
For å finne neste post må du klatre til toppen av lekegruva. Ser du lysthuset? 
Rutsj ned og finn veien dit. 

Det var funksjonærene på gruvekontoret som brukte lysthuset til selskapeligheter. Fra 
lysthuset kunne de nyte utsikten og et glass champagne. Kikk ut vinduene og se etter 
en øy med hvite hus. Studer kartet og finn ut hva den største av disse øyene heter. 

Gå ned til stien igjen og mot høyre. Neste mål er Smeltehytta. Smeltehytta var i bruk i 
15 år. Produksjonen ble stanset etter protest fra bøndene. Kornet deres ble ødelagt på 
grunn av forurensning. Hvor mange dør- og vindusåpninger har Smeltehytta i dag?

Følg stien ved sjøen for å finne en kopi av Frihetsstatuen. Den ekte ble gitt av Frankrike 
til hundreårsfesten for USAs uavhengighet i 1886. Hvor høy er den ekte statuen?

Trekk ut løsningsbokstavene og stokk dem sammen til et ord som har med Visnes å gjøre. 
Svaret kan du også finne på administrasjonsbygget (det røde huset ved post 3). 

Start med å gå inn gjennom Oscarsportalen. Dette var inngangen til gruva. Her 
jobbet arbeiderne med å få ut kobber. Gruvegangene gikk helt ned til 730 meter 
under jorda.Når du går gjennom porten ser du gruvene, som nå er fylt med vann. 
Hva er navnet på gruva?

Gruvene på Visnes var Norges største arbeidsplass i 1882. Da gruvedriften ble 
lagt ned etter 30 år, tok mange av familiene med seg huset når de flyttet. Når du 
står ved porten kan du se en av arbeiderboligene som fortsatt står på Visnes. Gå 
opp bak huset og se inn vinduet ved døra. Hvilket rom er det du ser?

Statuen viser hvordan gruvearbeiderne var kledd og utstyrt. I sin høyre hånd 
holder han en oljelampe. Denne trengte han for å se i de mørke gruvegangene. 
Hvilket redskap holder mannen i sin venstre hånd?

Krambua var en dukkestue i Haugesund som ble flyttet til Visnes på 1980-tallet.
Se gjennom vinduet og finn den store, grønne beholderen på disken. Hva tror du 
ble oppbevart i denne?

Det var ikke bare kobber som ble tatt ut av gruvene. Hva annet hugget arbeiderne frem?

Nå skal du ut på eventyr i det gamle gruveområdet. 
Hva finner du her? Lykke til med jakten! 

Det var en gang for lenge, lenge siden, to menn som var på fisketur. 
De het Mauritz og Thorbjørn. De gikk i land på Visnes fordi 
Thorbjørn måtte på do.

”Jeg fant, jeg fant!” ropte Thorbjørn
 ”Hva fant du?” spurte Mauritz. 
”Jeg fant noe som kommer til å forandre hele Karmøys historie!” 
jublet Thorbjørn. 

Han hadde funnet kobber i fjellet. 

”Hurra, nå blir vi rike min venn!” utbrøt Mauritz.

Thorbjørn og Mauritz fikk kontakt med kobberspesialister i Belgia, 
som raskt kom til Visnes og startet gruvearbeidet. Etter få år var 
Visnes blitt en travel gruveby med nærmere 3000 mennesker. 
Visnes hadde nå fått egen skole, sykehus, meieri og flere butikker. 

Det var 800 mann som arbeidet i gruvene. De jobbet dag og natt, 
og ble møkkete og slitne. Det var hardt og farlig arbeid. Nede i 
gruvene hogget de kobber ut av fjellet. Kobberet ble fraktet ned 
til havna i små vogner og lastet ombord i skuter. Skutene fraktet 
kobber til mange land og Visnesgruva ble en av Nord-Europas 
største kobbergruver.
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GRATULERER, du har funnet løsningsordet! Du kan hente 
diplom på Visnes Gruvemuseum, Nordvegen Historiesenter
eller på visitkarmoy.no
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Nå skal du ut på eventyr i det gamle gruveområdet. 
Hva finner du her? Lykke til med jakten! 
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