
På denne øya kan du se spor
etter mennesker fra opptil 3800
år siden og frem til i dag.
På toppen av Vestre Bolæren 
finner du den aller største 
gravrøysa i nasjonalparken.  

Vestre Bolæren
- en vandring gjennom historie og natur

For almost 4000 years, people have worked, lived, and died on this island. The 
marks they left behind can still be seen today. The largest burial cairn in the national 
park is located on the highest point of Vestre Bolæren. Today, tall trees block the 
view, but once this place boasted a grand panorama of the ocean. Here, powerful 
families laid their deceased to rest. Since then, generations have scraped a living 
on the island, with fish and livestock as their main sources of food and income. On 
Kalveenga to the north, you will find the remains of cottages where families once 
lived. In 1916, the Norwegian Armed Forces expropriated the island and constructed 
buildings, quays, and tunnels, the remains of which can still be seen today. Despite 
this, the rich and diverse biology of the island is preserved. The footpath will take 
you through the rare coastal pine forest and up to the burial cairn.

Skogen sperrer i dag for utsikten, men en gang lå den 
med vidt utsyn over havet. Her har mektige ætter 
gravlagt sine døde. Siden har mange generasjoner 
funnet sitt utkomme her på øya med fiske og noen 
få dyr på beite. På Kalveenga, som ligger litt lenger 
nordover, kan du se rester av hustufter. Forsvaret 
overtok øya i 1916, og har satt sine tydelige spor med 
kaianlegg, bygninger og tunnelinnganger. Men samti-
dig ble den spesielle naturen på øya bevart. En blåmer-
ket rundløypa går over øya og gjennom den spesielle 
kystfuruskogen.

Vestre Bolæren 
- a walk through history and nature
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Kalveenga sett fra nord. Kilde: Husvik historielag 
Kalveenga seen from the north. 

Kartinformasjon
Map information 

Statens naturoppsyn Norwegian Nature Inspectorate Send SMS: + 47 950 01 881

Kalveenga er unntatt vernet. Her kan man slå opp telt. 
Camping is permitted on Kalveenga only, not in any 
other areas of the island. 
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