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Grenseturen

Om turen
Passer for: Voksne
Lengde: 10,1 km
Varighet: 160 minutter
Vanskelighetsgrad: Middels
Belyst: Delvis belyst
Tilgjengelig for barnevogn: Ja
Tilgjengelig for rullestol: Nei

Kartforklaring

Turvei
Belyst turvei
Snarvei

Beskrivelse
Stavanger har vokst seg gradvis større fra grunnleggingen rundt 1125.
Vil du vite hvilken ny del byen fikk i 1905? Da bør du legge ut på grenseturen.
Du starter sentrumsnært langs Kongsgata og Lagård gravlund. Du tar opp over Bergeland og følger
Kongsteinsgata, oppkalt etter kong Fredrik IV som besteg den «husstore» steinen som lå her før veien kom. I
dag kan du se en annen stor stein, den vernede «Skrefsrudsteinen» ved Vår Frues plass og Hetland kirke. Her
ba Skrefsrud på sine knær for misjonærstudier, etter å ha blitt nektet plass ved Misjonshøgskolen. Videre
vandrer du i gater til du når Kyviksmarka, og fortsetter langs Pedersgata.
Støperigata leder deg til Lervigstunet, parken som fikk byggeskikkprisen i 2012. Kultur og kunstverk kan du
nyte ved Tou scene og parken ved bryggekanten. Neste grønne oase er nye Breivigparken.
Du kan studere dagliglivet på Storhaug på din vandring gjennom boliggatene over til Paradisveien. Taktfast
går du videre langs Lagårdsveien, Stavangers tidligere promenadegate.
Du følger gata til du når Vålandsbakken, og tar deg oppover til Vålandstårnet. Her kan du få igjen pusten til
flott utsikt, før høyreiste bøketrær omkranser deg på vei ned gjennom Vålandsskogen til Mosvatnet.
Du krysser motorveien, tar deg gatelangs gjennom Våland og runder Arkeologisk museum. Tilbake går turen i
Erlands gate, Kong Carls gate og ned Lagårdskleiva. Om du grenser til å være sliten, kan du nå fornøyd
kvittere ut nok en hverdagstur.

Tilgjengelighet
Du kan gå hele turen med barnevogn, unntatt ved trapp ved Bergelandsbrua. Følg heller brua og bruk
Teaterpassasjen til Musegata.

Finner du noe som ikke er i orden langs ruten så meld fra til oss!
Du gjør det enkelt og greit via meldingstjenesten VOF 

