
VISNES KOBBERVERK var i sin tid det største og 
mest moderne i Nord-Europa. Gruven var i 
drift i to perioder mellom 1865-1972 og det 
ble utvunnet 4,2 millioner tonn rågodskobber, 
sink og svovel.

I 1882 heter det at  Visnes var «Norges største 
arbeidsplass», med nærmere 1000 arbeidere 
på det meste. På noen få år ble bygda om-
dannet til en hektisk gruveby, med en be-
folkning på nær 3000, skole, sykehus, meieri 
og butikker.

VERKET BLE bl.a. drevet av den franske inge-
niøren Charles Defrance. Han var natur- og 
friluftsinteressert og fikk anlagt et større 
parkanlegg og ridestier. Ridestiene som ble 
laget for funksjonærene, er i dag et populært 
turområde.

KOBBER FRA VISNES ble benyttet i byggingen 
av den berømte Frihetsstatuen i New York. 

VISNES ER OGSÅ et av mange steder langs 
kysten der tyskerne hadde poster og kanon-
stillinger under 2. verdenskrig. Sporene er 
her ennå.

Her på området tilbys guidede turer samt andre kultur-

historiske arrangement. Rallarens 1800-talls husmannskost og 

søndagsmiddagbuffet er noen av tilbudene. Vigsnes Grube-

museum er åpent i sommersesongen, ellers etter avtale. I 

Litlaortå kan du leke gruvearbeider og kanskje finner du en 

klump kobberkis ute i kobbervasken! 

TELEFON 52 81 24 00 / www.visitkarmoy.no
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3 / Administrasjonsbygget. Huset fra 
1868 rommet driftskontorene, og er et 
av de få byggverkene fra storhetstiden. 
Huset er en del av museumssamlingen 
med fotoutstilling og «Defrance-
rommet», der man får inntrykk av 
hvordan direktøren hadde det hjemme.

4 / Fransehagen. Charles Defrance var 
svært opptatt av hager og blomster, og 
anla den store parken som fikk navnet 
Fransehagen «for at bøde på den 
Ørkenaktige Egn». Her ble det plantet 
eksotiske blomster og trær og det ble 
laget til andedam, kjeglebaner og 
kjøkkenhager. Lysthuset ble brukt til 
selskapeligheter av funksjonærene. 
Fra lysthuset kunne de nyte utsikten 
og et glass champagne. Herfra kan du 
se alle de største øyene på Haugalandet: 
Feøy, Røver og Utsira.

5 / Ridestiene. Det ble anlagt ridestier 
på Verkets område som funksjonærene 
kunne benytte på fritiden. Ridestiene 
er også i dag et yndet turområde. Følg 
de gamle ridestiene som slynger seg 
nord for Fransehagen.

6 / Smeltehytta. I røffe omgivelser 
ytterst ved sjøen ligger smeltehytta, bare 
murene står igjen. Smeltehytta kom i 
drift i 1872. Her ble det smeltet malm 
som var rik på kobber og sink. Røyk-
utslippet fra smeltehytta førte imidlertid 
til tap av avling for nærliggende gårder. 
Dermed gikk bøndene til sak mot verket. 
Driften av smeltehytta ble stanset etter 
bare 15 års drift. 

7 / Frihetsstatuen.  I 1985 ble det 
bekreftet at kobberet på Frihetsstatuen 
i New York kom fra Visnes gruver. 
Originalen er en vennskapsgave fra 
Frankrike til det amerikanske folk. 
Statuen ble gitt til hundreårsjubileet 
for USAs uavhengighet og står som et 
symbol på frihet og demokrati. Kopien, 
som står på Visnes, ble kjøpt fra Texas 
etter initiativ fra Kobberverkets venner, 
og avduket i 2004.

8 / Vigsnes Grubemuseum. 
Museets utstillinger markerer over-
gangen fra det tradisjonelle jordbruk 
– og fiskesamfunnet til det industrielle 
samfunn. Museets faste utstilling presen-
terer den eventyrlige gruvehistorien: 
Fra arbeidsprosessene i gruva til hver-
dagslivet i et vest-norsk arbeidersamfunn.

2 / Arbeiderboligene. Etter hvert 
som arbeidsstyrken vokste opprettet 
selskapet et fond og det ble oppført 14 
boliger. Da gruvedriften ble lagt ned, tok 
mange av familiene med seg husene da 
de flyttet. En av de to arbeiderboligene 
som fremdeles står på Visnes er «Sven-
huset», som i dag er en del av museums-
samlingen. Sven Knutsen som eide 
huset, jobbet i gruvene i mange år. 
Huset hans står i dag slik han forlot det.

1 / Oscarsportalen. Den første inn-
gangen til Gamlegruva var Oscars- 
portalen. Gruvegangene gikk helt ned 
til 730 meter under jorda. Portalen ble 
oppført i 1872 da kronprins Oscar var 
på besøk i Visnes i forbindelse med   
åpningen av riksmonumentet på     
Haraldshaugen i Haugesund.

LAURITZ HAALANDS MALERI AV GRUVESAMFUNNET PÅ VISNES FRA 1893. FOTO: HAUGESUND BILLEDGALLERI
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VISNES KOBBERVERK var den første mekaniserte berg-
verksvirksomheten i Norge der dampmaskinen 
overtok for muskelkraft og vannhjul. Det ble hevdet 
at Visnes Kobberverk var et «kolossalt kombinasjons-
produkt av fransk kapital og europeisk intelligens 
mot gjerrig norsk natur». Kobberverket satset på 
moderne teknologi og var tidlig ute med flere 
tekniske nyvinninger:

1875 /  Boremaskiner drevet med trykkluft ble tatt i bruk, 
for første gang i Norge. 
1880 /  Telefonen kom til Visnes, bare fire år etter at den 
ble oppfunnet.
1885 /  Visnes fikk tidlig elektrisk lys, hele sju år før hoved-

staden Kristiania.

3

DIREKTØRBOLIGEN LÅ VED DET SOM NÅ 
ER INNGANGEN TIL FRANSEHAGEN. 
SKINNEGANGEN GIKK UT TIL SMELTEHYTTA. 
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