VARBERG-EGERSUND

LUNSJPAKKE FRA
HOTELLET

Vi tilbyr våre gjester å
smøre med seg
lunsjpakker ved
frokosten, som kan
tas med på turer til kr
65,- pr stk.

Varberg er et spennende utkikkspunkt midt i Egersund by, ca 25
minutters gåtur fra Grand hotell. På toppen har man flott utsikt over
byen og innseilingen til Egersund havn. Det er sti opp til toppen av
Varberg fra tilrettelagt parkeringsplass. Det er lett å finne stedet, da
et stort teletårn er plassert på det høyeste punktet. Her er det
benker hvor en kan sitte ned og nyte med brakt niste. Varberg er et
sentralt friluftsområde som er tilrettelagt med parkeringsplass, tursti
rundt toppen og veg til toppen hvor det er montert
informasjonstavler og en kikkert for den som vil se nærmere på
detaljer i byen og omegn.
Varberg kan bety fjellet der varden sto eller stedet som en varslet
krig og ufred fra ved hjelp av veter. Plikten til å holde veter går
tilbake til Håkon den gode (konge 934-961), og Varberg, som kun
rager 125 m.o.h. men har en formidabel utsikt, var et naturlig punkt
å ha vete på. Ved foten av fjellet, i enden av Øvre Prestegårdsvei,
finnes det et lite helleristningsfelt fra yngre bronsealder (ca. 1000 500 f.kr.), der motivet er to skipsfigurer. Den yngste kompassrosa
på Varberg.
Under Napoleons krigene førte ufreden til at staten bygde en kjede
av signalstasjoner langs kysten mellom svenskegrensa og
Trondheim. I 1809 kom det således opp signalstasjoner og
utkikksposter på flere topper ved Egersund, deriblant på Varberg.
Stasjonene var dyre i drift og ble demontert i 1818.
Samlaget ville i 1888 bevilge midler til en vindfløy på Kontrari. Da
saken ble behandlet, kom det til diskusjon om den skulle settes opp
på Varberg eller Kontrari. Det endte med at Samlaget bekostet en
fløy på hver av toppene, og de ble satt opp året etter. Fløyen som
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står på Varberg i dag er en kopi av den opprinnelige.
Varberg lå på prestegårdens grunn og tilhørte staten. De fleste
jordene var oppstykket og ble leid ut både til bønder og byfolk mens
utmarka ble leid ut til beitemark. Egersund Skog- og
Treplantningsselskap forsøkte i 1930-åra å få leie hele fjellet til
friluftsformål og plante det til og skape en bynær naturpark. Det
lyktes ikke, men etter at kommunen engasjerte seg ble det høsten
1939 inngått en langsiktig avtale mellom kommunen og
kirkedepartementet. Kommunen skulle få disponere Varberg i minst
50 år som naturpark. Hele området omfattet rundt 100 mål, og
leiebeløpet skulle være kr. 400 pr. år.
I 1968 ble Varbergs rolle som et knutepunkt for kommunikasjon på
ny bekreftet. Da reiste Televerket en telestasjon for overføring av
både radio- og fjernsynssignaler. Stasjonen er fortsatt i drift.
Adkomst: 1 kilometer i gåavstand, ca 250 meter stigning.
Fra Grand hotell, gå oppover Bedehusgata til du kommer til Kjeld
Bugges gate. Fortsett 130 meter til dere kommer til Øvre
Prestegårdsvei, ca 60 meter på denne veien. Gå turveien opp til
Varberg. Kort men bratt løype. Premieres med flott utsikt på toppen!
Tekst utarbeidet av Kjersti Søyland Bye
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