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Stokkaturen

Om turen
Passer for: Barn, voksne
Lengde: 7,2 km
Varighet: 2 timer
Vanskelighetsgrad: Middels
Belyst: Delvis belyst
Tilgjengelig for barnevogn: Ja
Tilgjengelig for rullestol: Nei

Kartforklaring

Turvei
Belyst turvei
Snarvei

Beskrivelse
Du kan starte ved Stavanger stadion. Du passerer snart Holbergs gates to fredede furuer og tripper inn i villagater med
flotte hager. Norske komponister hedres, før gatene får navn etter kjente og kjære kunstnere.
Du vandrer rett inn i kulturhistorien langs Litle Stokkavatn, lar deg imponere av variert fugleliv ved sivskogen og vakkert
landskap. Den karakteristiske Klauhammeren rundes, der kløvet ble lagt på hestene før de skulle til inn byen med tunge
lass av varer for salg.
Du tråkker deg langs jordene ned mot Stokkavatnet. Her følger du turveien gjennom skogen og over Dyrsneset, der dyra
beiter og hjelper til med å holde landskapet åpent. Nede ved vannet igjen bør du unne deg en nisteavstikker ut på
Litleholmen, der kruttet nå har stilnet og bare stillheten kan høres. Her hadde Stavanger Skytterlag tidligere sine øvelser,
og det var anlagt en leirduebane her. Ser du godt etter, kan du også finne restene etter 2 oppmurte «fiskedammer» langs
turveien. Her svømte fisken som ble fanget i vannet, i påvente av videre salg.
Du fortsetter opp bakkene ved Sandal, mens gatenavnene får deg til å tenke tilbake på skolens personligheter og
kommer i fint driv inn på idrettsarenaen på Lassa. I dag er det ikke mange spor igjen etter Lassatjern som lå her. Området
ble før 1920 kjøpt av boktrykker Jacob Dreyer, som hadde til hensikt å bevare det som villmark og vadested for fugler.
Men kornmangel under 1. verdenskrig førte til at vannet ble tappet ut og myra dyrket opp. På 1970-tallet ble området
brukt som kommunal søppelplass. Og her ble senere Lassa idrettspark etablert.
I grønne lunger puster du rolig ut, og legger merke til den spenstige og høyreiste trearkitekturen tilbake ved stadion. Det
er resultat av «Norwegian Wood-prosjektet» fra da Stavanger var Europeisk kulturhovedstad i 2008. Du kommer ut på
Stavanger stadion med en kjempeavslutning langs den blå joggeløypen, 1-0 til deg.

Tilgjengelighet
Du kan gå hele turen med barnevogn.

Finner du noe som ikke er i orden langs ruten så meld fra til oss!
Du gjør det enkelt og greit via meldingstjenesten VOF (https://community.onpowel.com/stavanger#/smartcommunityobservation/s1-choose-category)

