Bukkøy
en rusletur på spennende norgeshistorie
La turen gå over de frodiggrønne smalabeitene ved Harald Hårfagres kongsgård.
Senk skuldrene. La blikket gli over det bølgende kystlandskapet som sauen i
lange tider har holdt åpent. Ulldottene går her ennå og pleier landskapet for deg.
Se Karmsundet bukte seg inn mot Avaldsneset og Bukkøy.
Jakt på de mange gravhaugene i området. Ta spaserturen nedom Gloppe, der vi
nå vet at et seilskip fra middeladeren ligger druknet i mudder og vann. Se om du
finner havnen som arkeologer har lett etter siden 1800-tallet.
Gå videre over brua som fører til Bukkøy, som fra gammelt av har turstier som er
gått opp rundt hele øya. Følg stiene mellom gran og furu, gjennom lyng og mose
og finn Bukkøy fyrlykt. Der kan du betrakte skipstrafikken i Karmsundet og
nesten se hva stuerten har i grytene. På Bukkøy finnes også lune badeviker.
Sør på Bukkøy finner du en av Karmøys store stoltheter; vikinggården. Ved sjøen
ligger det sommerstid en kopi av følgeskipet til Gokstadskipet.
Historisk smørøye
Det er langt ifra noen tilfeldighet at nettopp Avaldsnes ble valgt til Rogalands
tusenårssted ved årtusenskiftet. Avaldsnes utgjør nemlig et viktig knutepunkt i
norgeshistorien. Gjenstandsfunn og arkeologiske oppdagelser fra flere
tidsperioder har bekreftet at nettopp Avaldsnes har vært et norsk maktsentrum i
3000 år.
Kong Harald Hårfagre, som samlet Norge til ett rike, etablerte hovedgården sin
her etter slaget i Hafrsfjord rundt 870 e.Kr, og Avaldsnes ble Norges eldste
kongssete. Olav Tryggvason skal ha bygget den første kirken på Avaldsnes, men
det var Håkon Håkonsson som i 1250 bygde kirken som i dag troner som et
fortidsmonument på høyden ved Karmsundet.
Det gamle kongssetet ligger der Karmsundet er på det smaleste, sundet som til
alle tider har vært en hovedferdselsåre for båttrafikken langs kysten. Trolig har
kongeriket Norge (nynorsk:Noreg) fått navnet nettopp herfra. Den vanligste
forklaringen er at Noreg kommer av ”nordvegen”, vegen mot nord - som
begynner ved innløpet til Karmsundet. En annen forklaring er at Nor betyr smalt
sund, og norvegen er vegen gjennom det smale sundet.
Fyrsten uten navn
I området ligger det en lang rekke gravhauger. Den mest kjente er Flagghaugen,
som inneholdt flere gullskatter enn det hittil er funnet i noen grav i Nord-Europa
fra yngre romertid. Haugen ble gravd ut i 1835, og viste seg å være en
høvdinggrav fra mellom 250-300 e.Kr. Den mektige og bereiste fyrsten som lå
her, vet ingen hvem er. En 590 g tung halsring og sju gullringer ble funnet, samt
en rekke gjenstander som forteller om handel og samband med romerne ved
Middelhavet.
Foruten byngningsspor fra ulike tidsepoker, finnes det også en underjordisk gang
som fører fra Olavskirken og sørover mot der den gamle kongsgården tidligere
lå.

I april 2005 åpnet Nordvegen Historiesenter dørene for publikum. Det nye
opplevelsesmuseet er gravd inn i hjertet av kongsgården, og her vil turgåere og
andre få stille nysgjerrigheten rundt spennende Avaldsnes.
Mudderskipet
Arkeologer har siden 1800-tallet lett etter hanseatenes hovedhavn Nortau.
Hanseatene var et tysk forbund som hadde hånd om all handel i Nord-Europa på
1300-1400-tallet, og hadde nærmest monopol også på den norske handelen med
utlandet. Skriftlige kilder og kart viser at hanseatene hadde en viktig
handelsstasjon i Karmsundet. På Avaldsnes finner vi navnene Nora Nottå og
Søra Nottå.
Arkeologiske undersøkelser i 2000 førte til funn av en rekke strukturer som røper
havneaktivitet langt tilbake i tid på Avaldsnes. Det ble funnet båtopptrekk,
bryggekonstruksjoner, nausttufter og hustufter.
I jakta på den gamle havna oppdaget arkeologer i 2000 et svært godt bevart
seilskip fra rundt 1250. Skipet ligger i sjøen ved Billarhåla, et par steinkast
nedenfor Nordvegen Historiesenter. Det er 22 m langt og 6 m bredt og ligger i et
tykt mudderlag på sjøbunnen.
Arkeologer og historikere spør seg hvordfor Notau var et så viktig sted, Gjennom
et større forskningsprosjekt i området håper arkeologer, historikere og
stedsnavnforskere å komme til bunns i viktig nytt om kongsgårdens historie.
Bli viking
Familier på tur som har lyst på en opplevelse litt utenom det vanlige, bør ta turen
innom vikinggården på Bukkøy. Her kan du oppleve autentisk vikingliv fra 900tallet, med et langhus fra Oma-gården fra Jæren som hovedattraksjonen. Under
Vikingfestivalen i juni syder og koker det godt her, for da kommer ”vikinger” fra
Storbritannia og de andre skandinaviske landene- for å puste liv i den gamle
vikingkulturen for noen dager.
På det jevne lager leirskoler og ulike arrangementer liv og røre i vikingtunet, men
området er åpent for publikum året rundt. Ta deg god tid og studer hus,
gårdsanlegg og gamle nyttevekster som neper, erter, kvann, brennesle og
mjødurt i kjøkkenhagen. Nede ved sjøen ligger det stolte naustet som rommer
båten, som er en kopi av det ti meter lange følgeskipet til Gokstadskipet.
Vikinggården er først og fremst en historisk leirskole. Her skal barn og unge får
danne seg et bilde av vikingtidas kultur, både i arbeid og fest gjennom å delta i
håndverk og rollespill.
Fra kirken er turen ned til vikinggården om lag 1 km lang. Turveien til vikinggården er
tilrettelagt for rullestolbrukere. Bakken ned fra kirken til sjøen er imidlertid bratt, så
handikappede har lov til å kjøre ned den første bakken, og parkere i bånn. Veien er gruslagt,
så før man kjører ned bør man vite at man klarer å kjøre bilen opp igjen. Vurder om veien er
våt, om du har firhjulstrekk m.m. Eldre og funksjonshemmede kan også komme sjøveien til
Bukkøy, som har god kai for anløp av båter. Kaien er selvsagt åpen også for
andre som foretrekker å komme med båt. Også i nordenden av Bukkøy finnes
det en kai for anløp av båter.
Vær varsom, vis hensyn
Engangsgrillen tar vi med oss hjem. Ellers forsøpler vi
naturskattene våre og reduserer friluftsopplevelsen for hverandre til en pinlig

snubletur i andres matrester.
Du kan ferdes fritt på Avaldsnes. Husk at du er på historisk grunn og vær
oppmerksom på synlige og usynlige kulturminner i området. Disse skal ikke røres
og det er forbudt å grave i området. Det foregår gårdsdrift her, med sauer på
beite. Besøk også kirken, som fortsatt er i bruk til gudstjenester, konserter osv…
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