
• Sundet var smalt og lett å kontrollere, både 
ved selve kongsgården, og ved Salhus der 
Karmsundbrua går i dag. 

• Den sterke Salhusstrømmen gjorde 
at fartøy ofte måtte ligge og vente til 
strømmen skulle snu. Dette gjorde det 
ekstra lett for vaktmannskapene på 
kongsgården. 

• Selve Avaldsneset ligger høyt og er lett 
å beskytte, samtidig som det har gode 
havnemuligheter like i nærheten av 
kongsgården. 

 
Utsikten fra Flaghaugen
Landskapet i nord skråner sterkt nedover 
mot sjøen og Lahammar. Her finnes det noen 
gravhauger, og det går en hulveg gjennom 
Karvegrovene. Stedsnavnet Lahammer 
kommer av «ladehammer» som betyr 
lossested. «Karve» («Karfi») var en båttype 
àla Gokstadskipet. Disse navnene typer på at 
en av kongsgårdens havner lå på Lahammer 
i vikingtid/middelalder. 
I søre enden av Bukkøy kan du skimte 
«Skrattaskjær» hvor Olav Tryggvason lot 
drukne noen trollmenn. Sagaen forteller at 
et fullastet skip med seidmenn og annen 
trollpakk kom inn til Avaldsnes. De ville 
kaste trolldom over kongen fordi han brakte 
kristendommen til landet. Seidmennene 
mante fram en tykk, svart skodde, men 
skodde vendte seg i stedet mot seidmennene 
som virret omring i blinde. Olav Tryggvason 
grep da inn og bandt seidmennene fast på 
et skjær ute i Karmsundet. Da sjøen flødde, 
druknet seidmennene. Skjæret ble siden kalt 
Skrattaskjær (Trollskjær) og «Pipeskjeret». 

Vikinggården på Avaldsnes
Hvis du følger stien fra kirkeområdet, tar 
det ca 20 minutter å gå ned til vikinggården 
på Bukkøy. Vikinggården ligger på en liten 
skogkledd øy nedenfor middelalderkirken. 
Gårdsanlegget består av flere rekonstruerte 
hus; langhus, gropehus, rundhus og et stort 
naust. På vikinggården lærer du hvordan 
forfedrene våre bygde hus og hvordan 
vikingene levde. Om sommeren kan du 
møte vikingkrigere og husfruer og du 
kan delta i utfordrende vikingaktiviteter. 
Vikingfestivalen blir avholdt her årlig i juni. 
Aktiviteter og åpningstider kan du finne mer 
informasjon om på Visitkarmoy.no 

På AVALDSNES ER DET ETABLERT 
EN EGEN KULTURMINNESTI 
MED INFORMASJONSSKILT OM 
KULTURMINNER I LANDSKAPET 

 

Turkart for
Nord-Karmøy

SUMMARY
Karmøy municipally has a population of about 42 000. It 
is situated on the southwest coast of Norway. The munici-
pally consist of the main island, some smaller islands and 
one part of the mainland. With this map, we would like 
to present the options of walks on NorthKarmøy and the 
many historical places we have here. 

NorthKarmøy has a lot to offer to those who seek a varied 
terrain for walking, several historical places and old relics. 
Here one can walk through heathery land, bog and wood-
land, or visit places which can tell exciting history about 
Karmøy as well as Norway. 

In Norway it is legal to travel, by appropriate means, on 
private or public property that has not been cultured. 
However, it is important to be considerate with respect to 
wildlife and plants in those vulnerable areas. It is illegal to 
make a fire in such areas. Lastly, if you travel there, pleas 
don`t pull down fences or leave behind garbage, and keep 
your dog on a leash. 

In order to fish in freshwater you need to buy a fishing 
license. These can be purchased in stores selling sporting 
items. Children under age 16 may fish for free between 
January 1. and August 20.  Most of the lakes contain 
stocks of trout and eel. 

Avaldsnes is a center in the history of Karmøy as well as 
the history of Norway. Strategically situated where Karm-
sundet is most narrow, the rulers could collect taxes from 
ships which passed. From here they also left for Viking 
raids and merchant voyages across the North Sea. After 
the battle in the year of 872, Harald Hårfagre decided to 
have his main settlement at Avaldsnes. This is how Avald-
snes became “The Oldest Royal Base”. 

The Viking Far is a reconstructed farm that actually lies 
on a tiny forested island below the medieval Olav’s 
Church at Avaldsnes. There are a number of structures – 
longhouse, firehouse, roundhouse and a large boat house 
which make up the homestead. The farm is designed to 
help us understand how our ancestors built their houses 
and how the Vikings lived.

The Olavs church at Avaldsnes was built by Håkon 
Håkonson approximately in the year of 1250. It was 
blessed to Holy Olav. The church was one of the 4 Royal 
Main Churches in Norway, and became a very important 
stop for pilgrims on their way to Nidaros in Trondheim. 

At Visnes, there is a newer and totally different history. In 
the year 1865-1972, they were mining there. The first 30 
years, was a special time. Vigsnes Kobberverk (Vigsnes 
Copper mines) produced 65% of the Norwegian kispro-
duction, and Visnes was a busy mining community with 
3000 Inhabitants. The copper was used to build The Statue 
of Liberty, and therefore there is a statue at Visnes as well. 

From the very beginning, Vigsnes Kobberverk, used a 
modern technology. The telephones was connected as 
early as in 1880, this is only 5 years after Graham Bell`s 
invention. There was electricity in Visnes as early as in 
1885. This is only 7 years after Edison`s invention of the 
incandescent lamp, 7 years earlier than in the Capital.  

ZUSAMMENGASSUNG
Die Gemeinde Karmøy hat ungefähr 42 000 Einwohner 
und liegt an der Südwestküste Norwegens. Die Gemeinde 
besteht aus der Hauptinsel, einigen kleineren Inseln und 
einem Teil des Festlandes. Mit Hilfe dieser Karte möchten 
wir Ihnen die Möglichkeiten für Spaziergänge und Wan-
derungen auf NordKarmøy mit seinen vielen historischen 
Stätten präsentieren. 

NordKarmøy bietet viel für alle, die sich für abwechs-
lungsreiche Wandergebiete, vorzeitliche Funde und 
historische Stätten interessieren. Hier kann man über 
Heide und Moore oder durch Wälder wandern, oder Orte 
aufsuchen, die einen spannenden Beitrag zur Geschichte 
Karmøys und Norwegens leisteten. 

In Norwegen darf man sich frei in der überwiegend im 
Privatbesitz befindlichen Natur bewegen. Es ist jedoch 
wichtig auf das Wild und die Pflanzen in empfindlichen 
Gebieten Rücksicht zu nehmen. In den Wäldern und 
der Heide ist es verboten, offenes Feuer anzuzünden. 
Zerstören Sie bitte keine Zäune und hinterlassen Sie keine 
Abfälle in der Natur. Bitte führen Sie Hunde an der Leine. 

Um in den Gewässern (Süßwasserseen) zu angeln, 
benötigen Sie einen Angelschein, der in Sportgeschäften 
erworben werden kann. Kinder und Jugendliche unter 16 
Jahren sind davon ausgenommen. Die meisten Seen haben 
Forellen und Aalbestände. 

Avaldsnes nimmt einen zentralen Platz nicht nur in der 
Geschichte Karmøys, sondern auch Norwegens ein. Mit 
seiner strategischen Lage an der schmalsten Stelle des 
Karmsundes, konnten die Herrscher Steuern von den vor-
beifahrenden Schiffen erheben. Von hier aus konnten die 
Wikinger auch ihre Eroberungszüge starten oder auf Han-
delsreisen über die Nordsee ziehen. Nach der Schlacht 
bei Hafrfjord im Jahre 872 legte Harald Schönhaar seinen 
Hauptsitz nach Avaldsnes. Auf diese Weise wurde Avalds-
nes zum ältesten Königssitz Norwegens. 
Die Olavskirche in Avaldsnes wurde von Håkon Håkon-
son um 1200 erbaut und sie wurde von Olav dem Heili-
gen eingeweiht. Die Kirche war eine der vier königlichen 
Hauptkirchen im Norwegen und wurde eine wichtige 
Station für die Pilger, die zum Nidarosdom in Trondheim 
reisten. 

In Visnes dagegen gibt es einen andren und viel jüngeren 
Teil der Geschichte  zu erzählen. Im Zeitraum 1865-1972 
wurde hier ein Kupferbergwerk betrieben und besonders 
die ersten 30 Jahre haben große Bedeutung. In diesem 
Zeitraum förderte das Vigsnes Kupferbergwerk 65% des 
norwegischen Kupfererzes und Visnes war eine hektische 
Grubenstadt mit 3000 Einwohnern. 

Das Vigsnes Kupferbergwerk war von Anfang an führend 
im Bezug auf den Einsatz moderner Technologie und es 
gab unter anderem bereits im Jahr 1880 Telefone, nur 5 
Jahre nach Bells Erfindung. Elektrisches Licht gab es in 
Visnes bereits 1885, nur 7 Jahre nachdem Edison die Glüh-
birne erfunden hatte und 7 Jahre bevor Oslo elektrisches 
Licht bekam!

 

 

Stier og turveier, 
kultur og historie

Med kulturminner

Til kartbrukeren
Nord-Karmøy har mye å tilby de som ønsker 
å oppleve variert turterreng eller ønsker å 
få innsikt i spennende Karmøyhistorie. Fra 
Fotvatnet i sør, Bjørgene i nord, Feøy i vest 
og Lindøy i øst finnes turområder som skulle 
være attraktive for de fleste. Her kan du 
ferdes på stier som går gjennom lyngmarker, 
myrer og skogplantefelt, eller du kan velge 
godt tilrettelagte turveier. Historisk er 
Nord-Karmøy svært interessant, det gjelder 
både i lokal og i nasjonal sammenheng. 
Karmsundet har i årtusener vært av landets 
viktigste skipsleier og alle fornminnene langs 
sundet gir verdifulle glimt av historien. Også 
nyere historie, som gruvedriften på Visnes, 
er selvsagt med i kartet. 
Vi håper kartet vil være til nytte både 
for fastboende og tilreisende. Foruten 

selve turkartet med inntegnede traséer, 
viktige historiske steder m. m., inneholder 
folderen også en tekstdel som presenterer 
turområdene, fornminnene, og de mange 
severdighetene på Nord-Karmøy og 
Fastlandssiden. 

God tur! 
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Ferdselsregler
Allemannsretten gir oss rett til å ferdes 
fritt i utmark. Den gir oss også plikt til å 
gjøre dette hensynsfullt og med tilbørlig 
varsomhet. Vær oppmerksom på følgende 
punker:

• Kast ikke papir, plast eller annet avfall   
i naturen. 

• Vis respekt for andres eiendom. Ikke 
ødelegg gjerder, lukk grinder. Ta hensyn til 
husdyr. 

• Respekter båndtvang. I Karmøy er det 
båndtvang hele året i områder hvor det 
er beitedyr, og offentlig vedlikeholdte 
turveier, parker, o.l. 

• Vis hensyn til dyr og fugler. Dette gjelder 
særlig i områder med frodig vegetasjon 
og i våtmarksområder. Ta spesielt hensyn 
under hekke- og yngletiden på vår og 
forsommer. 

• Karmøy kommune har egne retningslinjer 
for bruk av metalldetektor. Disse finner 
man på nettsidene: 

karmoy.kommune.no

Utleie av turutstyr
Man trenger ikke nødvendigvis kjøpe alt 
utstyr til friluftsliv selv. Det finnes flere 
muligheter for lån/leie. 

• Kanoer kan 
lånes. Kontakt 
Karmøy 
Folkehøyskole. 

• Friluftsrådet Vest 
låner ut turutstyr 
som lavvo og lignende. 

• Karmøy brannvesen låner ut rednings-
vester. 

• Kirkens Nødhjelps «Skattkammer» i 
Haugesund låner ut utstyr, spesielt til 
barn. 

 

Fiske og jakt på Nord-Karmøy
Avaldsnes fiskekortområdet strekker seg 
fra Kopervik i sør til flyplassen i nord, og 
ligger i Avaldsnes grunneierlag. Innenfor 
dette området kan allmennheten fiske med 
stang i Fotvatnet, Slettevatnet, Rossavatnet, 
Storestemmen, Gåsavatnet og Grodvatnet. 
Dette er typiske ørretvatn. Fiskekort fås kjøpt 
på sportsbutikk i Kopervik. 

Ønsker du å jakte på Nord-Karmøy, må du 
først ha tatt jegerprøven og ha betalt jeger-
avgift. Det er grunneieren som har jaktret-
ten, og løyve til jakt må skaffes ved kjøp av 
jaktkort eller gjennom avtale med grunneier/
grunneierlaget. Ønsker du mer informasjon 
om jakt, ta kontakt med Avaldsnes Grunn-
eierlag, eller naturforvalter i kommunen. 

En god turgåer 
etterlater kun fotavtrykk. 

Frisk i friluft
Nettsiden «haugalandet.friskifriluft.no» 
inneholder turforslag fra Bokn, Haugesund, 
Tysvær, Vindafjord og Karmøy. Her 
presenteres turene, samt at flere av turene 
har egne kart og tekst som omtaler turmålet. 

Pr januar 2017 er følgende områder  i 
Karmøy presentert:
• Aksnesstranda
• Allmannamyr
• Bjørgene
• Bukkøy
• Fotvatnet
• Føynå/Feøy
• Gamle Tuastadveg
• Karmøymarsjtraseèn
• Kinnebu og Åkramarka
• Lindøy
• Moksheimskogen
• Røyningsbu
• Sandvesanden
• Skuderunden sykkelrute
• Stangelandsmarka
• Stavasanden
• Visnes
• Åkra-Hop
• Åkrasanden

Visitkarmoy.no 
På nettsiden Visitkarmoy.
no finner man mange kjekke 
opplysninger for de som ønsker 
å oppleve Karmøy. Her finnes informasjon 
om kulturopplevelser, naturopplevelser, 
familieaktiviteter med mer.

Feøy
Ute i havet ligger Feøy. Skjærgården er 
sammen med Torvastadskjærgården den 
fineste vi har på Karmøy. Veiene på Feøy er 
praktisk talt bilfrie, og brukes som turveier. 
Landskapet på Feøy er preget av aktiv 
sauedrift, noe som gir et åpent landskap med 
verdifulle kystlyngheier. Hele Feøy benyttes 
til turgåing, men husk å ta hensyn til dyrene. 
Lukk porter, og hold hunder i bånd.  

Til Feøy kommer du med rutebåt fra indre 
Kai i Haugesund, eller fra Kveitevik på 
Torvastad. Man kan selvfølgelig også ta egen 
båt. Det er gjestebrygge, og ellers fine områ-
der å ankre opp. Fiskemulighetene er mange, 
både fra båt og fra land. Den lokale butikken 
er verdt et besøk. Toalettet på bedehuset er 
åpent for turister.

 

Kvalavågsmarka
Området fra flyplassveien og vestover 
mot Kvalavåg og Kalstø, går under navnet 
Kvalavågsmarka. Terrenget er småkupert, 
med høyeste fjell Rambaskårfjellet med sine 
78 moh. Betydelige deler av området er med 
tiden blitt skogkledt. Særlig den østre delen 
har i dag områder med ganske storvokst 
granskog. Det er flere gode turalternativer 
i Kvalavågsmarka, og de mest brukte 
innfallsportene er ved Kvalavåg skole, der 
gassrørledningen krysser Kvalavågsveien, og 
ved flyplassveien. 

Flyplassfjellet Rambaskår 
Dette er en barnevennlig tur med spennende 
utsikt til flyplassen. 

Fra parkeringsplassen langs Kalstøvegen er 
det turskilt til Rambarskår. Nesten hele turen 
går på en 1 meter bred grusveg gjennom 
fin skog. Det er lett å gå og sykle nesten 

helt frem. Ca halvveis, og før man starter 
stigningen, kommer man til et kryss. Her tar 
man til venstre, krysser over gjerdeklyveren, 
og fortsetter oppover mot høyre. I dette 
skåret, Rambaskår, går gassrørledningen fra 
Nordsjøen og inn til Kårstø. Masten som er 
på toppen av fjellet kan sees herfra. Rett før 
toppen slutter grusstien, og det er vanlig sti 
helt opp. 

Området på toppen gir en kjempeflott utsikt, 
spesielt mot Utsira i vest, og Feøy i nord. 
Det aller mest spennende er imidlertid at 
man ser ned på flyplassen. Det er et ypperlig 
sted å følge med på flyene. Det anbefales 
å planlegge turen slik at man får med seg 
dette. Avganger og landinger på flyplassen 
finner man lett på nettsiden Avinor 
Haugesund.
 
På toppen er det bord og benk satt ut av 
Avaldsnes Grunneierlag. 

Bukkøy
Fra Avaldsneskirken og Nordvegen Historie-
senter går det tursti ut til Bukkøy. Stien går 
gjennom flott åpent kulturlandskap, over 
to trebruer, før man er på Bukkøy. Denne 
skogkledde øya, samt naboholmer man kan 

gå til, er et populært turområde. Her får man 
le for vinden, og kan oppdage lune viker. På 
Bukkøy er det bygget opp en vikinggård. Les 
mer om dette under kapittelet om Avaldsnes.
Hvert år arrangeres Vikingfestival i juni.

HISTORISKE STEDER PÅ 
NORD-KARMØY
Skipsgraven Grønhaug 
Grønhaug er en av to gravhauger på Karmøy 
hvor det er funnet vikingskip. Grønhaug 
ligger i utkanten av Reheia. Haugen var ca. 
30 meter i diameter og 4 meter høy. Den 
rommet et skip som var ca. 15 meter langt 
og 3 meter bredt, hvor kongen var lagt på 
dundyner og hadde fått rike gaver med 
seg på reisen inn i det ukjente. Skipsgraven 
Grønhaug er datert til år 795 e. Kr. 

Olavskjelda
Sagnet forteller at Olavskjelda oppstod da 
Olav den Hellige satte knytteneven i berget 
for å skaffe vann til skipsmannskapet sitt. 
Siden skal vannet ha hatt legende kraft. 
Før reformasjonen kan vi anta at det kom 
flokker av pilgrimmer til Olavskjelda for å 
drikke av vannet og bli helbredet. Særlig 
godt skal vannet i denne kilden vare mot 
øyensykdommer.

Som takk for hjelpen, satte pilgrimmene 
igjen små kors av gresstrå og trepinner. 
Skaret som fører inn mot Olavskjelda 
kaller «Munkaskar», og minner om denne 
pilegrimstrafikken. Troen på kildens 
hellighet kan gå helt tilbake til førkristen tid.

Skipsgraven Storhaug
I 779 ble en konge gravlagt i et stort skip i 
Storhaug.
Skipets kjøl var ca. 22 m. Selve skipet kan 
derfor ha vært rundt 27 m. Med seg i graven 
fikk kongen også en mindre båt, slede, hest, 
to sverd, spyd, pilekogger, to sett brettspill, 
gullring på armen og mange andre gaver. 

Bronsealderhaugene  
på Reheia
Reheia kalles også Blodheia. Her ligger 
Norges største samling av bronsealder- 
hauger. Mellom disse store gravhaugene 
stod i 953 et slag mellom Håkon den gode 
og sønnene til Eirik Blodøks. Derav navnet 
Blodheia.

En gang var det over 40 gravanlegg på 
Reheia. Bare seks gravhauger er synlige 
i dag. Haugene ligger på ei linje fra 
Karmsundet i øst til havet i vest. Folket som 
reiste haugene kom trolig opprinnelig fra 
Danmark. Haugene vitner om at det for snart 
3.500 år siden oppstod et sterkt maktsenter 
ved Karmsundet. Dette maktsenteret var 
den nordligste utposten i et europeisk 
handelsnettverk som strakte seg fra 
Middelhavet til Karmsundet, fra Irland til 
Russland.
 

Bygdeborg på Bårholmen
På den vesle skogkledde Bårholmen i Buvik 
finnes rester etter en bygdeborg (Bår = borg). 
Bygdeborger er forsvarsverk anlagt på steder 
som fra naturens side er lette å forsvare. Her 
søkte lokalbefolkningen tilflukt under angrep 
fra overlegne fiender. Bygdeborgen på 
Bårholmen hadde imidlertid sannsynligvis 
en annen funksjon. Kanskje var den en 
«vaktpost» for kongsgården på Avaldsnes. 
Hvis fiendtlige skip seilte inn Visnesvågen, 
som er «bakveien til Avaldsnes», kunne 
vaktene på Bårholmen varsle kongsgården 
og forsinke fienden inntil kongens menn 
kom til unnsetning. 

De fem dårlige jomfruer
Under Karmsund-brua finner vi fem høye 
bautasteiner som kalles «De fem dårlige 
jomfruer». Steinsettingen er et gravanlegg 
fra yngre romertid, ca. år 300 e. Kr. Her 
er det funnet et bronsekar med brente 
menneskebein og bjørneklør. En teori er 
at steinsettingen var en del av et magisk/
religiøst kalendersystem. Bautaene er 
plassert ved Karmsundets smaleste punkt, 
og henvender seg til sundet. Navnet «De fem 
dårlige jomfruer» er knyttet til sagnkretsen 
om Olav den Hellige. 

Kjørkhaug og Kubbhaug. 
Disse to gravhaugene er fra eldre bronsealder 
(1.500 f.Kr – 500 e.Kr). Haugen nærmest 
veien blir kalt «Kjørkhaug» fordi bygdefolket 
brukte å hvile seg her når de skulle til kirken 
på Torvastad. Kjørkhaug inneholder ingen 
grav, men 7 fint oppmurte steinrøyser. 
Vi regner med at den er en «kenotaf», et 
minnesmerke reist over 7 personer som er 
omkommet langt borte. I «Klubbhaug» er det 
funnet menneskebein i en hellekiste og flere 
flotte gjenstander. 

Krosshaug
På Storasund ligger et gravfelt med 6 
gravhauger fra jernalderen. Området kaller 
«Krosshaug» fordi det stod et steinkors på 
en av haugene frem til år 1750. Fremdeles er 
dette korset levende i den lokale tradisjonen. 
Vi har ingen billedlig dokumentasjon om 
korset, men antar at det må ha vært av 
anglikansk type slik som steinkorsene på 
Kvitsøy og på Krosshaugen i Haugesund.  

Fotvatnet og områdene rundt 
Variert natur, mange friluftsmuligheter og 
lett tilgjengelig turterreng er stikkord som 
gjør Fotvatnet og områdene rundt til et av de 
mest populære friluftsområdene på Nord-
Karmøy. 

Området kan by på mange fine turløyper. 
Stiene er godt merket og skiltet, men er 
av varierende standard. Området er lett 
tilgjengelig fra sørenden av Stora Fotvatnet, 
fra Gamle Sundsveg, og industriområdet på 
Bygnes. 

I Fotvatnområdet ligger vannene tett, og 
gir området et særpreg, samtidig som de 
gjør det til et attraktivt friluftsområde. Ikke 
mindre enn 7 større og mindre vann finnes 
innenfor dette avgrensede området. I øst, 
mot industriområdet på Bygnes, ligger 
Litlavatnet. Her finnes god parkering, 
badeanlegg, grill og border. Sentralt i 
området ligger Stora Fotvatn og Slettevatnet, 
og i vest ligger våtmarka Janastemmen og 
vannene Tomåsstemmen og Rossavatnet. 
Flere av vannene og de mange myrene 
rundt er gode viltbiotoper. Her finner ender, 
vadefugler, hegre og andre våtmarksfugler 
gode leveområder så lenge vannene er isfrie. 
For mange arter er disse våtmarksområdene 
gode hekkeområder. Her er det særlig viktig 
at en tar hensyn til fuglelivet, og spesielt i 
hekketiden på vårparten og forsommeren. 
Flere av vannene er rimelig gode fiskevann 
og kan gi fine fangster av ørret. Stora Fotvatn 
og Litlavatnet er regulert til industrivann. 
Stora Fotvatn er svært uberegnelig når det 
fryser. Noen steder kan ha tykk is, mens det 
andre steder er svært tynn is. 

Stora Fotvatn med lett tilgang vannveien 
til de andre vannene i området har de 
siste årene blitt stadig mer benyttet til 
kanopadling. 

Bjørgene
Området mellom Bø og Vikjå er flatt 
jordbruksland. Det meste av området ligger 
fra 20 til 30 meter over havet, og var en 
gang i tiden under havnivå. Vegetasjonen 
er derfor grunnlagt på hav-avleiringer 
som med tiden i stor grad er tildekket med 
lynghumus. Unntaket er Bjørgene som 
med sine særpregede og avrundede koller 
er et landemerke for hele nordre del av 
kommunen. Kollene ligger på rekke og rad 
i nord-sør retning, er fra 31 til 68 meter over 
havet, og isskurt i en øst-vest lengderetning. 
På Veten/Bjørgetoppen (68 moh) var det på 
Håkon den Godes tid en brennvarde som 
inngikk i varslingssystemet Leidangen. 
Bergarten i Bjørgene er, som for områdene 
rundt, grønnskifer. I Bjørgene er berget ikke 
så oppsprukket som i de omkringliggende 
områdene, og dette kan være noe av årsaken 
til at disse velkjente landemerkene ikke har 
erodert bort. I områdene rundt Bjørgene 
finnes mange flyttblokker, gjerne med en 
diameter på 1-3 meter. Disse blokkene er for 
det meste gneisgranittiske bergarter som isen 
har transportert fra fastlandet lenger øst. 

Bjørgene er av de mest tilrettelagte turom-
rådene på Karmøy. Her finnes 3.6 km med 
belyst turvei. Veiene binder sammen skole/
idrettsområde, boligfelt, ungdomshus/ak-
tivitetshus, og den sørlige delen av bygda. 
Høsten 2016 ble området oppgradert, spesielt 
med tanke på universell utforming. Dette 
vil gjøre området mer attraktivt for rulle-
stolbrukere og svaksynte, men tiltakene 
kommer også alle andre til gode. Det er også 
et område hvor det er lov å la hunden gå 
fritt innenfor gjerder. Området har også en 
rastehytte med benker og grill. 

I tillegg til turveiene finnes det mange stier 
man kan utforske. Den mest populære er til 
utkikkspunktet Bjørgetoppen/Veten. 

Fastlandssiden
Skogområdet mellom Norheim og Vorme-
dal er et populært turområde. Her er belyst 
turvei som fungerer som skolevei, samt 
mindre stier i området. I 2017 arbeides det 
med å etablere hundepark. Fra Aksnes til 
Vormedal går «Kjerkeveien», som ble brukt 
for å komme fra Tysvær og Førresfjorden og 
over til Vormedal. Videre rodde man over 
Karmsundet til Olavskjerkå på Avaldsnes. 
Spannavarden og Tronefjellet er begge fine 
utkikkspunkt. Stiene i området vedlikehol-
des av Norheim- og Spanne Friluftslag. 
Lengre sør er Gamle Tuastadveg en fin 
turvei, som også kan kombineres med stien 
rundt Tuastadvatnet. Helt sør på Fosen kan 
turen til Grindafjellet anbefales. Parkeringen 
er på kaien. 

Lindøy
Lindøy friluftsområde er et funn for folk i 
alle aldre. Lysrik og innbydende ligger øya 
og dupper i Førresfjorden, like sør for Røyk-
sund. Over hele øya snirkler naturstiene seg 
i det kuperte og vekslende terrenget. Stiene 
bringer fotfolket over lyngheier, gjennom 
små klynger av skog, ned til strender og ba-
deplasser og inn til en leirplass med gapahuk 
der du kan grille mat og koke kaffe. Lindøy 
er også et populært sted for bærplukking på 
sensommeren og høsten, da bugner det av 
blåbær og tyttebær. Det finnes også gode fis-
keplasser fra øya ut mot Førresfjorden. Med 
litt flaks kan du få en sjøørret på kroken. 
Utleie av robåt og kano.
   
Kontakt Friluftsrådet T: 52 77 48 30.

Frivest.no

Visnes
Vigsnes Kobberverk AS kom i drift allerede 
i 1865. Det var på den tiden oppgangstider 
for landet og i løpet av sine første syv år økte 
verket bemanningen fra rundt 20 til over 500 
menn. På noen få år var fiskerbondebygda 
Visnes omdannet til en hektisk gruveby med 
nærmere 3000 mennesker. 

Fra 1877 og det påfølgende tiåret stod 
Vigsnes Kobberverk for 65% av den 
norske kisproduksjonen, og fikk en 
helt sentral rolle i norsk og nordisk 
gruveindustri. Pga. sin høye kvalitet var 
Vigsneskobberet ettertraktet vare. Dette var 
årsaken til at Vigsneskobber ble benyttet 
i bl.a. «frihetsstatuen» i New York. For å 
illustrere dette står det en miniutgave av 
Frihetsgudinnen på Visnes. 

Vigsnes kobberverk satset mye på moderne 
teknologi og var usedvanlig tidlig ute med 
flere tekniske nyvinninger. Som eksempel 
kan nevnes trykkluftboremaskinen som 

var på plass på Visnes 20 år før på Røros. 
Telefonen var oppegående bare 5 år etter 
oppfinnelsen av telefonen i 1875, og det 
elektriske lyset lyste opp gruveområdet 
bare 6 år etter Edisons oppfinnelse av 
glødelampen i 1879. Dette var faktisk 7 år før 
hovedstaden fikk lys! 

Charles De France var den sentrale personen 
i verkets første periode. Han drev verket 
på vegne av de belgiske eierne. Han var en 
stor hage- og blomsterelsker og fikk anlagt 
et større parkanlegg som i ettertid har båret 
navnet «Fransahagen». Parken ble bydd 
opp for «at bøde paa den golde naturen 
og for orden og nethed». Det var viktig at 
funksjonærene som kom fra Mellom-Europa 
ikke skulle «falle i dårlig sinnsstemning 
på grunn av den ørkenaktige natur». 
Fransehagen ble anlagt i det småkuperte 
terrenget like nord for gruveområdet, og 
med sine mange veier og stier, ble det med 
tiden en perle på verkseiendommen. Hagen 
var beplantet med løvtrær som poppel, alm, 
lind, bøk og med innslag av edle grantrær.  

På knausene var det satt opp lysthus og 
det var lagt til andedammer, kjelkebaner, 
kjøkkenhager osv. Fransehagen fremstod i 
det hele tatt som en grønn oase i det ellers 
så svovelavsvidde landskapet. Den nordlige 
delen av eiendommen ble kalt «verketsjord». 
Veiene ble bygd av gruvearbeiderne 
som av helsemessige årsaker ikke lenger 
kunne arbeide i gruvene. Veiene fikk god 
terrengtilpasning og var av høy standard. 
Dette fordi de skulle kunne brukes som 
rideveier av de «kondisjonerte». 

Ridestiene og turstiene, forvaltes i dag av 
Friluftsrådet Vest. Dette område er et av 
de mest benyttede turområdene på Nord-
Karmøy.  

Det er laget en eventyrjakt for barn, som 
inneholder rebusoppgaver: 
Denne finnes på Visitkarmoy.no 
familieaktiviteter, kulturopplevelser.

Gruvemuseet er åpent om sommeren. For 
mer info se: Visitkarmoy.no

AVALDSNES – NORGES 
ELDSTE KONGESETE

Norgenavnet
De fleste land har fått navn etter sine 
landområder, men Norge har fått navn etter 
skipsleia utenfor. Når man kommer seilende 
over den åpne havstekningen fra Lista, lang 
Jærkysten, så ligger Karmsundet som en 
beskyttet havveg ved innløpet til skipsleia 
nordover, og det var Karmsundet som først 
var Norgesnavnet. For våre forfedre var dette 
Nordvegen, vegen mot nord. 

Kong Harald Hårfagre. 
Midt i denne «Nordvegen», der Karmsundet 
er på det smaleste, ligger Avaldsnes. Her 
satt herskerne og kontrollerte skipstrafikken 
langs norskekysten. De krevde inn skatter 
fra skip som passerte, og holdt øye med 
strømmen av varer fra Hardangerfjorden 
og Boknafjorden, og sendte sine egne skip 
på vikingtokt eller handelsferder over 
Nordsjøen. Den strategiske plasseringen ved 
Karmsundet var også årsaken til at Harald 
Hårfagre la hovedgården sin til Avaldsnes 
etter slaget i Hafrsfjord i år 872 e. Kr. Slik ble 
Avaldsnes «Norges eldste Kongesete». 

Sagaen forteller at Erik Blodøks og sønnene 
hans tilbrakte store deler av sin tid på denne 
kongsgården. Det samme gjorde Håkon den 
gode. Lite visste vel Håkon, da han som 
barn sprang rundt på de grønne slettene 
her, at han skulle komme tilbake som konge 
og kjempe mot flere av nevøene sine like 
bortenfor kongsgården, på de lokalitetene vi 
i dag kaller Blodheia og Blodteigen. En av 
nevøene, Guttorm, skal ha blitt drept i dette 
slaget. 

Kong Augvald
Avaldsnes var kongsgård like til hanseatene 
brant ned kongs-gårdbygningene i 1368. 
Flere av disse kongene, Harald Hårfagres 
ætlinger, har satt spor etter seg både i 
landskapet og i Avaldsnes historie, men 
det bodde konger på Avaldsnes lenge før 

Harald Hårfagres tid. Selve navnet ble gitt 
til Avaldsnes av en konge som levde på 
Avaldsnes i folkevandringstida. Denne 
kongen het Ogvaldr, eller Augvald som vi 
sier i dag. 

I sagaen hører vi at det var selveste Odin 
som kom til Olav Tryggvason på Avaldsnes, 
og fortalte om kong Augvald som hadde 
gitt navnet sitt til stedet. Morgenen etter går 
kong Olav ut og graver i to av gravhaugene 
på gården. I den ene haugen finner han 
mannebein etter kong Augvald, i den andre 
finner han kubein etter Augvalds hellige ku. 
Olav Tryggvason følte nok det historiske 
suset som lå over slettene på Avaldsnes. Han 
kjente til sagaer og sagn som var knyttet 
til gravhauger og bautasteiner, hustufter 
og personnavn. Olav ønsket å vite mer om 
dette mektige aristokratiet som hadde satt 
sin signatur på kulturlandskapet og lagt 
grunnlaget for etablering av en norsk stat. 
Avaldsnes har 10 000 år med 
sammenhengende historie, og området kan 
vise til rike funn og kulturminner fra alle 
tidsepoker. Fremdeles kan fornminner og 
funn, stedsnavn, historier og sang gi oss en 
anelse om hvem de var, disse menneskene 
som bodde her. 

Kongsgårder gjennom 1000 år 
Karmsundet var hovedvegen til Avaldsnes, 
men de fleste som besøker steder i dag, 
kommer landevegen og ender oppe ved 
Olavskirken. Arkeologiske undersøkelser 
de siste årene viser at det var oppe på selve 
kirkeplatået avaldsneskongene hadde sine 
bygninger gjennom ulike tidsepoker. Det 
er blant annet funnet langhus og haller. 
Hallbygningene i yngre romertid og 
vikingtid stod ytterst på brinken like sør for 
Olavskirken.

I området mellom Olavskirken og 
Nordvegen Historiesenter ligger også 
underetasjen av en kongshall i stein fra 
middelalderen.  Kongshallen har trolig hatt 
flere etasjer og en overbygget gang som 
førte til kirkekoret. I 1986 ble det funnet 
35 meter av en underjordisk gang. Vi tror 

gangen var en fluktrute til bruk i ufredstider.  
Det ser ut som gangen begynner inne i 
middelalderhallen. Kanskje har den gått like 
til kirketårnet.

Et gammelt hedensk kultsted
Like innenfor porten til kirkegården, kan 
du til venstre se rester av en bautastein. Det 
heter seg at steinen, som på 1600 tallet var 
over 9m høy, sprakk da prestegården brant 
i 1698. Olavskirken skal være bygget på et 
gammelt hedensk kultsted der det stod en 
krets av kjempesteiner. Denne bautaen er 
en av disse steinene. En annen er «Jomfru 
Marias synål». 

Middelalderkirken. 
Olavskirken ble bygget av Håkon Håkonsson 
rundt 1250 som en del av kongsgårdanlegget. 
I et pavebrev av 1247 heter det at kong 
Håkon Håkonsson selv skal ha rett til å velge 
prester til de kirker han og hans forfedre 
har reist på sine 3 kongsgårder, og til dem 
han selv kommer til å grunnlegge. Dermed 

kunne Olavskirken på Avaldsnes bli en av 
de fire kongelige kirkene i Norge som var 
direkte underlagt kongen, noe som viser 
at kongsgården på Avaldsnes fremdele 
hadde en sterk posisjon på 1200-1300 
tallet. Olavskirken er den eneste av de fire 
kongelige kollegiatkirkene som fremdeles 
står. 

Håkon Håkonsson viet kirken til Olav den 
hellige. Kirken på Avaldsnes ble et viktig 
stoppested for pilegrimer som skulle til 
Nidaros. I eldre tider hadde Olavskirken 
på Avaldsnes både et Olavsalter og et alter 
som var viet til Jomfru Maria. På nordsiden 
av kirken ser vi en gjenmurt dør. Dette var 
pilegrimenes inngang, for de skulle alltid gå 
inn i kirken med ryggen vendt mot nord. 

Hvis du tar samme vegen som pilegrimene, 
kan du se buemerker og runer både fra eldre 
og nyere tid på den grå kirkeveggen. Legg 
merke til korvinduene med rosetter over. 
Disse er svært typiske for den unggotiske 
stilen. 

«Jomfru Marias synål»
På nordsiden av kirken er det «Jomfru 
Marias Synål» som fanger blikket ditt. Dette 
er en av Norges høyeste bautaer på 7,3 m. 
Steinen skal ha vært enda høyere. Sagnet 
forteller nemlig at dommedag kommer 
når steinen berører kirkeveggen. Derfor 
skal Avaldsnesprestene i ly av nattemørket 
ha hogget biter av toppen og slik reddet 
verden fra undergang. Også de som bygget 
kirken hadde respekt for denne steinen. 
Nordveggen i kirken (skipet) er skrådd. Ble 
dette gjort for å spare steinen?

Navnet kommer av runeinnskriften: «Mikjall 
Mariu næstr». Dette kan tyde på at steinen 
i de eldste kristne tider hadde en funksjon i 
Mikealskulten, og at dommedagssagnet har 
røtter helt tilbake til denne tiden. Mikael var 
som kjent den engelen som blåste i uren og 
kalte sjelene inn for dommedag. 

Flaghaugen
Fra «Jomfru Marias Synål» kan du gå ut 
på pynten av kirkegårdsmuren, der det 
er best utsyn over Karmsundet. Her står 
du på bunnen av det som en gang var en 
kjempestor gravhaug kalt Flaghaugen. Ennå 
kan du utenfor kirkegårdsmuren se en buet 
voll. Det er bunnrester av denne haugen som 
var 43 m i diameter og 5 m høy. 
Da Flaghaugen ble utgravd i 1835, fant man 
en fyrstegrav (høvdingegrav) fra rundt 250 
(300) e. Kr. Fyrsten i gravhaugen var trolig 
den første som ble kalt konge på Avaldsnes. 
Inne i gravhaugen var det bygget et kammer 
av skiferheller. Der lå fyrsten (høvdingen) i 
en kiste av eikeplanker, omgitt av never. Han 
hadde fått med seg mer gull enn det hittil er 
funnet i noen annen grav fra yngre romertid 
i Nord-Europa. Bare halsringen av gull 
(gullarmringen) alene veide 590 gram. 
Fyrsten (Høvdingen) skulle verken kjede 
seg eller mangle noe til sin personlige 
pleie der inne i haugen. Det ble funnet et 
brettspill og en rekke romerske importsaker. 
Gjenstandene er et av de beste vitnemål vi 
har om handel og samband med romersk 
område. Det samme gjelder mannens 
våpenutstyr: En lanse, et spyd og rester av et 

skjold, der skjoldbulen var dekket av tykke 
sølvplater. Det mest iøynefallende var likevel 
et praktfullt tveegget sverd. En sølvknapp 
prydet grepet, og den lærtrukne sliren var 
rikt beslått med forgylte sølvplater. Slike 
sverd var den romerske hærens eiendom. 
Hvordan kom Flaghaugfyrsten i besittelse av 
dette sverdet? Var han en av de germanske 
høvdingene som kjempet mot romerne nede 
i Europa? Eller var denne karen kanskje en 
av de germanske høvdingene som gikk i 
romernes tjeneste?

Når du står på Flaghaugen, forstår du 
at det var den strategiske plasseringen 
ved Karmsundet som gjorde Avaldsnes 
til et maktsenter fra bronsealder til inn i 
middelalderen. 
Vi kan si det var fire geografiske 
hovedårsaker til at dette maktsenteret 
oppstod. 

• All skipstrafikk ble tvunget gjennom 
Karmsundet fordi havstrekningen utenfor 
Karmøy er en av de styggeste og mest 
urene farvann på hele sørvestkysten. 

 Kultursti fra Olavskirken til Vikinggarden 

Olavskilden – Foto: Inger Lise Nordhus

De frem dårlige jomfruer

Krosshaug

Frihetsgudinna

 Jomfru Maria Synål,  Foto Marit S. Vea

Flaghaugen. Foto: C.Glette. 

Olavskirken, foto Paul Mercer

Se også:
friskifriluft.no/haugalandet
Turkart for Sør-Karmøy
Tur- og fiskekart for Karmøy
Telltur.no

Gjerdeklyver

Rambaskår

Bjørgene

Rambaskårfjellet,

LitlavatnetFeøy

Litlavatnet

Lindøy

Spannavarden

Vikinfestival på Bukkøy i juni

Oversikskart  
Karmøy kommune

Nord-Karmøy
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En rute i rutenettet i kartet er
1 km i terrenget.
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