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Innledning
I 2009 ble Karmøy kommunes kulturminneplan
publisert. Planen inneholder en oversikt over et
bredt spekter av kulturminner, særlig fra tiden
før 1900. Et av målene med kulturminneplanen
er å skape mer interesse for kulturvern og kulturminner. En måte å oppnå dette på er at barn i
barnehagen får kjennskap og tilhørighet til lokale
kulturminner.
Målet med dette dokumentet er at personalet
skal få innsikt i hvilke kulturminner som finnes i
barnehagens nærmiljø, og formidle kunnskap om
disse videre til barna. Dette er i tråd med rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver som
under fagområdet kunst, kultur og kreativitet uttrykker at: ”Personalet i barnehagen må gi barna anledning til å bli kjent med tradisjoner innen
bomiljø, byggekunst og håndverk, kulturlandskap
og kulturminner i lokalmiljøet”. Her er det også
mange muligheter for barna å være aktive ute i
naturen, og få oppleve spenning og glede rundt
jakten på de ulike kulturminnene i nærmiljøet.
Under fagområdet nærmiljø og samfunn understreker rammeplanen at: ”Barnehagen skal legge vekt på å styrke kunnskap om tilknytning til
lokalsamfunnet, natur, kunst og kultur, arbeidsliv
og levesett.”

ulike kulturminnene relativt kort. Det er de voksnes
ansvar å vise engasjement, vekke videre interesse
og pirre nysgjerrigheten til barna. La barns medvikning stå i sentrum i søken etter ny kunnskap og
forståelse rundt de ulike kulturminnene. Voksne
og barn må sammen finne ut hvor og hvordan de
finner mer informasjon. Et tips kan være å se i
kulturminneplanen ”Kulturminner i Karmøy” som
alle barnehager har fått utdelt.
Dette er en unik mulighet til å jobbe tverrfaglig
både ute og inne. Håper det følgende gir inspirasjon til å ivareta barnehagens viktige kulturformidlingsoppgave.
Lykke til!

Ane S. Alvestad
kulturvernkonsulent
Nina M. Hegglund
pedagogisk veileder

Heftet bygger også på andre sentrale fagområder i rammeplanen. Utforskning og samtale
om ulike kulturminner, er språkstimulerende ved
at barna får videreutvikle sin begrepsforståelse
og sitt ordforråd. Det er viktig at barn får rike,
felles opplevelser og del i kunnskaper på mange
områder for å utvide språk, lek og sosialt samspill.
Det er valgt kulturminner rundt hver barnehage
som vises i kart. Se gjerne på nærliggende
barnehagers kart om dere ønsker å gå en ekstra
lang tur, eller reise på spennende oppdagelsesferd og utforske helt nye områder. Det finnes
flere kulturminner rundt barnehagene enn de
som er markert i kartene, og noen ligger utenfor
kartgrensene. Det er flott om barnehagen går på
jakt etter flere kulturminner.
Heftet er ment som et utgangspunkt for å filosofere rundt og utforske kulturminnet videre sammen med barna. Derfor er informasjonen om de
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Det finnes en rekke kulturminner som ligger ved de fleste barnehagene. Disse er samlet
her. Noen steder vil disse kulturminnene være markerte i kartet, andre steder ikke. Det vil
i mange tilfeller være opp til dere å gå på jakt etter disse kulturminnene.
Potetkjeller/jordkjeller
Potetkjelleren er typisk for Karmøy. Det finnes trolig ikke noe annet sted i landet der det
finnes så mange potetkjellere. Det finnes mange ulike former og størrelser på potetkjelleren. Felles for de fleste er at de ble bygget opp av stein, med en stor steinhelle på toppen.
Potetkjelleren ble deretter kledd med jord og beplantet med reinfann for å binde jorda. Det
var på slutten av 1700-tallet Karmøybuen ble introdusert for poteten. Den kommer opprinnelig fra Inkariket i Peru og kom til Europa rundt 1560. ”Potetprester” rundt om i Europa arbeidet for å spre kunnskapen om poteten. Prestenes engasjement på området var et utslag
av statens ønske om å forbedre næringsveiene. Poteten har mange fordeler, blant annet
er den en viktig C-vitaminkilde. Avlingen er god, og sammenlignet med kornet er den bedre
tilpasset et kjølig og fuktig klima. Den krever også mindre bearbeiding etter innhøsting enn
kornet. Poteten trenger imidlertid frostfri oppbevaring, og det var nettopp derfor potetkjelleren ble bygget. Potetkjelleren er frostfri og holder en konstant kjølig temperatur.
Steingarder
Det finnes mange og flotte steingarder i Karmøy. De er viktige elementer i kulturlandskapet
og viser blant annet hvor gamle grenser har gått. Etter hvert som ny jord ble tatt i bruk måtte
stein ryddes bort. Steinen ble enten lagt i hauger, rydningsrøyser, eller brukt i steingarder.
Steingardene er ikke markert i kartet, hver barnehage må ut å lete etter steingarder.
Eldhus
Eldhuset var og er en av gårdsbygningene. Her ble det laget mat, særlig i sommerhalvåret
da mange flyttet kjøkkenet ut hit.
Byggeskikk
Rundt barnehagene ligger både eldre og nyere hus. Mange av disse kan egne seg til prosjekter om byggeskikk, former og arkitektur. Sjekk nettsiden www.banr.no. Dette er Haugalandsmuseéenes nettutstilling om byggeskikk og arkitektur i Nord-Rogaland og har mye
fakta. For tips om hus i nærheten av din barnehage, ta kontakt med kulturavdelingen.
Sjøhus, naust og båtstøer
De mange naust og sjøhus som ligger langs sjølinjen i Karmøy er viktige kulturminner.
Bøndene på Karmøy drev både med jordbruk og fiske, og de aller fleste gårdene hadde
et naust, gjerne med båtstøer. Også båtstøene er kulturminner som bør tas vare på. Her
kunne en legge båtene trygt for bølgene.
Gårdsmiljø
I nærheten av mange barnehager ligger det en gammel gård. Gården består gjerne av
bolighus og løe. I mange tilfeller finnes også eldhus, potetkjeller, naust og andre uthusbygninger. Gården er et godt utgangspunkt for å studere hvordan folk levde i ”gamle dager”.
Gårdsmiljøene er ikke markerte i kartet. Hver barnehage må ut å lete i sitt nærmiljø.
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Gamle veier
Det finnes utallige gamle veier og vegfar i Karmøy. Det kan være gamle hovedfartsårer eller små
stier som går mellom gårdsbruk eller ned til naustet.
Bedehus
Bedehuset har vært sentralt i mange bygder. Bedehuset har vært både misjons- og kulturhus. Rogaland er et sterkt bedehusfylke, med Karmøy som den kommunen med flest bedehus. Rogaland er
ikke ”bedehusfylke” kun pga mengden bedehus, men fordi arbeidet knyttet til bedehusene har stått
sterkere her enn i noe annet fylke. Bedehuset skulle være ”hverdagskristendommens” sted.
Gravhaug
Gravhauger ble bygget for å hedre mektige mennesker og for å være maktsymboler i de gamle
samfunn.
En gravhaug er et automatisk fredet kulturminne pga sin alder (eldre enn 1537). Informasjonen om de automatisk fredete kulturminnene (fornminnene) er hentet fra databasen Askeladden.
Databasen er for det meste basert på eldre registreringer og det kan noen ganger være vanskelig
å få øye på kulturminnet i terrenget. Se etter forhøyninger, søkk, rette linjer og andre mulige menneskeskapte former.
Kulturlandskap
Kulturlandskapet er som et historisk dokument der både natur og kulturminner forteller om menneskers bosetting, ferdsel og bruk av ressurser i nær og fjern fortid. Elementer i kulturlandskapet er steingarder, ferdselsårer, potetkjellere, gravhauger, uthus og utmarksløer. I kulturlandskapet kan en se
hvordan mennesker har formet naturen. Det ligger kulturlandskap i nærheten av alle barnehager.
Kulturminner fra andre verdenskrig
Mange barnehager ligger i nærheten av kulturminner fra andre verdenskrig. Minnesmerker, bunkerser eller større anlegg er vanlig. Vær varsomme når dere forteller om krigen, ta hensyn til
barnas alder. Det må ikke gis inntrykk av at en folkegruppe eller en nasjon består av onde mennesker.

Skude fyr
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Tips til aktiviteter
Potetkjeller:
•

•
•
•
•
•

Legg én potet inne i potetkjelleren, én potet der dere vanligvis oppbevarer poteter og
én i vinduskarmen/ute/i en boks? Hva skjer med poteten over tid? Hvordan utvikler den
seg? Hvor er det best å lagre poteter?
Studer hvordan potetkjelleren er bygget. Hvorfor er den frostfri om vinteren og sval om
sommeren?
Bygg en modell av potetkjelleren.
Hva kan potetkjelleren brukes til i dag?
Lage mat av poteter (potetkaker f.eks)
Sette poteter

Steingard:
•
•
•
•

Når er de bygget?
Hvorfor bygget de steingardene?
Hvordan greide de å bygge steingardene? Er det store eller små stein? Hvordan greide de å
løfte dem? Brukte de noen hjelpemidler?
Er det brukt noe for å binde/holde steinene sammen?

Gårdsmiljø:
•
•
•

Hvordan levde de i ”gamle dager”?
Hvilke bygninger finnes på gården? Hva ble de brukt til?
Hvilke dyr hadde de på gården? Hvilken mat lagde de på gården? Hvordan ble maten laget?
Kanskje dere kan lage noe av denne maten i barnehagen? Kunne de kjøpe noe i butikken,
eller måtte de lage alt selv?

Kulturlandskap:
•
•
•

Hva er menneskeskapt og hva er naturskapt?
Hvordan er landskapet formet, og hvorfor?
Hvilke elementer finner dere i landskapet?

Husk at noen eier kulturminnet.
Be om tillatelse før dere går i gang
med å besøke og undersøke et kulturminne.
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Avaldsnes barnehage
Steingard
Potetkjeller
Avaldsnesområdet
Avaldsnesområdet er et viktig nasjonalhistorisk område som må ivaretas og formidles for nåværende
og kommende generasjoner på best mulig måte.
Olavskirka:
Kirka ble påbegynt allerede omkring år 1250 av kong Håkon Håkonson. Det er antakeligvis den
tredje kirka som har stått her. Kirka er oppført i unggotisk stil med spisse buer. Gråsteinsmurene er
mellom 1,2 og 2 meter tykke. Manglende vedlikehold førte til at kirka forfalt og på 1800-tallet var hele
tårnet omtrent falt ned. Det ble helt revet i 1834. I 1920-årene ble kirka restaurert og dagens tårn ble
bygget ut i fra grunnflaten til det gamle tårnet.
Jomfru Marias synål:
Bautasteinen står like ved Olavskirka. Den var i sin tid del av en steinkrets på flere bautaer. Bautaen
stod her da kirka ble bygget. Bautaen er 7,2 meter høy og er en av de høyeste i Norge. Den har
sannsynligvis vært en del høyere. Prester har i alle tider hogget biter av toppen. Sagnet sier nemlig
at den dagen steinen berører kirkeveggen er det dommedag. Avstanden er i dag 9,2 cm.
Nordvegen historiesenter:
Historiesenteret er bygget for å bidra til å fortelle historien om Avaldsnes. På historiesenteret brukes
virkemidler som film, lyd og lys for å formidle historien på en spennende måte. Senteret har egne
opplegg for barnehager.
Vikinggarden Avaldsnes:
Rekonstruert vikinggård som er bygget som et forskningsprosjekt som del av Avaldsnesprosjektet.
Formålet er å få bedre kunnskap om hvordan vikingene bygde hus, hva slags materiale og redskaper de brukte og hvordan de utnyttet naturressursene.
Gravhaug
På lekeplassen ligger det en gravhaug som sannsynligvis er fra jernalderen. Gravhaugen er sannsynligvis knyttet til Avaldsnesområdet.
Reheia
I bronsealderen, for over 3000 år siden, bygget menneskene på Avaldsnes imponerende gravhauger
på Reheia. Gjenstander som er funnet ved utgraving viser at det må ha vært mektige mennesker
som ble gravlagt her. På 1800-tallet var det over 100 gravhauger på Reheia.
Gloppehuset
Gloppehuset er valgt til Karmøy kommunes offisielle kulturminne. Huset stod opprinnelig på Gloppe,
på Avaldsnes, og er antakelig bygget på 1600-tallet. Huset er dermed en av de eldste bygningene
på Karmøy. Gloppehuset ble flyttet til Dalen på Avaldsnes der det tjente som sjøbod og butikk fram
til 1950-årene. Huset stod til forfalls og det var gitt rivetillatelse, da det ble valgt til kommunens kulturminne i 1997. Gloppehuset ble restaurert og er i dag i bruk av kystlaget ”Kormt”.
8
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Avaldsnes barnehage, avd. Visnes
Eldhus
Potetkjeller
Steingard
Visnesområdet
Store deler av Visnesområdet er regulert til bevaring. Det ligger flere bygg her fra den første
driftsperioden, blant annet administrasjonsbygget og arbeiderboligen. Gruveinnganger, havnen,
utskipingskaien, verksløa, Fransehagen, ridestiene og Smeltehytta er viktige spor etter gruvevirksomheten. Muséet har mange andre kulturminner i form av gjenstander, bilder og en modell
av hele området fra 1890. Modellen av frihetsstatuen viser hvordan kobberet som ble utvunnet i
Visnes kunne bli brukt.
Børholmen
Bygdeborger er defensive forsvarsverk plassert på steder som fra naturens side er lette å forsvare. Her samlet folk seg med husdyr og verdisaker dersom fiender var i vente. I Karmøy kjenner
vi til tre bygdeborger. Den ene ligger på Børholmen utenfor Buvik.
Bygdeborgen var plassert på platået på toppen av holmen. Terrenget stuper bratt ned i sjøen,
og de stedene det var mulig å komme seg opp ble stengt igjen med store steiner. Denne bygdeborgen kan ha vært en vaktpost for de mektige på Avaldsnes. Fra anlegget på holmen kunne det
varsles og holde fiendene unna med pil og bue. Holmen er i dag overgrodd med skog.
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Bygnes barnehage
Steingard
Potetkjeller
Eldhus
Se Kopervik menighets barnehage og Åsebøen barnehage

Telefonkiosken
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eidsbakkane barnehage
Potetkjeller
Steingard
Bedehus
Eide bedehus ble bygget i 1904. Under andre verdenskrig ble huset brukt som skole, da Eide
skole var tatt av tyskerne.
Døsahaugen
Gravhaug, automatisk fredet, som sannsynligvis er fra bronsealderen. Døsahaugen ble restaurert i
1978. Det er den eneste gravhaugen i kommunen som er restaurert.
Se Kopervik menighets barnehage og Åsebøen barnehage
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Døsahaugen
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Eventyrhagen barnehage
Potetkjeller
Steingard
Eldhus
Håvik bedehus
Tidligere skole, bygget i 1934. Ble gitt av Karmøy kommune som erstatning for det gamle bedehuset. Bedehuset åpnet etter en omfattende oppgradering i 1976.
Vanntanken på Helgaberg
Bygget i 1965.
Høyevarde fyrstasjon
Helt siden 1700 har det vært en fyrlykt her. Dagens fyrbygning ble oppført i 1858. Bygningen er
tegnet av Carl Fredrik Dirkis, direktør i Fyrvesenet. Bygningens form er særpreget og unik i nosk
sammenheng. Fyrtårnet er 13,8 meter høyt. Det finnes mange kulturminner på området, hustufter,
brønn, steingarder, hage, trapper, veier, krigsminner, båthavn og potetkjeller. Fyrstasjonen ble
nedlagt i 1902. Fyrstasjonen eies av Norsk Hydro og er fredet. Hydro bruker området til representasjon.
Kjellarhaugen
Gravhaug fra jernalderen, automatisk fredet. Det er anlagt en potetkjeller på toppen av haugen.

Høyevarde fyrstasjon
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Fladaberg barnehage
Potetkjeller
Steingard
Gamle Skudeneshavn
Bymiljø fra 1800-tallet. Her finner vi bolighus, uthus, sjøhus, naust. muséet i Mælandsgården og
”damå i parken”. Det er mange kulturminner å ta utgangspunkt i. For detaljert informasjon og inspirasjon, se ”Vandringsguiden for gamle Skudeneshavn”.
Falnes kirke
Kirken ble bygget i 1851 etter arkitekt Linstows tegninger. Linstow tegnet også slottet i Oslo. Før
kirken ble bygget, lå en kirke på Alveberg. Denne ble revet da den nye kirken skulle bygges.
Fremdeles ligger kirkegårdsmuren på Alveberg.
Naustområde, Vik
I Vik ligger et område med naust som er bygget på 1800-tallet. Her oppbevarte folk båter og
fiskeutstyr. Naustene er regulert til bevaring.
Se også Skudenes barnehage og Slågstemmen barnehage

Falnes kirke
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hakkebakkeskogen barnehage
Vormedal barnehage
Potetkjeller
Steingard
Fabrikkpipe
Fabrikkpipe fra Uldvarefabrikken som startet på slutten av 1800-tallet.
Bedehus
Bygget som losjehus for IOGT i 1909. Huset ble kjøpt av ”indremisjonsfolket” i 1941 for 1500 kroner. Huset ble solgt til Biopolymer i 2001.
Krigsminner
Bak Vormedal skole ligger rester etter tysk aktivitet under andre verdenskrig. Her var det observasjonspost, luftkanoner, brakker og lyskastere.
Hitlertenner
Nede ved vannet, bak brannstasjonen, står noen såkalte Hitlertenner. Disse ble satt opp av tyskerne for å beskytte mot angrep.

Potetkjeller
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Helganes barnehage
Potetkjeller
Steingard
Karmlund mølle
Det ble bygget en mølle her på siste halvdel av 1800-tallet. Den nåværende bygningen ble reist i 1912 og er betraktelig større enn den opprinnelige. Mølla hadde blant annet en stor havregrynsproduksjon og var i drift frem til 1970. Mye av produksjonsutstyret finnes fremdeles. Stiftelsen som driver mølla i dag, arbeider for å få restaurert og satt i gang de gamle maskinene. I dag
brukes Karmlund mølle til kafé, galleri og verksted.
Se også Veldetun barnehage og Avaldsnes barnehage.

KArmlund mølle23

Karmsund barnehage
Potetkjeller
Steingard
Eldhus
Norheim kirke
Norheim kirke ble innviet den 20. April i 1978. Kirken er en såkalt arbeidskirke. Denne typen kirker
er bygget på 60-tallet og utover. Tanken var at man skulle kunne drive med mer enn bare gudstjenester i bygget, for eksempel barne- og ungdomsarbeid. Utformingen av disse kirkene har
store variasjoner med bruk av moderne byggematerialer.
De fem dårlige jomfruer
Dette automatisk fredete kulturminnet står under Karmsund bro. Det er et gravanlegg med fem
bautasteiner fra cirka 300 e. Kr. I steinsettingen er det funnet et bronsekar med brente menneskebein og bjørneklør. Den som er gravlagt her ble antakelig brent med et bjørneskinn rundt seg, det
var en skikk forbeholdt de mektige. De tre ytterste bautaene markerer hjørnene i denne trekantede
graven. Slike anlegg er uvanlige i Norge, men det finnes en del i Rogaland, særlig på Jæren. Anlegget er også med i Telenors verneplan. Dette pga jernkroken som er festet på den ene bautaen i
midten. Denne ble sannsynligvis brukt da den første telegraflinjen ble satt opp her i 1858.
Karmsund bro
Broa ble innviet i 1955. Dette er den nest lengste stålbroa i Norge med et spenn på 184 meter og
en total lengde på 690 meter. Da den ble bygget var den den første i sitt slag i Skandinavia.
Se også Norheim barnehage
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fem dårlige jomfruer
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Karmsund barnehage, avd. Fosen
Potetkjeller
Klarer dere å finne en potetkjeller i nærheten av barnehagen?
Steingard
Naust
Eldhus
Fosen bedehus
Bedehuset ble bygget i 1904.
Melkerampe
Like ved bedehuset står en melkerampe. I dag blir den brukt som postkassestativ. På rampen ble
melkespannet satt, her ble det hentet og fraktet til meieriet. Melkerampene ble ofte et samlingspunkt i lokalmiljøet. I dag er det ikke mange melkeramper igjen i Karmøy.
Gravhaug
En båtformet gravhaug. Bevokst med diverse vekster. Gravhaugen er delt på midten av en steingard.

FOsen Bedehus
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Kolnes barnehage
Århaug barnehage
Steinhaugane barnehage
Potetkjeller
Den nærmeste potetkjelleren ligger ved Aksnestunet.
Steingard
Sommerfjøs
Uthusbygning brukt til melking av kyr om sommeren.
Minnesmerke, Kolnes skole
Krigsminnesmerke.
Bedehus
Bygget i 1921.
Gravhaug
Rundhaug, lett synlig. Kampestein langs foten av haugen. Det vokser trær i haugen. Midt i
gravhaugen kan en se et krater. Jernalder.
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Gravhaug
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Kopervik menighets barnehage
Åsebøen barnehage
Potetkjeller
Steingard
Kopervik kirke
Kirken stod ferdig i 1861. Det er en korskirke som er bygget i italiensk renessansestil og arkitekten
het J.W. Nordan. Både Nordan og Linstow (som har tegnet andre kirker i Karmøy) tegnet mange
kirker i Norge i denne perioden.
Minnesmerke, Arquebus
Dette er en minneplate med portrett av Sverre K. Andersen (1924-1986) Under andre verdenskrig
holdt han til i fjellområdene på Bjoa som sabotør under dekknavnet ”Arquebus”.
Kopervik kulturhus
De første skolebygningene ble bygget her allerede i 1799. Eldhuset og skolehuset står her fremdeles. Skolehuset er bygget på i løpet av årene. Den store murbygningen, den gamle byskolen, ble
bygget i 1912. Størrelsen på bygningen og den ”slottspregete” arkitekturen er typisk for byskoler
bygget i denne perioden. Bygningene ble tatt i bruk som kulturhus i 2001.
Parken/paviljongen
Parken ble anlagt i 1918, i et område som var en privat hage. Paviljongen er bygd i første halvdel
av 1920-årene. Frem til 1924 rant en bekk gjennom parken, da ble den lagt i rør. I parken finnes en
byste av Tormod Torfæus, en markant skikkelse i Koperviks historie.
Treborg
Treborg er den eldste delen av Kopervik. Her ligger mange hus som ble bygget på 1800-tallet og
tidlig på 1900-tallet. Ytterst på Treborg ligger en losstasjon. På 30-tallet var stasjonen en av de
største i hele landet. Det har vært losaktivitet i Kopervik i lange tider.
Telefonkiosken
Den røde telefonkiosken er blitt et landemerke. Den så dagens lys i 1933 etter en arkitektkonkurranse som ble vunnet av Georg Fasting fra Bergen. Etter andre verdenskrig ble telefonkioskene
satt opp i hele landet. I Karmøy har vi en slik telefonkiosk igjen, den står i Kopervik.
Varden
Høyden ved Kopervik kulturhus kalles Varden. Her finnes rester etter en hellegrav fra jernalderen.
Det står en bautastein her. Denne ble funnet ved hellegraven og reist opp igjen. Det er god utsikt
over Kopervik herfra.
Strømsund bro
Strømsund bro er en enarmet klaffebro som binder nordre og søndre del av Kopervik sammen.
Brolengden er 52 meter. Broa ble bygget i 1978 og erstattet da en såkalt svingbro fra 1929. Strømsund bro var den første klaffebroa i Norge med hydraulisk drift. Broa ble fredet i 2008.
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Kvalavåg barnehage
Potetkjeller
Steingard
Eldhus
Vikene
Gårdstun med bolig, eldhus, potetkjeller og rester etter driftsbygning. Boligen skal være oppført
tidlig på 1700-tallet. Ligger i et flott, tilnærmet autentisk kulturlandskap.
Bedehus
Bygget i 1904.
Krigsminner
Det ligger flere kulturminner fra andre verdenskrig i boligfeltet ved skolen og utover mot Vikene.
Sjøhus/bolighus
To sammenbygde boliger med sjøhusdel i nedre etasje. Bygningene skal være oppført rundt 1810.
Dette er eneste bygning av denne typen i hele Karmøy.
Måkehus
I søkket mellom to knauser ligger et såkalt måkehus. Denne fangstlokaliteten er ikke tidfestet. Det
skal være nedraste steinmurer som er cirka 0,6 meter brede og mellom 0,2 og 0,4 meter høye.

Vikene
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Kyrkjebakken barnehage
Potetkjeller
Det finnes mange potetkjellere rundt barnehagen.
Kulturlandskap
Eldhus
Steingard
Gravhaug ”Den store kvæle”
Gravhaug, lite synlig i dag. Omtrent all masse er tatt ut av haugen, men en del store steiner kan
fremdeles sees. Haugen skal ha vært 16 meter i diameter. Gravhaugen er fra jernalderen.
Ferkingstad kirke
Ferkingstad kirke ble bygget i 1854. Trekirken ble bygget etter typetegninger laget av arkitekt Linstow, som også tegnet slottet i Oslo.
Se også avdeling Ferkingstad og Sandhåland musikk- og gårdsbarnehage

Eldhus og potetkjeller
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Kyrkjebakken barnehage, avd. Ferkingstad
Potetkjeller
Steingard
Eldhus
Middelalderkirkegården
Kirkegårdsmuren ved Himmelsberg er avrundet i den ene enden og har to rette hjørner i den andre enden. Opprinnelig var antakeligvis hele muren avrundet. Det har vært gravlegging her frem til
1920-årene.
Ferkingstad havn
Nausttuftene på Hop
Nausttuftene som ligger på Hop på Ferkingstad er knyttet til sagnet om kong Ferking. Naustene er
strategisk plassert ved Hopstjernet. En må gå ut i fra at havet stod en til to meter høyere da naustanlegget var i bruk. I dag vil det være umulig å komme inn i Hopstjernet med båt.
Se også Kyrkjebakken barnehage

Nausttufter
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Litlasund barnehage
Potetkjeller
Steingard
Bøkkerverksted/sjøhus
Sjøhus som er blitt brukt som bøkkerverksted. En bøkker var en som lagde tønner. Verkstedet
finnes fremdeles i sjøhuset.
Vikjå
Et gammelt trafikknutepunkt og lokalt sentrum. Her fantes butikk og baker. Her gikk ferje over til
Haugesund. Kaien er et viktig kulturminne som vitner om tider med yrende folkeliv og mye trafikk.
Gravhaug
To gravhauger. Haugen lengst nord er vanskelig å få øye på. Den lengst sør skal vær forholdsvis
klart markert og tydelig i terrenget. Det er et stort krater i gravhaugen. Haugene er fra vikingtid.
Det ligger også spor etter andre verdenskrig her.

Vikjå
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Norheim barnehage
Kulturlandskap
Potetkjeller
Steingard
Eldhus
Gravhaug
Ganske klart markert gravhaug. Cirka 6 meter i diameter. Gravhaugen er datert til jernalderen.
Se også Karmsund barnehage

Kulturlandskap
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Rusvik naturbarnehage
Potetkjeller
Steingard
Eldhus
Naust
Minnesmerke, Jonstrand
Krigsminnesmerke
Se Kopervik menighets barnehage og Åsebøen barnehage

Potetkjeller
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Ryvingen barnehage
Åkra sokneråds barnehage
Potetkjeller
Steingard
Åkra gamle kirke
Kirken ble bygget i 1820. På tomten har det stått flere kirker før denne, blant annet en stavkirke,
som det fantes flere av på Karmøy i middelalderen.
Tingsteiner
Ved Karmøy kulturhus står tre bautasteiner. De er kalt tingsteiner og sto tidligere i det gamle Åkratunet og markerte tingstedet der.
Åkrehamn kystmuseum
Muséet ligger ved havnen. Sjøhuset som huser muséet har vært brukt til sildesalting. Utstillingene
viser Åkras fortid som fiskerisentrum.
Fabrikkpipe
Her lå en fiskehermetikkfabrikk.
Se også Tjøsvoll barnehage og Åkrasanden kulturbarnehage

Åkra gamle kirke
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Sandhåland musikk- og gårdsbarnehage
Potetkjeller
Steingard
Kulturlandskap
Gårdsmiljø
Ferkingstad kirke
Ferkingstad kirke ble bygget i 1854. Trekirken ble bygget etter typetegninger laget av arkitekt Linstow, som også tegnet slottet i Oslo.
Sandhåland bedehus
Bygget i 1932. Huset ble rekvirert av tyskerne under andre verdenskrig. Etter krigen var det behov
for en omfattende istandsetting.
Se også Kyrkjebakken barnehage

Kulturlandskap
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Sevland barnehage
Potetkjeller
Steingard
Naust
Gårdsmiljø
Eldhus
Helleristning
En av de to registrerte helleristningene i Karmøy ligger på Sevland. Den er risset inn i et berg like
ved veien mot Mannes. Her er det risset fire ringer inn i berget. Ringene skal symbolisere solen.
Helleristningen er datert til bronsealderen.
Mannes havn
I Mannes havn har det vokst frem et kystkulturmiljø. Flere bygninger er flyttet hit fra andre steder
på Karmøy og Haugesund. Dersom en bygning ikke kan bevares i sitt opprinnelige miljø kan et
alternativ være å flytte bygningen. Bygningene i Mannes havn stod opprinnelig i Kopervik, Åkrehamn, Skudeneshavn og Haugesund.

Helleristning
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Skudenes barnehage
Potetkjeller
Steingard
Kulturlandskap
Gamle Skudeneshavn
Syre havn
Havnen inneholder mange kulturminner som båtstø, sjøhus og bolighus.
Syregarden
Gårdstun med flere bruk og mange bygninger. Med unntak av to vaskehus fra 1900-tallet, er alle
bygningene oppført mellom 1840- og 1890-årene. Noen av bygningene på Syregarden er borte
i dag, men man kan fremdeles se store deler av et klyngetun. Slik var gårdene satt sammen før
utskiftningen som ble foretatt mot slutten av 1800-tallet. Da ble klyngetunet oppløst, jorda ble delt
og gårdsbrukene ble flyttet fra hverandre.
Varde (Kalvagjerdsvarden)
Rund varde, bygget opp av større og mindre stein. Vidt utsyn fra toppen. Varden er sannsynligvis
fra yngre steinalder.
Se også Fladaberg barnehage
og Slågstemmen barnehage
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Varde
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Slågstemmen barnehage
Potetkjeller
Steingard
Gamle Skudeneshavn
Høynessjøen
Høynessjøen representerer et strandsittermiljø. Her bodde folk som stort sett levde av fiske. Det
finnes flere bolighus fra 1800-tallet. Det er flere andre kulturminner i området, som båtstøer og
naustfundamenter.
Naustet på Lahammar
Nausttuften er over 20 meter lang og 7 meter bred. Nausttuften er vanskelig å få øye på i terrenget. Det står skilt med mer informasjon på stedet.
Se Skudenes barnehage og Fladaberg barnehage

HØYNESSJØEN
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Sletten barnehage
Vea barnehage
Potetkjeller
Steingard
Eldhus
Solhålå
Naustmiljø med fem naust fra 1800-tallet. Miljøet er unikt i Karmøy og gir et inntrykk av forholdene
under sildefisket på midten av 1800-tallet.
Karmøy fiskerimuseum
Hovedarbeidsområdet til muséet er den motoriserte fiskerihistorien, etter 1950. Museumsbygget er
tegnet av arkitektfirmaet Snøhetta og er verdt et besøk i seg selv.
Gravrøys
Klart markert rundrøys på toppen av en høyde.

Solhålå
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Steinarskogen barnehage
Potetkjeller
Steingard
Salvøy
Bebyggelse knyttet til sjøen, eldre gårdshus og potetkjellere. I dag er det bro til øya.
Se Sletten barnehage og Vea barnehage

Sjøhus Salvøy
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Storesund barnehage
Potetkjeller
Steingard
Gravhaug
Det er registrert flere gravhauger nede ved båthavna.
Steinkors
Omkring år 1000 ble det oppført et steinkors ved gamle gravhauger. Det opprinnelige steinkorset
ble stående frem til ca år 1750. Korset som står her i dag ble satt opp i 1999.
Veten, Bjørgene
På den høyeste toppen i Bjørgene har det vært en brennvarde som inngikk i et varslingssystem
som ble kalt Leidangen. Ved fare eller andre situasjoner som skulle varsles satte man fyr på varden, dette kunne sees fra andre varder, og de kunne varsle videre.
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Tjøsvoll barnehage
Potetkjeller
Steingard
Eldhus
Sjøhus
Åkra gamle kirke
Kirken ble bygget i 1820. På tomten har det stått flere kirker før denne, blant annet en stavkirke,
som det fantes flere av på Karmøy i middelalderen.
Tingsteiner
Ved Karmøy kulturhus står tre bautasteiner. De er kalt tingsteiner og sto tidligere i det gamle Åkratunet og markerte tingstedet der.
Åkrehamn kystmuseum
Muséet ligger ved havnen. Sjøhuset som huser muséet har vært brukt til sildesalting. Utstillingene
viser Karmøys fortid som fiskerisentrum.
”Russermuren” ved Tjøsvollsbrua
Ved Tjøsvollsbrua ligger en steinmur som skal ha blitt bygget av krigsfanger under andre verdenskrig.
Se også Åkrasanden kulturbarnehage, Ryvingen barnehage og
Åkra soknerådsbarnehage
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Sjøhus Mortholmen
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Små barnehager avd. Torvastad
Potetkjeller
Steingard
Gravhaug
Nokså klart markert rundhaug, godt synlig. Avflatet i midten og ujevn overflate. Ca 7 meter i diameter. Hentet fra Askeladden.
Olavskjeldå
Sagnet forteller at Olav den hellige kom gjennom dalen med mennene sine. Han slo jernhansken
sin gjennom berget slik at mennene skulle få vann å drikke. Vannkilden går aldri tom. Det er sagt
at vannet skal ha helbredende krefter.
Torvastad kirke
Dagens kirke er den tredje vi kjenner til på Torvastad. Her har blant annet stått en stavkirke. Dagens kirke ble bygget etter tegningene til Valestrand kirke, arkitekt var byggmester Ole Ottesen
Vangberg. Kirken stod ferdig i 1880.
Torvastad prestegård
Historien til prestegården går helt tilbake til middelalderen den er nevnt i skriftlige kilder allerede
i 1519. Hovedbygningen ble oppført i 1852-53 mens stabburet kan være mye eldre. Et stabbur
nevnes på gården i 1708. Man vet ikke om det er det samme som står her i dag. Bygningene er
fredet.
vikingstadsjøen
Naustmiljø.

Vikingstadsjøen

63

Veldetun barnehage
Potetkjeller
Steingard
Gravhaug
Gravhaug fra jernalderen. Haugen har et søkk på toppen, dette viser at den har vært utgravd. Har
ikke noen rapporter om funn fra haugen.
Avaldsnesområdet
Avaldsnesområdet er et viktig nasjonalhistorisk område som må ivaretas og formidles for
nåværende og kommende generasjoner på best mulig måte.
Olavskirka:
Kirka ble påbegynt allerede omkring år 1250 av kong Håkon Håkonson. Det er antakeligvis den
tredje kirka som har stått her. Kirka er oppført i unggotisk stil med spisse buer. Gråsteinsmurene
er mellom 1,2 og 2 meter tykke. Manglende vedlikehold førte til at kirka forfalt og på 1800-tallet var
hele tårnet omtrent falt ned. Det ble helt revet i 1834. I 1920-årene ble kirka restaurert og dagens
tårn ble bygget ut i fra grunnflaten til det gamle tårnet.
Jomfru Marias synål:
Bautasteinen står like ved Olavskirka. Den var i sin tid del av en steinkrets på flere bautaer. Bautaen stod her da kirka ble bygget. Bautaen er 7,2 meter høy og er en av de høyeste i Norge. Den
har sannsynligvis vært en del høyere. Prester har i alle tider hogget biter av toppen, sagnet sier
nemlig at den dagen steinen berører kirkeveggen er det dommedag. Avstanden er i dag 9,2 cm.
Nordvegen historiesenter:
Historiesenteret er bygget for å bidra til å fortelle historien om Avaldsnes. På historiesenteret
brukes virkemidler som film, lyd og lys for å formidle historien på en spennende måte. Senteret har
egne opplegg for barnehager.
Vikinggarden Avaldsnes:
Rekonstruert vikinggård som er bygget som et forskningsprosjekt som del av Avaldsnesprosjektet.
Formålet er å få bedre kunnskap om hvordan vikingene bygde hus, hva slags materiale og redskaper de brukte og hvordan de utnyttet naturressursene.
Se Helganes barnehage og Avaldsnes barnehage

Vikinggarden
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Østrem barnehage
Potetkjeller
Steingard
SE Kopervik menighets barnehage og Åsebøen barnehage

Paviljongen i Parken
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Åkrasanden kulturbarnehage
Potetkjeller
Steingard
Naust
Åkra gamle kirke
Kirken ble bygget i 1820. På tomten har det stått flere kirker før denne, blant annet en stavkirke,
som det fantes flere av på Karmøy i middelalderen.
Tingsteiner
Ved Karmøy kulturhus står tre bautasteiner. De er kalt tingsteiner og sto tidligere i det gamle Åkratunet og markerte tingstedet der.
Åkrehamn kystmuseum
Muséet ligger ved havnen. Sjøhuset som huser muséet har vært brukt til sildesalting. Utstillingene
viser Karmøys fortid som fiskerisentrum.
Fabrikkpipe
Pipe som hørte til fabrikk som lagde fiskeboller.
Se Åkra sokneråds barnehage, ryvingen barnehage og Tjøsvoll barnehage
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Kilder:
“Kulturminner i Karmøy”, kulturminneplan for Karmøy kommune
Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver
“Reise i bedehusland”, Kleppa og Rasmussen
Bind 1, 2 og 3, Karmøys historie
“Norske fyr, en reise langs kysten”, Olderkjær
Telenors landsverneplan
Statens vegvesens verneplan
Foto:
Ane Steingildra Alvestad
Ørjan Baugstø Iversen
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