
DAGSTURER 2016 

      

__________________________________________________________________________ 
Hommersåkveien 250, 4311 Hommersåk. Org. nr. 980 468 631 

Tlf. +47 51689555 Fax +47 51624855 Mobil +47 416 34000 
koll@hagabuss.no  www.hagabuss.no 

 

 

AVALDSNES – der Norge ble til 
 

Det var på Avaldsnes at Norge ble til. Her fikk landet navn, og herfra kom 
ansatsen til statsform, en gang på 800-tallet.  Avaldsnes er alene om å ha 
gravhauger fra alle epoker og hele området er fylt av fornminner. Nettopp 
derfor har Rogaland lagt sitt tusenårssted her – Nordvegen Historiesenter. 
En annen historie, gruvehistorien finner vi på Vigsnes – med omvisning og 
spennende rallarlunsj. 
 

    
 

Avreise fra Sandnes/Stavanger kl. 08.15/08.45. Turen går gjennom Rennfast til Mortavika, hvor vi 
tar ferge over til Arsvågen. Passert Mjåsundbroen møter vi nye skilt som viser oss veien til Karmøy. 
Vi velger den nye veien over Fosenhalvøya til Norheim og over Karmsundbroen til Avaldsnes og 
Nordvegen Historiesenter. Tusenårsstedet ligger i et viktig nasjonalhistorisk område og av hensyn til 
middelalderkirken og det historiske landskapet er det meste av bygget lagt under bakken.  
Vi får servert formiddagskaffe før orientering om stedet med litt oppfrisking av norgeshistorien både 
muntlig og via multimediashow.  Fra Nordvegen går vi videre til omvisning i kirken. Olavskirken, som 
ble påbegynt i 1250 av Håkon Håkonson, er det fremste minnesmerke over Avaldsnes sin 
storhetstid. 
 

Fra Avaldsnes går turen ut til Vigsnes og gruvemuseet. På 1870 tallet var Vigsnes en av Norges 
største koppergruver. Den gang bodde det 3000 mennesker i dette spesielle gruvesamfunnet. Det 
var her kopperet til frihetsgudinnen i New York ble hentet. 
 

I det tidligere administrasjonsbygget til gruvene har der nå blitt spisested og her skal vi innta en 
skikkelig rallarlunsj.  
 

På Vigsnes finner vi også en av krambodene som er igjen fra den tiden museet gjenspeiler. 
Omviseren tar oss med etter lunsjen inn i den gammeldagse landhandelen. Her finner vi suvenirer 
og lokalt produsert håndverk, og også produkter av lyng - planten som kler mye av vegetasjonen på 
Karmøy og Haugalandet.  
 

Tilbake på Avaldsnes fortsetter vi videre sørover på øya. VI møter igjen T-forbindelsen på Håvik, og 
ved å krysse Karmsundet på denne måten merker vi hvor kort hjemveien 
har blitt i forhold til tidligere. Etter få minutt møter vi igjen Tysvær og 

forsetter over til Bokn og Arsvågen. Ettermiddagskaffe får vi kjøpt på 
fergen over til Rennesøy. 
 

Vi beregner å være tilbake i Stavanger/Sandnes ca kl. 17.00/17.30 
 

Pris 

Turen koster kr 895,- v/40 deltakere        Prisen inkluderer:   

 Turistbuss m/serviceinnstilt sjåfør 

 Formiddagskaffe med vaffel og syltetøy 

 Inngang/omvisning Avaldsnes og Vigsnes 

 Rallarlunsj 
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