra sundet. Under andre verdenskrig bygget tyskerne flere forsvarsverk
langs stien. Fuglene trives i blandingen av løv- og barskog, men turgåere vil også
kunne oppleve det rike dyre- og plantelivet som finnes i sjøkanten.

Turbeskrivelse
Fra sentrum langs
kysten rundt Hestnes

258 m

258 m

8,6 km

170 m

170 m

2,8 km

3 timer

Denne turbeskrivelsen tar utgangspunkt i den ytre stien, men det finnes flere stier i
området. Kirken ved torget i Egersund er et fint utgangspunkt for turen. Gå ut
Strandgaten, og videre ut Varbergveien. Du runder Vardbergodden og går videre langs
veien til Ryttervik. Her går du videre oppover veien og passerer en bom, 2,2 km, veien
går etter hvert over i sti. Når du kommer til Rosshagen holder du til høyre i retning
Hyseberget. Etter hvert ser du skilt mot «Erna», en kanonstilling og festningsverk fra
andre verdenskrig. Videre går stien østover, og du kommer ut på Hestnes, 4,9 km.
Herfra kan du følge Hestnesveien, og Gamle Sokndalsveien. Når du kommer til
Samfundets skole kan du gå inn Skarpabrådet, slik at du får kirkegården på venstre
side, inn Årstadgaten, og ned trappene inn i Johan Feyers gate til kirken.
Fra Rundevoll skole

1time

Parkering ved Rundevoll skole.
Inn på turstien ved trafokiosken, ta til venstre og følg stien på høydedraget ut til
Løkkå, 0,7 km. Flott utsikt ut over sjøen.
Følg stien videre ned til stien fra Hestnes, 1,2 km. Ta til høyre mot Ryttervik. Følg
stien frem til Hyseberget, 1,8 km, her er det en fin rasteplass. Følg stien videre mot
Ryttervik. Vår tur tar av ved første stikryss mot Rundevoll, opp trapper og til høyre.
Anbefaler å følge stien videre ut mot Ryttervik og ta av opp mot Kjellandsmyra og
Rundevoll, denne turen blir på 4,2 km.
Fra Hestnes
Fra parkeringsplassen, går du over Hestnesveien, litt opp i bakken og tar inn til
venstre mellom husene på stien mot Ryttervik. Like etter husene tar stien opp til
høyre over noen svaberg, deretter går stien i skogsterreng. Etter 500 meter kommer
stien fra Rundevoll ned. Nå er det fritt frem å velge hvor langt du vil gå. Helt rundt til
sentrum eller en rundtur over Rundevoll.

Hestnes under andre verdenskrig

Hestnes var av strategisk viktig betydning under andre verdenskrig. For det første gikk
telegrafkabelen til England i land her, noe som gjorde at Egersund ble et mål for det
tyske angrepet den 9. april 1940. For det andre ble Hestneshalvøya viktig i forsvaret
av innløpet til Egersund gjennom Søra Sundet.
Tyske minesveipere la til Dampskipskaien i Egersund klokken 04.24 morgenen 9. april
1940, og telegraf forbindelsen til England ble brutt 22 minutter senere. De norske
styrkene som var kommet til byen overga seg uten kamp, og byen var dermed i de
tyske okkupasjonsstyrkenes hender allerede før de fleste eigersundere hadde stått
opp.
Tyskerne bygde etter hvert flere forsvarsverk på Hestneshalvøya, og restene av flere
av disse er fortsatt synlige i dag. Ved dampskipskaien er det sprengt ut en liten
bunkers i fjellet hvor det var plassert en kanon og lyskastere. Det er likevel ved
Sundsodden mesteparten av de synligste restene finnes. Her sto en kanon som
forsvarte innløpet, med underjordisk gang og oppholds- og ammunisjonsrom. I
nærheten var det også luftvernskyts, kommandoplass og brakker. Ved den lille kaien
ble forbipasserende skip og båter kontrollert av de tyske okkupantene.

Gradering, ClassiﬁcationWalks, SchwierigkeitsgradWanderung
Lett
Easy
Leicht

Middels
Middels
Mitte

Krevende
Challange
Anspruhvoll

Ekspert
Expert
Experte

Hvor langt er det til Hestnes fra:
Vikeså ……………. 30 min 30 km
Egersund ……….. 8 min 4,4 km
Hauge i Dalane. 28 min 26 km

Moi ………………… 51 min 53 km

Husk å ta med deg all søppel hjem.
Ta hensyn til beitedyr og lukk porter.
Husk båndtvang, som i Eigersund kommune
er fra 1. april til 31. oktober. Eier er ansvarlig
for hunden – hele året
Du er selv ansvarlig for din egen sikkerhet
underveis.

