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KARMØY – med sommerbyen SKUDENESHAVN  
På denne ”nye” dagsturen får vi med oss så og si hele Karmøy – landets eneste 
kommune med 3 byer. Turen går gjennom småsteder og de tre byene Kopervik, 
Åkrehamn og Skudeneshavn. Vi bruker mest tid i Norges sommerby – 
Skudeneshavn. Det er sjelden å se et bymiljø så sterkt preget av gammel 
bygningskultur og kystkultur og med bebyggelse som er så godt bevart. 
 

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.  
 

Her møter vi vår lokalguide. Karmøy er mer enn Skudeneshavn, og vi starter Karmøyoppholdet med å ta gåturen 
ut fra Olavskirken til Vikinggarden. Her nyter vi vår medbragte formiddagskaffe i historiske omgivelser..  
 

På vår vei videre sørover på øyas vestside kjører vi gjennom den 
første byen – Åkrehamn. Vi blir guidet underveis om både øylivet og 
livet på havet som gjenspeiles flere steder på øya.  
  

Skudeneshavn er mer enn sommerbyen. Byen har rike tradisjoner 
innen sjøfart og det er derfor naturlig med en middagsmeny knyttet til 
sjøfartstradisjonene som Skudenes har – på restaurant Lanternen får 
vi servert stekt fisk av dagens leveranse. 
 

Mette av mat skal vi mettes videre med nye inntrykk i byen. Sammen 
med lokalguiden starter vi på byvandringen (lett gange). Å rusle gjennom de smale gatene er som å stanse tiden 
en liten stund. Skudeneshavn er en ualminnelig godt bevart og vernet småby som gjennom bygningsmassens 

plassering har fått en meget sjarmerende utforming i et spennende 
kultur-landskap. Gamlebyen består av ca. 130 bevarte hus og sjøhus 
fra 1800- tallet. 
 

Vi besøker også Mælandsgården, museet i gamlebyen. På museet får 
vi et innblikk i hvordan byen vokste frem, får se hvordan en 
borgerfamilie levde for 150 år siden og se gamle håndverk som preget 
bybildet. Fiske, sildesalting, handel og sjøfart er temaer som har 
dominert Skudeneshavn i snart 200 år. Vi får se hvordan dette har vært 
med å forme byen. Skudenesmannen Ole Christian Hansen tok i 1881 
ut verdenspatent på tåkeluren. Fabrikkenmø som han bygde opp ligger 
fremdeles i Søragadå, og på vandringen gjennom byen får vi også 
denne historien med oss. Etter interessante timer i sommerbyen slutter 

vi av med ettermiddagskaffe servert av husflidlaget - i kafeen som de driver i den tidligere tåkelurfabrikken. 
 

Hjemover følger vi østre veien inn mot Karmsundet nordover mot den tredje byen – Kopervik. 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.  
 

Vi beregner å være tilbake i Stavanger/Sandnes igjen ca kl. 19.00/19.30 
 

Pris Turen koster kr. 895,- v/ 30 deltakere 
Turen koster kr. 795,- v/40 deltakere        Prisen inkluderer:   

 Turistbuss m/serviceinnstilt sjåfør 

 For- og ettermiddagskaffe med noe å bite i 

 Inngang/omvisning i Mælandsgården 

 Middag med dessert og kaffe 

 Lokalguide og innganger på Karmøy 
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