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Pilegrimsturen

Om turen
Passer for: Barn, voksne
Lengde: 11,2 km
Vanskelighetsgrad: Middels
Belyst: Delvis belyst
Tilgjengelig for barnevogn: Ja
Tilgjengelig for rullestol: Nei

Kartforklaring
Turvei

Belyst turvei
Snarvei

Beskrivelse
Du starter fra historiske Limahaugen, og Jernaldergården.
Med sjøslaget og samlingen av Norge i ryggen, tar du fatt på pilegrimsleden mot Domkirken. Du følger Tjodveien (Tjod
betyr folk), en tidligere hovedvei mot byen fra sør og omtalt av Magnus Lagabøter.
Du runder Litle Ullandhaug og går rett inn blant planeter og stjerner. Videre rusler du inn blant forfatterne i Olav Aukrust
gate, hverdagsfilosofen som så det store i det lille.
Inspirert av Henrik Ibsen kan du se villender ved Mosvatnet, før du tråkker deg gjennom Vålandskogen. Harald Hårfagres
skald, Torbjørn Hornklove, synger deg nedover bakkene til Peder Klows gate. Over broa i Lagårdskleiva, eller
«Feginsbrekkå» (gledesbakken), ser du tårnet på Domkirken og målet for første gang.
Du blir fylt med respekt gjennom Lagård gravlund, her du møter forfedre med en sentral plass i vår egen byhistorie.
Kongsgata leder ned til Breiavatnet, der Erling Skjalgssons stein sto og ønsket slitne pilgrimmer velkommen før de steg
ned i båten.
Domkirken har holdt gudstjenester siden 1125 og var et lokalt pilegrimsmål i middelalderen med relikviene fra St. Svithun.
Inne kan du finne ro og rom for ettertanke. Videre krysser du torget og går mot Rådhuset, der du kan lese om
Olavsklosteret som lå her. Opp trappene i Kleiva viser skulpturen hvor Olavsbrønnen lå.
Du følger St. Svithuns gate (Stavangers ydmyke og nestekjærlige helgen) opp til Munkehagen, som aldri har huset noen
munker egentlig, men er hjemsted til vårt største valnøttre. Du følger Eiganesveien og tar fatt på stigningen opp over
Tjensvoll. Og om du ser stjerner i Astraveien, kaster du deg likevel inn i dansen og Folkeviseveien.
Her ender denne vandringen. 52 Hverdagsturer ønsker på gjensyn neste år.

Tilgjengelighet
Du kan gå hele turen med barnevogn, unntatt den korte stien opp til Limahaugen.

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

