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Dere står nå på en vippebro. Broen er fredet, og det betyr at den skal bevares slik den ser
ut i dag. Let etter et skilt på brohuset.
Hva heter broa?
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I dette bygget holder historielaget i Kopervik til. De tar vare på Koperviks historie. I
gamle dager fantes et eget meieri i Kopervik. Let i vinduene etter en liten glassflaske med
rød skrift.
Hva har det vært i flasken?

Byparken ble laget i 1918. Her skal dere finne en byste som er reist for å minnes en viktig
mann i Koperviks historie. Han var historiker fra Island og bodde i Kopervik for veldig
lenge siden.
Hva het mannen?
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Det var en gang en mann som het Gustav Johnsen. Han jobbet i gatene i Kopervik og holdt
det fint og rent. Folke var glade i han, og han var alltid blid og fornøyd. Ser dere den fine
skulpturen som er reist til minne om ham?
Hva er det Gustav holder i hendene?
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i Kopervik
Det var en gang for lenge, lenge siden. Kopervik var et lite sted med
bare noen få hus. I et av husene fantes et gjestgiveri. Her kunne de
sjøfarende få en seng å sove i og et godt måltid.
Etter en stund åpnet flere gjestgiveri og flere butikker, og Kopervik
ble et lite strandsted med noen hundre innbyggere. På 1800-tallet stod
sildestimene tett rundt Karmøy. I Kopervik ble det bygget mange
hus og sjøhus. Folk fisket, de arbeidet i sildesalteriene og etter hvert
vokste det fram en stor hermetikkindustri her. Kopervik vokste seg
større og større og ble til slutt en by, med gågate, byskole, meieri,
sykehus og en flott park med paviljong.
For å bli bedre kjent med Koperviks historie kan dere følge denne
rebusen. Start på brua. Lykke til!
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For mange år siden var det et gammelt ektepar som ga mange penger til byen. Disse skulle
brukes til å bygge den første skolen i Kopervik. Bak den gule trebygningen ligger fortsatt
eldhuset som hørte til det første skolebygget. Her lagde læreren maten sin.
Navnene til det gamle ekteparet står ved en dør på den gule trebygningen.
Hva het ekteparet til fornavn?
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Dere står nå ved inngangen til Treborg, den gamle bydelen i Kopervik. Det finnes flere
teorier om hvorfor denne delen av Kopervik heter Treborg. Blant annet er det sagt at en
konge bygget en borg av tre her for veldig lenge siden. Det lille huset foran dere er et av de
eldste husene i Kopervik.
Hva står det på huset?
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Dere står nå på en høyde som kalles Varden. Her er det flott utsikt over Kopervik. På skiltet
kan dere se et maleri av Kopervik fra 1804. Her ligger rester etter en jernaldergrav.
Hvilken type grav ble funnet her?
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Under 2. verdenskrig var det mange fra Kopervik som mistet livet på sjøen. Dette monumentet er reist til minne om dem.
En av mennene som står på toppen av minnesmerket holder noe i hendene som kan
brukes til å se langt med. Hva er det?
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Dere står nå foran det som en gang var Kopervik sykehus. I dette huset er det mange koperviksbuer som er født. Huset har skifer på taket og et flott inngangsparti.
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På Treborg lå Koperviks første sentrum. Her var det losstasjon, tollstasjon, båtbyggeri,
hotell, hermetikkindustri og postkontor. Dette huset kalles for Bruun-gården. Det var familien
Bruun som bygget huset. De hadde butikk her.
Hva heter gata som går ned til kaien?
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Fra gammelt av har det vært mye båttrafikk i Karmsundet. Losstasjonen som ligger her på
Treborg har vært en av de største i Norge. Losbåtene går fremdeles i trafikk fra Kopervik.
Følg trappene ned smuget til kaien. Fra kaien ser dere ut på en fyrlykt. Denne står på
en holme kalt Kobbernaglen. Bergarten på holmen har en kopperlignende farge, og noen
mener det er denne som har gitt navn til Kopervik. Gå opp trappene og finn et skilt på
losstasjonen.
Hva ser dere øverst i merket som er på skiltet?

Hva er huset bygget av?
Trekk ut løsningsbokstavene og stokk dem sammen til et ord som har med Kopervik å
gjøre. Svaret kan dere også finne i oppgave 11.
1

2

3

GRATULERER, dere har funnet løsningsordet!

Dere kan hente diplom på Hillesland, biblioteket, rådhuset eller på karmoy.kommune.no
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i Kopervik

Nå skal dere ut på eventyr.
Lykke til med jakten!

1
Vågen

2
Skolegata

10
ved

9

gat

a

ta

Karmsundsga

4

s gate

5

Statsråd Vinje

age
n
keh
As

Torfæusgata

6

Stangelandsvågen

en
Skudenesveg

7

Kirkegata

Ringgata

11

8
ta
Stangalandga

Ho

3

Treborg

Kommunen som vil at du skal lykkes!

