
* Ønsker du å besøke Stoplesteinane,

INTRODUKSJON
Kommunen Eigersund har fått navnet fra eiken som i årtusener har 
preget landskapet i området. Havnen var og er fortsatt viktig for 
Eigersund. Olav den hellige skal ha vært her ved minst to anledninger 
og da danske kong Knut overtok kongemakten var Eigersund første 
kjente stopp.   

Turen foregår hovedsakelig på smale og lite trafikkerte veier og vil 
blant annet by på gammel industrihistorie og en dramatiske flystyrt, 
men høydepunktet ligger i et vakkert kulturlandskap og spennende 
naturopplevelser. Egersund er også Geopark lokalitet 25.

START OG SLUTT
Bilen kan parkeres i bunnen av Heggdalsveien langs Fv.44. Her starter 
også sykkelturen - følg skilting mot Koldal (Fv 56). Turen er cirka 25 km 
lang gjennom et kupert terreng (se fig. Høydekurve). 

Heggdalsveien går gjennom Årstad, som har navnet fra det som regnes 
for å være en av de eldste gårdene i området. I februar 1836 ble det 
funnet en stor sølvskatt under en stein her. Skatten besto av 1849 
sølvmynter med en vekt på 2,5 kg. Dette er det største myntsamlingen 
funnet fra vikingtiden i Norge! En teori er at myntene stammer 
fra danske kong Knut som brukte myntene som middel for å kjøpe 
nordmenns støtte i krigen mot norske kong Olav rundt 1030.  

STOPP 1: Sykkelruten 
Du har nå kommet til et veikryss som danner utgangspunkt for 
rundturen. Beskrivelsen i brosjyren tar utgangspunkt i ruten Koldal 
(høyre) - Nodland men det er også mulig å ta turen i motsatt 
rekkefølge. 

På åsen rett bak krysset ligger tuftene av et gårdsanlegg fra 
jernalderen. Fra krysset er det heller ikke langt til et av de mest kjente 
fornminnene i Eigersund; Stoplesteinane*. Disse ligger på toppen av 
Skårabrekka på grunnen til Gården Årstad. Stoplesteinane består av 
16 steiner plassert i en sirkel med diameter på 21 meter. Det er ulike 
teorier til plasseringen av steinene; gravsted, kultsted eller tingsted.  

St. Olavs vei, som den kalles, strekker seg fra Stoplesteinane i nord 
til Gaudland i Sokndal kommune i sør. Et gammelt sagn sier at Olav 
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Magma Geopark er et unikt geologisk område sørvest i Norge 
bestående av kommunene Bjerkreim, Eigersund, Flekkefjord, Lund 
og Sokndal. Her finner du over 40 lokaliteter som byr på spennende 
geologiske og kulturelle fenomener som er klar til å utforskes av alle! 

Magma Geopark er en del av UNESCO Global Geoparks, ett nettverk 
som samler 120 geoparker (per 2015) fra hele verden. En UNESCO 
Global Geopark er et geografisk område hvor landskapet har en 
internasjonal geologisk viktig betydning og som drives med tanke på 
bevaring, utdanning og bærekraftig utvikling. Området skal bidra til å 
øke bevisstheten og forståelse for den geologiske arv og dens historie, 
geofarer, naturressurser, og klimaendringer, samt likestilling og lokal 
kunnskap. 

I Magma Geopark er bergarten den samme som du finner på månens 
overflate - anortositt. Anortositten i geoparken ble dannet i store 
magmakamre for cirka 930 millioner år siden. Månebergarten 
utgjorde røttene til en stor fjellkjede på størrelsen med Himalaya. Da 
istiden trakk seg tilbake for siste gang, tittet anortositten frem fra 20 - 
30 km dyp og venter i dag på dine fotavtrykk. 
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den hellige prøvde å unngå fiender da han var i Egersund, derfor dro 
Olav skuten sin gjennom landskapet. Kjølen på båten ble presset ned 
i berggrunnen og førte til dannelse av en forsenkning i terrenget. 
Den geologiske forklaringen bak dette skyldes bergartenes ulike 
forvitringsrater. Forsenkningen består av bergarten doleritt (basalt) 
som forvitrer lettere enn omkringliggende bergarter.

STOPP 2: Bygdeborg
I vest ligger det like ved veien en bygdeborg fra eldre jernalder. 
Bygdeborger ble brukt som forsvarsmiddel. Felles for bygdeborgene er 
at de ligger ved viktige ferdselsveier fra gammel tid. I Rogaland er det 
registrert over 50 bygdeborger.

* Ønsker du å besøke Stoplesteinane? Fra Start-punktet følg Sokndalsveien til Skårabrekkå. Syklene 

parkeres og turen gjøres til fots. 

Utsikt og morener (stopp 9)

Veien slynger seg gjennom terrenget 

Ta til høyre i veikrysset 

Sykkelturen tar deg gjennom et variert 

Vakkert kulturlandskap og fin natur

25 km
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STOPP 3: Hålandsmarka 
I Hålandsmarka finner man minnesmerke etter flystyrten med Spitfire. 
Den 19. august 1953 fløy kaptein Harald Meland med sin Spitfire under 
en rutineflygning da flyet fikk problemer og mistet høyde. Kaptein 
Meland omkom i flystyrten. I 2015 ble det oppført et minnesmerke til 
ære for den omkomne piloten. 
 
STOPP 4: Gård fra jernalder
I øst ligger den gamle gården Tansland fra eldre jernalder. I tillegg til 
hustufter kan man fortsatt se rester etter gravrøyser og et gammel 
gardfar (steingjerde).  
 
STOPP 5: Gammel teltplass
Oppe i lia, mot sør, er det funnet en gammel teltplass. Elleve steiner 
plassert i en sirkel viser hvor teltet engang stod for hundrevis av år 
siden.  

STOPP 6: Heggdal
Ved Heggdal finnes det flere gravhauger fra jernalderen. Gravhaugene 
består av løsmasser og steiner plassert over en eller flere graver. 
Størrelsen og formen på gravene varierer.   

STOPP 7: Koldal & Ankerhus
De fleste sporene etter gruvedriften som foregikk på 1700-1800-tallet 
er overgrodde og borte, men enkelte steder kan man ennå observere 
hull, tunneler og skjæringer etter uttakene av titanjernmalm. 

Gruvedriften i Koldal startet i 1770-årene ved Spjodevatnet, men den 
største gruven var Ankerhusgruven ved Kydlandsvatnet i nærheten. 
Dette var en av de eldste gruvene og er hele 65 meter lang. Rundt 
1800-tallet stanset uttaket. Dette skyldes at malmen i Koldal 
hadde høyere smeltepunkt enn andre malmer. Rundt 1860 startet 
gruvedriften opp igjen av Egersund Grubeselskap (senere solgt til 
Titanium Ore Company). Driften foregikk frem til 1886. 

2,5 km

I den tidlige fasen av gruvedriften ble malmen transportert med sleder 
gjennom vinteren. I 1864 ble det bygget en tyngdekraftdreven bane 
som gikk fra Koldal til Skjevollsvik med to vagger koblet sammen og 
en sjåfør som satt på og kontrollerte farten. Hester ble brukt til å dra 
vaggene opp til Koldal igjen. 
Dette er også Geopark lokalitet 27.

STOPP 8: Liavatne 
Ferskvannsbassenget, Liavatnet, ligger langs deler av ruten. Både 
i og langs kanten av vannet finner man steinblokker. Blokker er en 
beskrivelse på størrelsen av et bergartsfragment som er større enn 
25,6 cm i diameter. 

STOPP 9: Utsiktspunkt - morenematerialet 
Flere steder kan man observere spor i landskapet fra prosesser som 
fant sted under siste istid (ca. 10 000 år siden). Grønne områder 
med bergartsfragmenter i ulike størrelse kalles morenemateriale. 

Dette er materialer som har blitt tatt opp og fraktet med isen. 
Typisk for morenemateriale er en usortert masse bestående av alle 
kornstørrelser, fra leir til blokker, med ulik form. 

I bakgrunnen ser man anortosittlandskapet. Landskapet preges av 
nakne fjell med lite vegetasjon og utstikkende knoller som skyldes 
den svært næringsfattige jorden. 

STOPP 10: Husetjørna 
Fra dette platå-utsiktspunktet på toppen av bakken kan man se over til 
Husatjørna. Husetjørna er en av mange utløpere fra Revsvatnet som er 
en drikkevannskilde for Egersund og reguleres av en demning. Dalane 
har 40  000 innsjøer og dette er to av dem.
 
STOPP 11: Horve 
Horve skiller seg ut fra resten av  det nakne landskapet. Her er det 
grønt og frodig som skyldes skogplantingen som startet i 1920-årene. 

MAGMA GEOPARK
Gratis GPS-basert spill og guide for smarttelefon. 
Ta familien med på en guidet tur gjennom Magma Geoparks 
lokaliteter og lær mer om dette unike området!

AndroidApple

Jettegryter (stopp 12)Langs Heggdalsveien

Bli med på TURFHUNT! Spillerne drar til 
ulike GPS-koordinater i spillet og svarer 
på spørsmål. Passer for hele familien!

No LOKALITETER BESKRIVELSE
P Start og slutt Parker i bunnen av Heggdalsveien langs Fv. 44. 

1 Veikryss & Stoplesteinan
Følg Heggdalsveien i ca. 1,5 km. Ved veikrysset, ta til 
høyre mot Koldal. Bakken fra start har en stigning på 100 
høydemeter den første km.

2 Bygdeborg
Følg Heggdalsveien i ca. 0,8 km - på en fjelltopp på høyre 
side ligger en bygdeborg. 

3 Hålandsmarka
Minnesmerke ligger 2,5 km fra stopp 2 på høyre side men 
kan ikke ses fra veien.  

4 Gård fra jernalder
1,5 km fra stopp 3 på høyre side ligger Tansland gård. Den 
kan ikke ses fra veien og for å komme ditt må man gå på 
umerket sti. 

5 Gammel teltplass
1,4 km videre kommer man til en gammel teltplass på 
høyre side av veien. Den kan ikke ses fra veien. 

6 Heggdal
1,8 km videre fra stopp 5 kommer man til et kryss. Her skal 
man sykle mot skiltet Vind-Birkeland. 

7 Ankerhus gruver

Ca. 1,4 km fra krysset i Heggdal, kommer du til en demning 
ved Liavatnet. Her kan syklene parkeres, følg umerket sti i 
ca. 500 m. Spor etter gruvedrift ses ved Kydlandsvatnet og 
i områdene rundt.

8 Liavatnet
2 km fra stopp 7, kommer du til en rasteplass ved Lia-
vatnet. 

9 Utsiktspunkt - morenematerialet 2,1 km fra stopp 8 kommer du til en utsiktsplass. 
10 Utsikt over Husetjørna 1 km fra stopp 9.
11 Horve 2,3 km fra stopp 10, kommer du til Horve. 

12 Jettegryter
1 km videre kommer man til jettegryter på venstre side. 
Disse ses fra veien.

13 Holmavatnet 1 km fra stopp 12. 
14 Flyttblokker Ses i landskapet.

15 Anortositt
1,5 km fra stopp 13 kommer man til veikrysset (stopp 1). 
Følg veien ned til parkeringsplassen. 

START & SLUTT

Horve

I dag er området er tilrettelagt med turer; en 8-tallsløype på 3000 
meter og første løypa er 1880m. Hvis du har lyst på en ekstra rundtur i 
flott natur har du mulighet for å gjøre det her.  

STOPP 12: Jettegryter 
Her finner man det glasiale fenomenet jettegryter som er glatte, 
sylindriske fordypninger i berggrunnen med varierende bredde og 
dybde. Navnet “jette” betyr troll og før trodde man at grytene hadde 
trolsk opprinnelse. I dag har man en geologisk forklaring på disse; 
de har blitt dannet av materialer, som stein og grus, som har blitt 
satt i turbulente bevegelser av smeltevann under isbreer og skurt 
overflatene. 

STOPP 13: Holmavatnet
Holmavatnet er også en drikkevannskilde for Eigersund. På motsatt 
side ser du Borgafjellet, og som navnet kan indikere finnes det en 
bygdeborg på toppen av dette fjellet.  
 
STOPP 14: Flyttblokk 
Steiner og blokker som ligger på overflaten av det nakne landskapet 
kalles flyttblokker. Flyttblokker er fragmenter som ble tatt opp og 
fraktet med isen under siste istid og ble liggende igjen i landskapet 
når isen smeltet bort. Derfor består ofte blokkene av en annen type 
bergart enn berggrunnen den ligger på. Transportavstanden kan 
avgjøres ut fra rundingsgraden på blokken - en godt rundet blokk 
indikerer lengre transport enn en dårlig rundet blokk. 

STOPP 15: Anortositt 
Landskapet langs sykkelruten domineres av bergarten anortositt, som 
er den samme bergarten som man finner på månens overflate. 
Anortositt består av bare ett mineral, kalt plagioklas, og flere steder 
kan dette gi et fint fargespill i blåtoner. 

Liavatnet (stopp 8)

Stoplesteinan

Flyttblokk (stopp 14)
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