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LEV LIVET 

LOKALT!

UT PÅ TUR

Produsert med støtte fra Stavanger kommune

Produsert med støtte fra Rogaland fylkeskommune

Livet i barnefamilien handler gjerne om de små, nære ting.  
Dette heftet viser noen av hverdagens muligheter til tur, trim og trivsel i ditt  
nærområde. Stavanger byr på mange gode lufteturer sammen med ungene.  
I det grønne, i det urbane, i gatene, i næringsområder eller steder med  
kulturell og historisk betydning. En halvtime her og en time der ute av hus  
er gull verdt for humør og helse. 
 
Hver lille tur skaper et nytt univers – i hvert fall for ungene. Bli med dem,  
på deres nivå, og få felles opplevelser og innsikter. Hvor mange bein har 
egentlig et skrukketroll? Er det hasselnøtter i krattet nedi svingen?  
Utforsk det sammen! Det handler om kontakt – med hverandre og med  
omgivelsene. De små tingene er egentlig store.
 
Vår venn Viggo Voff vil ha folk ut på nærtur – med ungene som guider.  
Dette heftet skal være deres. Lufteturen viser frem noen av tingene dere kan 
gjøre under åpen himmel i bydelen. Sjekk hverdagsturene lenger bak i heftet 
– det er ikke noe krav å gå hele turen. Det er spennende å jakte på røde T-er! 
Prøv en ny lekeplass eller et nytt friområde – det finnes fortsatt uoppdagede 
kontinenter innenfor bydelens grenser. Les mer på www.lufteturen.no og på 
www.facebook.com/lufteturen.
 
Bli en lufteturist i din egen unike bydel!
Hilsen Viggo Voff og resten av Luftetur-gjengen

Hvor mange plasser kan  
du finne Viggo Voff  
i brosjyren? 
Riktig svar helt bakerst.
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MADLA

Jeg er ingen innfødt madlagutt, men opp-
vokst på Hundvåg. Etter 13 år i Bergen var 
tiden inne for å flytte hjemover. Planen var hus 
og forhåpentligvis ville det komme noen barn. 
Søket på Finn var bredt, med Stavanger og 
omkringliggende kommuner. Huset vi endte 
opp med så jeg flere ganger, men skrollet 
raskt forbi boligannonsen. “Søra Bråde” 
hadde jeg aldri hørt om, og det hørtes ut som 
et sted på Jæren. 

Men da huset senere dukket opp i papiravisa, 
og jeg forstod at Søra Bråde var på Sunde, 
ble det kjøp og full klaff. I 14 år har vi bodd 
her, og her har mine to barn vokst opp. Vendt 
mot sørvest med fine lekeområder, tett på 
gårder med kyr og hester og likevel kort vei 
til byen. Turmulighetene er mange og flotte, 
med fem minutter til sjøen ved Hafrsfjord og 
15 minutters gange til Store Stokkavatnet og 
Hålandsvatnet.

Beskrivelsen passer ikke bare for Sunde, men 
for hele Madla kommunedel. Bydelen strekker 
seg fra Madlamark til Kvernevik, og her tror 
jeg ingen har mer enn 15 minutters gange 
til hav, fjord eller vann. Bydelen er nesten en 
halvøy mellom våre to store byvann på den 
ene siden og fjord og hav på den andre siden. 

Madla er en bydel for alle. Geografien og 
plasseringen av boligområdene gjør at alle 
nyter godt av det flotte lyset, nærheten til tur-
stier og andre rekreasjonsområder. Gled dere 
til å lese mer om turområder og aktiviteter her 
i Lufteturen!

Rune Endresen
4046 Hafrsfjord

Sommer på Sandal ved Store Stokkavatnet.

Bildetekst

Håhammaren Bro Deilig gatelek i Madlaforen.

Illustrasjon: Egil Bjørøen

HEY!
VENT PÅ MEG!

Aktivitetsdag på Mjughaug! Foto: Mjughaugskogen Barnehage
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VELKOMMEN TIL MADLA
Midt mellom by, land og sjø – velkommen 
til Madla bydel (på kommunespråket nå 
kalt Madla og Kvernevik kommunedel). De 
gamle gårdene her ute het Madla, Revheim, 
Sør-Sunde og Nord-Sunde, og det er dette 
som utgjør området i dag. Her er du omgitt 
av mye vann, både salt og ferskt, grønne 
marker og slake høydedrag med et levende 
jordbruk og rikt dyreliv. 

Madla har nesten 22 000 innbyggere, og om 
lag 3500 av dem er under 12 år. Kun Eiganes 
og Våland samt Hinna har flere folk. Statistik-
ken viser også at livet er godt her ute i vest: 
Andelen unge som er fornøyd med nærmiljø 
og skoleliv, og som er fysisk aktive, er høy 
(Folkehelseprofilen 2020).

Madla var en egen kommune frem til 1965. 
Da ble store områder bygd ut og innlemmet 
i Stavanger kommune. I dagens Madla finner 
du alt fra natur og idrett til kultur og shopping 
– og en spennende historie med spor som 
strekker seg laaangt tilbake i tid – til jernal-
deren (ca. 1000-2500 år siden), i noen tilfeller 
steinalderen (ca. 2500-10 000 år siden). Blant 
annet helleristninger fra bronsealderen på 
Fluberget (Jærens største), bronselurer (in-
strumenter) i Revheimsmyra, gravminner og 
bautasteiner. Dette får du lese mer om senere 
i heftet.

I Madla møter fortiden nåtiden – og fremti-
den, så klart! For det er mye nytt på gang, 
ikke minst når det gjelder utbyggingsområ-
der. Så alt ligger til rette for deg som skal på 
luftetur og i tillegg synes det er kjekt å lære 
noe og trekke linjer mellom gammelt og nytt. 
Madla har masse grøntområder, turveier og 
tråkk og en god del fine sykkelstier. Et nydelig 

lufteturland midt mellom Stavanger, Sola og 
Randaberg!

Eh, ja – her er også en del asfalt. Den kan 
du også gå tur på, sykle, skate, tegne med 
kritt og legge deg ned på (men pass deg for 
bilene). Bruker du den, kommer kanskje også 
de andre ut av huset. Gå ut i gata og se etter 
kjentfolk. Bygg nabolagsfølelsen!

Vi har delt kommunedelen inn i tre soner.  
 
1.  Madla: Madlamark –  
 Madlatuå – Slåtthaug 
2.  På landet: Revheim –  
 Friheim 
3.  Ytre Madla: Sunde –  
 Kvernevik

Illustrasjon: Egil Bjørøen

Bading på Liapynten. Foto: Olav Andreas Sagen

AMFI Madla og Madlamark. Foto: Jon Ingemundsen
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 en klassisk lekeskog! Her finner du  
 en gammel løkke med basketballkurv, fine  
 klatresteiner og kanskje en slengdisse eller  
 to. Sjekk tauene før du hiver deg ut!

I den vestvendte skråningen mellom Madla- 
markveien og Madlaveien finner du bydels- 
huset og Madlamark kirke. Tre gater slynger 
seg ned mot Hafrsfjord: Nygårdsbakken, 
Snorres gate og Skjalgs gate/Postveien.  
Hva med en tur til balløkka og lekeplassen 
ved Madlaforen? Det er undergang under 
Madlaveien. Ved Madlaforen møter du den 
fantastiske turstien langs bekken mellom  
Møllebukta og Store Stokkavatnet.  
Kommunen jobber med å ivareta Mølle- 
bekken som gytebekk for ørret og ål! Kanskje 
du ser fisk? I hvert fall mange ender! Og trive-
lige folk som passer godt på nabolaget sitt.

• Nye Madlamark skole med ny  
 flerbrukshall er på vei – mottoet er ”der  
 alle er VI og vi er OSS”! Ved skolen ligger  
 en fotballplass med lekeapparater 
 (Gunhilds gate).
• Trivelig lekemark ved enden av 
 Sigurd Syrs gate og kvartalslekeplass  
 inn fra Sulkes gate. Ved Åsta Kongsmors  

Mest bypreg finner du på Madlamark mellom 
Hafrsfjord og Tjensvoll. Før var dette et  
typisk jordbruksområde, et skrånende vest-
vendt platå, og den første delen av Madla 
som ble “by”. Etter krigen økte folketallet 
kraftig, og det ble behov for skoler, barne-
hager, kirker – og lekeplasser! I dag er det to 
barneskoler (Madlamark og Madlavoll), én 
ungdomsskole (Gosen), kirke og mange  
kjekke tumleplasser her.

Få med store og små på en luftetur og opplev 
dette idylliske boligområdet med barneblikk. 
Gatene er trygge, med mange gangveier, 
blindveier og gater sperret for gjennomkjø-
ring. Til og med navnene er fine:  
Sommerstien og Vinterveien, Arkeologveien 
(hvorfor heter det det, tror du?) og  
Kong Haralds gate (en av mange gater med 
navn etter norske konger).

Madlamarkveien går tvers gjennom området. 
På vestsiden slynger boliggatene seg ned 
mot Madlaveien mellom Liapynten (ved den 
flotte sykkelstien langs sjøen) og  
Madlakrossen. På østsiden av veien finner du  
Madlamark og Madlavoll, som grenser til 

grøntområdet langs Morgedalsveien.  
Sjekk for eksempel ut Molkeholen lekeplass,  
fotball- og hockeybane og en svær myldre-
mark nederst i dette grønne beltet. Fin ake-
bakke! 

• Ta turen til Hundremeterskogen mellom  
 Rollaugs og Hognes gate. Her kan du bli  
 en del av Ole Brumms verden! Det  
 er balløkke og lekeplass ved Madlamark- 
 veien. Skogen var enda større før veien  
 kom i 1966. I dag er skogen i tillegg 
 tynnet ut og derfor luftigere.
• Sving innom “Hjertelekeplassen” ved  
 marka mellom Kong Haralds gate og  
 Håbakken, oppkalt etter et stort hjerte på  
 et av trærne langs gangstien. Finner du  
 det?
• Det er også en liten lekeplass ved Anton  
 Brøggers gate med de kjente “trekant- 
 husene” fra 1975, tegnet av Stavanger-
 arkitektene Ingeborg og Knut Hoem.
• Ved Gosen skole finner du en  
 populær kunstgressbane, basketbane  
 og klatrenett samt turvei mot  
 Jernaldergården. I retning   
 UiS ligger den nyfriserte Gosenskogen –  

Det vi her omtaler som Madla, strekker seg fra kommunegrensen ved  
Liapynten og Madlalia, bydelsgrensen ved Morgedalsveien og Sandal 
Vest og helt ut til Madlatuå i vest og Slåtthaug i øst.

Foto: Jon Ingemundsen

MADLA
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FOR KIDS

 gate nedenfor bydelshuset er det en  
 aktivitetsplass med lekeapparater og en  
 super skaterampe omgitt av grønne voller. 
• Madlalia har fin utsikt og masse grønt,  
 blant annet rundt Madlalia Terrasse. 
 Lekeplass i enden og friområde mot 
 Ragnhilds gate. I området lå et gammelt  
 staudegartneri, men nå er det nye boliger  
 på gang her. Bratt turvei i vill skog til/fra  
 Gosenbakken.
• Undergang til fjordpromenaden – ta  
 turen ut til Liapynten! Dette er et slags  
 ytterpunkt i Madla bydel og Stavanger  
 kommune. Finner du den gamle grense- 
 steinen, og ser du hva som står på den?  
 Hva betyr herred? Hvorfor står det Madla  
 og ikke Stavanger? Ta turen opp på den  
 lyngkledde haugen og nyt utsynet mot  
 fjorden og Madlatuå. Stupebrettet gjør  
 Liapynten til et populært badested.
• Turveien er perfekt for sykling – hva med  
 en langtur til Sørmarka, Gandsfjorden,  
 Jåtten eller Forus? Et mindre ambisiøst og  
 strabasiøst prosjekt er å studere de flotte  
 bjørketrærne ved “pausestedet” mellom  
 Liapynten og Møllebukta.
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Tennisbanene ved Hognes gate på Madlamark.

Skating ved bydelshuset. 

DET  DERANE 
KAN EG OG

Ved Hundremeterskogen.Hjertelekeplassen!

KOR BLEI DET 
AV BALLEN?
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Et av Stavangers mest kjente landemerker er 
Sverd i fjell av Fritz Røed. Dette er er et minnes-
merke over slaget i Hafrsfjord (trolig år 872), som 
var en avgjørende seier for Harald Hårfagre mot 
småkongene i området, da han prøvde å samle 
Norge til ett rike. Det store sverdet symboliserer 
den nye kongemakten til Harald, de to mindre 
sverdene er småkongene. Alle tre står godt 
festet i fjellet! Kan du sjekke? Kan du se for deg 
vikingene som kjempet med livet som innsats 
ute på fjorden for mer enn 1000 år siden?

• Ta en tur bort til den fine bekken, som 
 ligger i en kanal fra Store Stokkavatnet. 
 Hele dette strekket er oppgradert, og målet  

 er å få mer fisk her, spesielt sjøørret   
 og ål. I Møllebukta er det også mange 
 forskjellige trær – bøk, lønn, or, ask, bjørk, 
 kastanje og kirsebærtrær, blant annet.
• Hils på “Fiskerkonen”, kvinnen som gikk  
 barbeint fra Tananger til Madlaleiren for å  
 selge fisk for lenge, lenge siden.
• Er du i Møllebukta og vil gå tur, bør du gå  
 rundt neset mot Håhammaren. Da kan du  
 oppleve den fantastiske Håhammaren bro og 
 skjæringene gjennom berget. Tenk, de har  
 skåret seg gjennom fjellet med en sterk wire  
 – sjekk det fine mønsteret i det glatte berget!
• Det er også fint å sykle i området, men  
 NB: Vær forsiktig hvis du skal sykle i krysset  

Møllebukta

Foto: Stavanger Byarkiv

Møllebukta er en av byens beste, mest solrike og lune badeplasser og har lange 
tradisjoner som badested. Her kan du ta med familien og tilbringe hele dagen 
ved og i sjøen. Du finner en flott sandstrand, langgrunt vann, molo, plener, 
benker, trær, bekk, kiosk, toaletter, monumenter og trimpark (ny høsten 2020). 
Bukta er også utgangspunkt for den fantastiske turstien rundt til Karistø. Det er 
faktisk forbindelse videre helt til Sunde, Kvernevik og Randaberg, ja, nesten helt 
til verdens ende!

Foto: Roy Mangersnes

Bekken har skapt mye liv og røre. I Møllebukta selger de også is!

 Madlaveien/Regimentveien, som er regnet  
 som et av byens skumleste kryss for   
 syklister! Regimentveien, Kompani Linges  

 vei og Madlaforen er en fin runde rundt  
 Madlaleiren. I dag er KNM Harald Haarfagre  
 Forsvarets største rekruttskole. Alle som skal  
 i Sjøforsvaret, og de fleste som skal i Luft- 

forsvaret, får opplæring her, som regel i åtte 
uker. Kanskje det blir din tur en vakker dag?

FØR I TIÅ
Bekken skapte mye liv og røre i området før i tiden, og det er mølledriften som 
har gitt Møllebukta sitt navn. Det første bekkefallet lå ved Regimentveien – her 
ble det bygd en mølle for å male (knuse) havre, bygg og mais. Det var aktivitet 
helt til 1949.
 
Fra Malde Mølle ved Madlaforen ble det overført vannkraft til Malde Teglverk (lå 
omtrent der Hiorth-huset befinner seg i dag), vest for Møllebukta. På det meste 
hadde teglverket 33 arbeidere, men det ble nedlagt i 1916. Men hva er egentlig 
tegl? Det er brent leire som brukes som byggemateriale. De fant leire i området 
som de brente i ovner og lagde teglstein og murstein av. Tenk at en så liten bekk 
kunne skape så mye kraft!

Militære anlegg og mannskaper har satt sitt preg på bydelen gjennom lange 
tider. Madlaleiren ble første gang åpnet i 1871 (Mallesletten eller Maldemoen). 
Under 2. verdenskrig var det tyskerne som regjerte, blant annet var det fangeleir 
for både nordmenn og russiske krigsfanger. 

Deilig badestrand! 900 millioner år gammelt berg ved Håhammaren bro.
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I de øst- og sørvendte skråningene finner du 
et sjarmerende, landlig område med boliger 
og mange maisåkrer. Liker du mais? Denne 
maisen brukes dessverre mest som dyremat ...
• I Skytterlagsveien er det mulig å gå eller  
 sykle fine lufteturer. Ser du sau eller andre  
 dyr?
• Skytebanen ble etablert i 1905 – pass på  
 så du ikke vrimler deg inn i området mens  

 de trener! Stavanger Skytterlag holder til  
 her, og laget er sammen med turnforenin- 
 gen det eldste idrettslaget i Stavanger.
• Oppe i høyden finner du trivelige boligfelt  
 rundt fargerike Hafrsfjord skole med  
 lekeplasser ved Korporalstubben og 
 Soldatveien. Militære navn, men ikke  
 farlige!
Ved Madlasandnes og Karistø finner du  

Luftige Madlatuå kalles for “Stavangers vestmark”. Madlatuås karakteristiske 
profil på 84 moh. svikter aldri som turmål – her kan du se helt til Karmøy og 
Jæren på fine dager! Gjerdesberget er likevel høyest med sine 95 moh. Dette er 
fantastiske “nærtopper” som føles skikkelig høye når du bestiger dem. Utsikten 
strekker seg også østover mot Madlamark, Ullandhaug og Hinna bydel. 
Madlatuå har fjell, lyngmark og myr, einer og bjørk, noen bartrær og stier på 
kryss og tvers; fra Sandnesheia og opp til Gjerdesberget er det en åpen mark og 
skråninger som er fine skibakker hvis Kong Vinter kommer på besøk. På Madlatuå 
kan du også se betongplattinger for kraftige kanoner som tyske soldater hadde 
plassert på høyden under 2. verdenskrig.

MADLATUÅ
Topptur til Gjerdesberget.

luftige vestvendte gater på kryss og tvers  
 i skråningen med utsikt mot fjorden,  
 Tananger og Hestnes/Sør-Sunde. 
• Små topper med berg, lyng og blåbær- 
 busker, blant annet i Ospebergleitet.  
 Store steiner som er fine å klatre på! Det  
 er flere nabolagslekeplasser her.
• Trivelig friområde ved Karistø med  
 lekemark, berg, fjordgløtt, fotballbane og  
 lekeapparater.
• Turveien som nå går langs hele Hafrsfjord,  
 snor seg i dette området langs brygger,  
 naust og idylliske badebukter (de fleste  
 private). En opplevelse å gå her!
• Lenger nord sørger Madlastø for en lang  
 og landlig forbindelse til Regimentveien,  
 som du igjen kan følge til Møllebukta  
 (østlig retning) eller Madlabanen og 
 Revheim (vestlig retning).
 Fint for sykkelturer!

15 Foto: Jon Ingemundsen.

FJORD 
&FJELL!

Ospeberget. Alltid fint utsyn mot vest.
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 disse  lekeplassene, stort sett gjennom 
 fredelige boligfelt. Du finner også en  
 lekeplass/løkke ved Byggstien og  
 Ragstubben. Et eldorado!

• Alvasteinveien er en fantastisk vei som  
 forbinder Slåtthaug med Krossberg langs- 
 med golfbanen og så ned til Selvåg 
 Gartneri. Selve Alvasteinen er en flyttstein  
 fra siste istid, som ligger oppi svingen  
 øverst i bakken. Det sies at steinen var  
 et viktig offersted for om lag tusen år  
 siden. Kanskje ofret de mat til alvene som  
 de trodde holdt til ved denne steinen?

• Undergang under Revheimsveien sikrer  
 forbindelse i retning Hafrsfjord. Ved den  

 internasjonale skolen ISS er det elever fra  
 tre til 18 år fra 50 forskjellige land.
 Naboen er Madla IL, en av de største 
 fotballklubbene i Rogaland. Idretts- 
 anlegget med fire flotte kunstgressbaner,  
 en gressbane og ballbinge er verdt en  
 luftetur – aller helst med ball!

16

KOR E ALLE  
KIDSÅ??

Bildetekst

SLÅTTHAUG

Det eneste relativt tett bebygde området mellom Madlakrossen og Sunde er 
rundt høydedraget Rag/Slåtthaug. Her gikk hovedveien før i tiden (Ragbakken),  
i dag er det et lite trafikkert område med både gammel og ny bebyggelse.

• Da “oljå” kom til byen på 1960- og  
 70-tallet, kom det også mange 
 amerikanske familier. De trengte boliger,  
 og byggefeltet “Oljeberget” med 
 32 boliger ble etablert på rekordtid. Siden  
 det var på vinteren, måtte det brukes  
 flammekastere for å tine opp bakken de  
 skulle grave i!

• Den gamle hovedveien Ragbakken 
 grenser mot landlige jorder og en flott  
 steingard med furu- og eiketrær like  
 ved. Longebakken er veien inn til 
 Stavanger Golfklubb, som er en av landets  
 eldste. Det er en kampestein, 
 Ørnasteinen, i utkanten av en hage som  
 blir brukt som lekeplass for Ørnestein  

 Gårdsbarnehage. 
• Ragveien grenser til driving range  
 (utslagssted) på Golfbanen – se opp for  
 svevende golfballer – og ekorn! Her er  
 mye av begge deler.

• I Møldalsveien ligger et lite leketun med  
 balløkke mellom de flotte hvite bolig- 
 blokkene. Ved Stråtveittunet kan du  
 boltre deg på en minilekeplass   
 og myldremark med skog, samt en  
 kvartalslekeplass – klarer du en 
 trepoenger i basketkurven?

• Flere ball- og lekeplasser ved Havrestien  
 (med lekeskog), Plogveien og ved  
 Revheimsveien. Gangveier forbinder 

Illustrasjon: Egil Bjørøen

Alvasteinen

Mange lekeplasser på Slåtthaug - her mellom Byggstien og Plogveien.
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• Lufteturister anbefales å ta (sparke)sykkelen,  
 barnevogna eller joggeskoene fatt og 
 sette kursen mot Hålandsvatnet og 
 Stokkavatnet: Alvasteinveien er nevnt, men  
 det er også en super sykkelvei ut fra  
 Sunde (ved Essoen) via Krossbergveien –  
 takk til nabolagene som har jobbet for å få  
 sykkelvei her! Er det hester å se ved Stall  
 Ohio?
• Bautasteiner og steinkors på Krossberg på  
 Sør-Sunde forteller om tidlig påvirkning fra  
 de britiske øyer. Sjekk korset like ved veien –  

 og ta en liten topptur opp på kollen etterpå.
• Friheim – for nesten 100 år siden var dette  
 en hyttekoloni, av bygdefolket kalt 
 Russland eller Litle Moskva siden det  
 vaiet både norske og “røde” flagg der (her  
 må du be en voksen forklare!). Gradvis ble  
 hyttene erstattet av vanlige eneboliger, og i  
 dag er Friheim et kjempefint boligfelt midt i  
 det grønne, et steinkast fra Hålandsvatnet!  
 Det er en kjekk aktivitetsplass midt i området.
• Kort vei ned til Speidermarka ved Store 
 Stokkavatnet. Turveinett med ridestier i  

 skogen, noen av dem med lys, og flere  
 kolossale grantrær. Kjekk høyde med  
 skogsbunn ved Speidermarka, der det også  
 er bålhus og toaletter. På Krossberg trener  
 forresten Stavanger Bueskyttere, så følg med  
 hvor du går! 
• Det er også en praktfull landlig snarvei  
 mellom Sunde og Store Stokkavatnet,  
 nemlig Mimmarudlå (mimma = der sola  
 står midt på dagen, rudlå = rullestein). Den  
 går langs de flotte kornåkrene på den luftige  
 ryggen nærmest midt i Madla bydel og  
 gjennom skogsperlen Tingbøskogen, der  
 du kan finne klatretrær, bålplass og en niste- 
 plass om du blir sulten.
• Gårdene på Revheim og Nord-Sunde 
 produserer og selger mye forskjellig; korn,  
 grønnsaker, poteter, egg ... ved, prydbark,  
 juletrær osv. Lokalbefolkningen snakker også  
 om hjemmelaget is på Selvåg Gartneri (et  
 tipp topp gartneri som har holdt på i snart  
 75 år). Så her finner du det meste. Støtt opp  
 om de lokale virksomhetene!
 
Revheim og Hestnes er grønne perler nærmere 
sjøen. Mange lufteturister går langs Revheims- 

vågen, et viktig beiteområde for sjøfugler – og 
et av Stavangers siste. Det er mye fugl og kan-
skje også en svane eller to ved begynnelsen av 
turstien, som er omkranset av delikate grønne  
plener, som skapt for å leke eller ligge på.

• Mange spor fra fortiden! På Fluberget ved  
 Hestnes kan du se ca. 3000 år gamle helle- 
 ristninger. Dette er gamle “tegninger” risset  
 inn i fjellet. 250 motiver viser at dette var  
 et viktig religiøst sted. Sjekk det flotte 
 berget! Du kan gå til toppen, men hold til  
 venstre oppå berget, og pass på – du bør  
 nok ha med deg en voksen opp hit.
• I Revheimsmyrå nærmere Madla-banen ble  
 de berømte bronselurene funnet i 1894. Det  
 er gamle musikkinstrumenter som er flere  
 tusen år gamle, og faktisk går det an å spille  
 på dem den dag i dag! Du kan se dem på  
 forrektigt på Arkeologisk museum i 
 Stavanger.
• Ved Revheim skole er det bordtennis,  
 parkour og fotballbane som også blir brukt  
 av familier utenom skoletiden.
• Landlig preg med hester på Hestnes (så  
 klart), men også kyr! Det er fint å (sparke) 
 sykle her. Ser du opp, ser du sikkert et fly  
 eller to som kommer inn for landing?

Krossberg.

Fluberget. Hest på ... Hestnes!

PÅ LANDET

sone 2
MADLA 
              

FOR KIDS

Som luftfotoene viser, her er minst 50 nyanser av grønt! Det buktende, 
åpne landskapet fra Hestnes og Revheim brer seg ut mot Sunde, Friheim 
og Hålandsvatnet. Det er landlig, men likevel nær sjøen, så det er lett å 
skjønne at det alltid har vært mye jordbruk og fiske her ute. 

Foto: Jon Ingemundsen.
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Søra Liå vinteren 1899. Foto: Stavanger Byarkiv.

Full fres i Madlaleiren før i tiå! Foto: Stavanger Byarkiv. På landet! Foto: Stavanger Byarkiv.

MEN HEI! HVA BETYR NAVNENE I BYDELEN? 
Teorier er det nok av. En titt i 
Stavanger Byleksikon og andre kilder 
gir oss litt å tygge på:
MADLA:  Navnet er trolig i slekt med ord som mold, malm,  
 mol (stein, grus), tidligere også kalt Mollum (1298),  
 Mallar (1347), Malla (1355), Mollum (1450), Malle  
 (1500) og Malde (1610) ifølge Wikipedia!
HAFRSFJORD:  Hafr betyr bukk, og ordet stammer trolig fra et 
 skjær ved Hafrsfjord bru.
REVHEIM:  Rev er en liten grunne, og heim ble brukt i navn 
 på gårder mellom 0-600 år e.Kr. 
SUNDE:  Sunde er oppkalt etter det smale sundet ved 
 utløpet av Hafrsfjord.
KVERNEVIK:  Har fått sitt navn etter kvernmølla i området som 
 ble bygd for 170 år siden på grunn av vannfallet i  
 bekken som rant fra Hålandsvatnet til sjøen i 
 Kvernaviga. 
Hmmmm!?

1. ET NES DER DET BEITER FIRBEINTE

2. BYDEL + FOTBALLAG MED BLÅ DRAKTER

3. MONUMENTET "SVERD I . . . . ."

4. YTTERST MOT HAVET I BYDELEN

5. VED SJØEN MELLOM HÅHAMMAREN OG HESTNES 

6. ETTERNAVNET TIL LUFTETUREN-VIGGO

7. HAUG VED KVERNEVIK

8. MELLOM MADLAMARK OG UNIVERSITETET

HVILKET ORD STÅR I SVART? 
SE LØSNINGSORD PÅ SIDE 55!     

9. LANDLIG OMRÅDE MED SKOLE OG KIRKE

10. OMRÅDE + FOTBALLAG MED GULE DRAKTER

Illustrasjon Egil Bjørøen

63
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STORE STOKKAVATNET
Visste du at Store Stokkavatnet – Nord-Jærens største vann – en gang i tiden 
var sjø og hang sammen med Hafrsfjord og Hålandsvatnet? Dette er et av  
byens mest populære turmål, og det største og mest ”uberørte” turområdet i 
byen uten støy fra sivilisasjonen. Det tar et par timer å gå rundt hele vannet på  
barneføtter – ganske langt! Men turen er fantastisk og kalles ikke “alle turveiers 
mor” uten grunn ...

Før fikk hele byen drikkevann fra Store Stok-
kavatnet. Nå er det ”krisereservedrikkevann”. 
Stavanger kommune har åpnet opp igjen 
flere av bekkene og bygget rensedammer 
for å rense vannet. Bading og umotorisert 
vannsport er likevel lov. Du kan leie fiskeut-
styr, kano og robåt på Dyrsnes natursenter 
(Stavanger friluftssenter, der også Barnas 
Turlag har aktiviteter).

Dette er kanskje det mest fugle- og dyrerike 
naturområdet i Stavanger. Er du heldig, ser du 
hare eller mår. Rådyr er det mye av. Og det er 
faktisk en del fisk i vannet: Ørret, røye og ål, 
men dessverre også fremmedfisken sørv (også 

kalt flossmort, planke, plunke og sørje). Den 
er dum for ørreten.
Store Stokkavatnet brer seg inn i tre ulike 
bydeler, og Madla-delen ligger mellom den 
flotte trimparken ved Sandal i øst og fri- 
lageret på Krossberg i vest. Her er noe av det 
du kan se på lufteturen:
 
• Møllebekken, også kalt Madlaåna og  
 Madlaforen, starter ved Gimle og ender  
 opp i Møllebukta. Den går som en vakker  
 kanal i dag. Vannfallet har vært brukt til  
 maling av korn i mange hundre år, men  
 ikke nå lenger ... Her er det mye fugl og  
 en flott sivskog. Mange kommer inn fra  

Foto: Roy Mangersnes
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 den pent dekorerte Trafoen – hvem er  
 den mannen og hva betyr alle de 
 TV-skjermene? 
• Golfbanen ble etablert for over 65 år  
 siden og er en av landets eldste – og  
 fineste! Det er 18 hull på banen. Er det  
 snø, er det supert å gå på ski her.
• Vaskehusodden – før i tiden kokte man  
 klærne i store kjeler og tørket dem på  
 bergene her. Heftig jobb? Men tenk hvor  
 fint det kunne være på solfylte dager.
 Stokkavatnet ble også brukt til å hente ut  
 isblokker når det var skikkelig kaldt.
• På Støleheia er det en stor transformator- 
 stasjon – her er det mye spenning! Men  
 ikke til å ta og føle på ...
• Roklubben er en av de eldste i landet  
 (stiftet i 1894) og kan friste med vafler på  
 søndager kl. 11-15 hvis du er heldig.
• På Speidermarka (oppkalt etter Madla- 
 speiderne) finner du en åpen slette med  
 gapahuk. Det er flere bergvegger i  

 den nydelige skogen og en liten kolle  
 som er kjekk å gå opp på. Ser du den lille  
 jettegryta i vannkanten? Se etter et lite  
 glatt hull i fjellet som naturen har laget  
 helt sjøl for mange tusen år siden!
• Krossbergbekken rensepark, en av flere  
 renseparker ved Stokkavatnet som skal  
 holde vannet rent. Fin vei over til  
 Hålandsvatnet hvis du vil gå litt lenger.  
 Flere turveier i skogen der du fort kan  
 treffe ridende ryttere til hest.

Foto: Roy Mangersnes. Foto: Roy Mangersnes.

En liten “trollskog” like ved vatnet.

KANOLEIE PÅ FRILAGER.NO
Du kan leie kano for 100 kr pr dag.
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• Fantastisk turvei med mange parkbord på  
 Madla-siden. Gode turveiforbindelser til  
 Store Stokkavatnet, Krossberg, Sunde,  
 Århaug og Kvernevik!
• Ved Kvernevik finner du den stemnings- 
 fulle Kvernevikskogen med eldgamle  
 trær, blant annet hassel, grillhytte i vann- 
 kanten og hvit sand på turstien. Prøv den  
 løgne “stubbe- stolen”!
• Kvernbekken markerer grensen til  
 Randaberg kommune. Bekken har et fall  
 på 8 meter. Kvernevik har som tidligere  
 nevnt fått sitt navn etter kverna som ble 

 bygd ved utløpet av bekken i 1852, men  
 som brant ned i 1909. Om lag 100 meter  
 nord for kverna ble det i 1913 bygd en  
 kanal i stein som førte vann fra Hålands- 
 vatnet inn i et elektrisitetsverk som ikke  
 ble noen suksess, og som ble nedlagt  
 allerede i 1915. Men den pent oppmurte  
 kanalen er i god stand den dag i dag.
• Visste du at Norges nasjonalplante er 
 røsslyng? Resnes er et fint sted for lyngen.  
 Det er veldig kjekt å bestige kollen på  
 Resnes: Et lite stykke Rogaland med  
 beitende sauer blant grønt gress og store,  

Grensen mellom Stavanger og Randaberg kommuner går midt i vannet. Det er 
en populær tursti rundt det vakre vannet, og det krever cirka 10 000 voksenskritt 
å gå hele runden. Viggo Voff tipper at unger trenger noen flere skritt – kan du 
måle?

Dessverre er vannet forurenset. Den skyldes avrenning fra landbruket, men også 
kloakk. Noen flinke folk har planlagt å bruke et rensemiddel som skal stoppe blå-
grønnalgene som ødelegger badevannet. Politikerne håper at vannet kan være 
rent og pent rundt 2025. Følg med! Enn så lenge kan du nyte utsynet mot vannet 
og alt det fine rundt.  

Super tursti rundt vannet - fint med barnevogn!

HÅLANDSVATNET

 runde steinheller. Resnes er den best  
 bevarte kystlyngheia på Nord-Jæren og et  
 fint utkikkspunkt like i vannkanten.
• Det er mange sjeldne plantearter her. Har  
 du hørt om bustsivaks, jærsiv, gulmaure  
 og solblom? Eller fuglene storspove,  
 heipiplerke, sanglerke, sivspurv, rødstilk?  
 Ikke det? Det er registrert 88 ulike fugle- 
 arter i og ved vannet, og noen litt mer  
 kjente også: skarv, toppand, stokkand og  

 sothøne. Når det gjelder trær, er det mer  
 og mer bjørk – bjørk har til og med Viggo  
 Voff hørt om! Har du?

Ta en tur ut på Resnes - fint utkikkspunkt!

BJEFF
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FOTOALBUM SJØLINJEN

Turveien er nå sammenhengende 
nærmest langs hele sjølinjen; fra  

Sola kommune ved Liapynten 
helt til Kvernevik og 

Randaberg kommune. 

Foto: Jon Ingemundsen

Kjøbenhavnerbukta er kjekt! 
Foto: Ingeborg Gjerseth

Vestover fra Møllebukta.

Mange båtstøer ved Madlastø.

Smiodden er topp for familier! Helleristningene ved Aubeberget. 

Koselig havn ved Kvernevik Ring.

Langs Hafrsfjord.
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YTRE MADLA

sone 3
MADLA 
              

FOR KIDS

Sunde er oppkalt etter “sundet” ved Hafrsfjord-brua. Det har bodd folk i 
Sunde-området i kanskje 7-8000 år. Det er mange kjente spor fra fortiden her. 
Selve Sunde er delt i nord og sør. Her finner du mange fredelige boligområder, 
midt mellom sjø og land, med lekeplasser, friområder og gater som innbyr til lek 
og lufteturer året rundt. Hovedveien her ute er Revheimsveien, og heldigvis er 
det gode gang- og sykkelveier langsmed den. Du kan for eksempel følge 
Madlaruta, en av 11 hovedruter for sykkel i Stavanger.

BRÅDE
Bråde er et barnevennlig boligområde med blandet bebyggelse – eneboliger, rekkehus og 
borettslag. Søra Bråde ble bygd ut i 2003-2005. Her er det mange lekeplasser – hva med en 
liten lekeplassafari? 

• Et stort grønt friområde ved Ryttersvingene (grønn slette, lekeskog med stier og et mystisk  
 tårn med sklie som du bør teste ut). Miniskog langs Djupedalskroken.

• Store lekeområder på begge sider av Storåkerveien: gangstier, ballplass, lekeapparater 
 med sklier og flotte sittebenker delvis overbygd. Bra møtested for nabolaget!

• Se alle de fine fargene på husene – og sjekk den rødmalte asfalten i Rytterveien! Turveier   
 og stille gater sikrer trygg ferdsel i skråningen. Et must er å gå ned til bukta via Mikkels-  
 messveien til lekeplassen, stranda og de ypperlige turmulighetene begge veier langs   
 fjorden. Deilig!

Steinmur ved Hafrsfjord. Bauta på Pallesen-markå.

Nederst i Mikkelsmessveien. Kul asfalt i Rytterveien!
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På Sunde er sjølinjen full av muligheter: turveier, strender, benker, marker, skog, lekeplasser - og masse historie!

SØR-SUNDE
Boligfeltet her er noe eldre, fra 1960-tallet. Den slake vestvendte hellingen ned 
mot fjorden er et fint lufteturland. Spesielt midt på Sunde er det mye grønt og 
mange løkker og lekeplasser.

• Store lekemarker ved Olsokhagen 
 (balløkke) og Jonsokveien (lekeplass)  
 samt  deilig lekeplass og klatrekolle ved  
 Larsokveien.
• Også lekeapparater og balløkke ved  
 Fjeldehagen – med gjerder bak målene  
 hvis du sleiver på skuddet! Ved Malthaug- 
 kroken er grusbanen i ferd med å bli  
 gressbane – men det gjør kanskje ikke  
 noe?
• Tasabekken har grusbane og volleyball- 
 bane, mens du via Aubehagen kan følge  
 en grønn “dal” til Aubeberget med de  
 kjente helleristningene fra bronsealderen.  
 Ser du hva som er tegnet inn i fjellet? Les  
 mer på skiltet! Her er det også en leke- 

 skog, løkke og stier ned mot stranda.  
 En liten sving oppom lekeplassen ved  
 Skredbakka, kanskje?

• Interessert i enda mer historie? Sjekk de  
 tre steinene ved Pallesenmarkå  
 (Syftesokbakken) – de heter 
 “bautasteiner” og var gravminner for  
 viktige personer for ca. 1000-3000 år  
 siden. Du finner mer informasjon på  
 skiltet. Dette er et nydelig tumleområde  
 (med badestrand), oppkalt etter selveste  
 skipsfører Pallesen fra Kvitsøy. 

Langs sjøen er det mange naust, båtstøer 
og “tufter”, noen av dem gamle ferjeleier 

fra den gang folk ble rodd over fjorden til 
Tananger. Tenk, det var masse småferjer (flate 
“prammer”) her for 150 år siden. Steinbrygga 
like nord for Pallesenmarkå kalles Dokken. 
Her kom det båter med ... hold deg fast ... 
menneskehevd, altså bæsj, fra Bergen! Den 
ble brukt som gjødsel på markene på Sunde. 
Så vasket de tønnene og sendte poteter tilba-
ke igjen til bergenserne!

Hafrsfjord bru ble bygget i 1923. Den er 
altså cirka 100 år, men fikk forsterkning med 
betong for litt mer enn 50 år siden.

På nordsiden av Revheimsveien ligger Sunde 
skole og, litt lenger innover, “den nye by-
delen i nabolaget” Nore Sunde og et supert 
aktivitetsområde. Det er en ny gang- og 
sykkelvei mellom Sunde bedehus og Nore 
Sunde. Her er det landlig, men bebyggelsen 
spiser seg mer og mer inn i åkerlandskapet 
rundt Nord-Sunde!

Alpakka på Gausel FritidsgårdDen nye aktivitetsplassen har ALT! Nore Sunde - lekeplass mellom husene.
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Ahhh! Kvernevik! Denne delen av bydelen og byen ligger friskt til rett ut mot 
havet, som et av veldig få steder i fastlands-Stavanger. Kvernaviga er egentlig 
navnet på den lille bukta mellom Sunde og Endrestø, men i dag brukes det om 
hele boligområdet vest for Kvernevikveien. Navnet kommer av kvernhuset som 
lå der bekken fra Hålandsvatnet renner ut i Kvernaviga.

Foto: Jon Ingemundsen

KVERNEVIK

• Kielland-monumentet “Brutt lenke”,  
 avduket av Kong Harald i 1986 til minne  
 om de 123 personene som døde da platt- 
 formen Alexander L. Kielland veltet i  
 Nordsjøen i 1980. En forferdelig ulykke  
 som mange i Norge fortsatt snakker mye  
 om.
• Kjøbenhavnerbukta – her hvilte og spiste  
 fiskerne før i tiden. Det var de mange 
 danske handelsskipene som ga navnet til  
 bukta. Fantastisk badeplass i dag!
• Havet har gravd og slipt ut en tre meter  
 dyp og to meter høy grotte i sjøkanten  
 midtveis mellom Kjøbenhavnerbukta og  
 Hammaren.

• Også vikingene likte seg her. Innerst i  
 Kjøbenhavnerbukta er det funnet   
 rester etter et åtte meter langt vikingtids- 
 naust med smie. Det er også en stor grav- 
 røys fra jernalderen (cirka 1000-2500 år  
 siden) på det høyeste punktet. Og  
 like nedenfor gravrøysa er det rester etter  
 kanonstillinger bygd av tyskerne under  
 2. verdenskrig. Så her er det masse 
 historie mellom knausene!
 
Mjughaug, like ved borettslaget, er et høyt-
liggende friområde med lekeskog, berg, stier, 
åpne marker og utsikt. Mjug kommer trolig av 
det gammelnorske njug, som betyr fjelltopp, 

Smiodden, som betyr “den ytterste odden 
ut i havet”, byr på fantastiske turmuligheter 
(Kvernevik Folkesti) og store naturkontraster – 
stort hav, mektig himmel, kupert terreng med 
lyng, småbusk og store grå og svarte svaberg. 
Går du til fots de cirka 2,3 kilometerne fra 

Hafrsfjord bru til Kvernaviga, bruker du vel 
rundt 40 minutter. Stien bukter seg mellom 
brygger og naust, bakker og berg. Ta med 
familie og venner til et av byens vestligste 
punkter! Noe av det du kan se:

OIJ-OIJ
DET VA BRATT

“Haugen” lekeplass ved Ørnaberget.

Grågåsveien lekeplass. På luftetur i Lomviveien.
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og det er funnet spor etter en boplass fra  
steinalderen her. Tenk, for lenge siden lå  
denne boplassen helt i sjøkanten! Landet  
har hevet seg siden den gangen. Nesten  
som bolledeigen når du baker?
 
Fra Mjughøyden går det en mark bort til 
Sunde kirke. Ser du ankeret som heter HÅP 
utenfor kirka? Ved svømmehallen kan du teste 
trimapparatene og vurdere en avstikker ned 
til lekeplassen og løkka ved Donevikveien 
– nyt vesthimmelen fra skråningen! Kanskje 
en rusletur bortom Sundekrossen BL til den 
løgne lekeplassen og ballbingen der? Her er 
du ved et skikkelig knutepunkt med turveier 
i øst og vest. En vakker plett er volleyballba-
nen og det nydelig opparbeidede friområdet 
Kvernevik Park ved starten på Kvernevik 
Ring nord for Hafrsfjord-brua. Ellers er det 
flere severdigheter sentralt på Kvernevik:

• Stort, grønt aktivitetsområde ved Lomvi- 
 veien/Grågåsveien med lekeplass, 
 fotballbane og basket. Sving bortom  
 lekeplassen ved Ærfuglveien/Heiloveien  
 hvis du er i gassen. Vet du forresten hva  
 en heilo her? Det er en vadefugl som ofte  
 reiser til Storbritannia om vinteren. Hello,  
 heilo!
• Som du ser er det mange fuglenavn på  
 gatene her, og de mest aktuelle stedene  
 for unge lufteturister er kanskje   
 lekeplassene: for eksempel ved Terne- 
 veien og Havørnbrautene (tilknyttet  

 Borettslaget Børeteigen).
• Haugen lekeplass på Ørnaberget er en  
 super nabolagsperle med fine leke-
 apparater, utsikt til sjø, vann og fjell (!) fra  
 toppen samt stier, klatresteiner og trær i  
 lekeskogen. Det er mulig å følge gran-
 skogen ned til Havglimt barnehage og  
 Kvernevik Ring. Der ligger splitter nye  
 Kvernavik Kunstgressbane, som 
 kommunen håper kan bli et enda bedre  
 møtested for nabolaget. Tenk, vinteren  
 2021 var det skøytebane her! PS: Fin tur  
 opp til utsiktspunkt mot sjøen herfra.  
 Trivelig liten sandstrand innerst i vigå: 
 Finastranden!

Det største lekeområdet i Kvernevik er nok 
området rundt Smiodden skole, Kvernevik-
hallen og Kvernevik skole – her finner du 
flere store og små fotballbaner, en hockey- 
binge og basketbane. På vestsiden glir 
idrettsplassen over i et friområde med leke-
plass ved Måkeveien. 

Morsomt nok er det også en liten “byttebu” 
her som Sunde IL driver. På Sunde synes de 
gjenbruk er tøft, og det er Viggo Voff helt 
enig i! Her kan du finne bøker, fotballsko, 
leggbeskyttere, leker, rulleskøyter eller annet. 
Du kan bytte, låne eller bare forsyne deg helt 
gratis – eller levere noe selv. Foruten gjenbruk 
driver Sunde IL med fotball, håndball, 
svømming og noe kjekt som heter “Dans & 
lek” for de aller minste.

Hyggelig melding på Mjughaug. Finner du en skatt i byttebua hos Sunde IL?

HÅP ved Sunde kirke.

Alltid kjekt på lekeplassen!

“Brutt lenke” på Smiodden.
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Topptur
Kart: Ellen Jepson

DEN STORE  
KODEJAKTEN!

Legg sammen tallene! Sjekk om 
du har funnet riktig kode, se fasit 
på side 63.

OBS: Husk at koordinatene ikke 
alltid er 100 % nøyaktige, så tenk 
litt selv!

Bli med på en spennende skattejakt i 
bydelen! Finn hemmelige koder på  
ti kjekke plasser OG finn riktig  
løsningstall (side 63). Du finner 
GPS-koordinatene på Google Maps!

1. HUNDREMETERSKOGEN, MADLAMARK – KODEN LIGGER SKJULT PÅ 
GOOGLE-KOORDINATER 58°56’56.1”N 5°40’51.2”E: Ved skogen er det en 
lekeplass – men hvor mange «disser» (husker) ser du der? 

2. MADLA BYDELSHUS, MADLAMARK – KODEN LIGGER SKJULT PÅ  
GOOGLE-KOORDINATER 58°56’31.4”N 5°40’47.4”E: En statue med tre tørste 
gjess – men hvor mange katter står og hveser?

3. MØLLEBUKTA – KODEN LIGGER SKJULT PÅ GOOGLE-KOORDINATER 
58°56’29.8”N 5°40’18.8”E: Tre sverd i fjell ble innviet av Kong Olav i 1983 – 
men hvilken dag i mai? Let, og du skal finne!

4. HÅHAMMAREN BRO – KODEN LIGGER SKJULT PÅ GOOGLE- 
KOORDINATER 58°55’53.8”N 5°38’41.2”E: Ta en kvil på benken – men hvor 
mange planker har setet fra innerst til ytterst?

5. MADLAKROSSEN – KODEN LIGGER SKJULT PÅ GOOGLE-KOORDINATER 
58°57’10.0”N 5°40’31.3”E: Midt i veien seiler det to vikingskip – men hvor 
mange «master» har hvert skip?

6. MADLAKROSSEN – KODEN LIGGER SKJULT PÅ GOOGLE-KOORDINATER 
58°57’10.9”N 5°40’23.6”E: Ved trafoen går hovedveien på bro – men hvor 
mange betongsøyler står broen på? 

7. PALLESEN-TOMTA, SUNDE – KODEN LIGGER SKJULT PÅ GOOGLE- 
KOORDINATER 58°57’23.8”N 5°37’26.6”E: Bautasteiner er steiner som står – 
men hvor mange slike er det på marka?

8. KIELLAND-MONUMENTET, KVERNEVIK – KODEN LIGGER SKJULT PÅ 
GOOGLE-KOORDINATER 58°58’14.8”N 5°35’38.0”E: «Brutt lenke» er laget av 
kobber – men hvor mange STORE biter er det egentlig?

9. AKTIVITETSPLASS, NORE SUNDE – KODEN LIGGER SKJULT PÅ  
GOOGLE-KOORDINATER 58°57’54.8”N 5°37’00.0”E: Finn frem til lekeplassen 
– men hvor mange blå kuler kan du sitte eller klatre på der?

10. KROSSBERG – KODEN LIGGER SKJULT PÅ GOOGLE-KOORDINATER 
58°57’59.4”N 5°38’46.1”E: På Krossberg står det et kors, lenger nede en stein 
med et bilde – men hvor mange kors er det på bildet?
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DIPLOM
DET BEKREFTES AT

HAR BESØKT FØLGENDE STEDER I BYDELEN 
 

MØLLEBUKTA
MADLATUÅ
FLUBERGET 

”BRUTT LENKE” PÅ KVERNEVIK
HÅLANDSVATNET

STORE STOKKAVATNET

DATO:                   SIGNATUR: 

DU E FLINKE!

Illustrasjon: Egil Bjørøen

AKTIVITETSDAG 
Ikke spør hva bydelen kan gjøre for deg, men 
hva du kan gjøre for bydelen – sammen med 
ungene! Lag en sosial sammenkomst i nabola-
get, fiks opp lekeplassen eller gå sammen om 
en aktivitetsdag med enkle poster, leker eller 
spill! Søk kommunedelsutvalg, sparebank-
fond, legat eller det lokale næringslivet om 
støtte hvis dere trenger noen kroner.

LEKEPLASS-SAFARI
Det finnes langt over 50 kommunale lekeplas-
ser, løkker og aktivitetsanlegg spredt rundt 
over hele bydelen. Hva med å jakte på dem 
og fikse en premie når man for eksempel har 
besøkt 10, 25 eller 50 av dem? Eller hva med 
walkietalkie-tur? Kart & kompass? Challen-
ge-tur der det legges inn praktiske utfordrin-
ger underveis (telle, gjette, hoppe, kappe)? 
Turbingo? Gjør turen til en liten opplevelse!

AKTIVITETSDAG
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Vandring gjennom historisk landskap 
Middels vanskelighetsgrad. Du kan gå hele 
turen med barnevogn.
Start gjerne turen langs historiske Hafrsfjord 
med naust, kulturminner og bautasteiner ved 
”Pallensentomta”. Herfra kan du se det smale 
sundet ved Hafrsfjords utløp som har gitt navn 
til gårdene Nord- og Sør-Sunde og området du 
nå skal gå i. Med en vikings mot tar du fatt på 
stigningen opp gjennom boliggatene navngitt 
etter kirkelige minnedager.

Litt andpusten krysser du Revheimsveien og 
kommer endelig opp på Mimmarudlå, som 
betyr stedet med rullestein der sola skinner midt 
på dagen. Her er det funnet tre gravhauger, og 
på Heislandsrudlå enda en, et tydelig bevis for 
at det har vært bosetning lenge på Sunde. 

Turen går videre på grusvei til du hører godlynte 
bølgeskvulp fra Stokkavatnet. Prøv fiskelykken 
om du vil, her kan alle fiske gratis fra kommunal 
grunn. Et bad eller en matbit på Speidermarka 
før du legger i vei til neste vann gjennom den 
høyreiste skogen kan også anbefales.

Idet du krysser Krossbergveien får du et glimt 
av den lille kollen (29 moh), der det trolig ble 

reist et 2 meter høyt kors for ca. 1000 år siden. 
Restene av korset ble ikke funnet på Kross- 
berget, men nede i vannkanten, og finnes i dag 
på Stavanger museum. Hålandsvatnet hilser deg 
velkommen med yrende fugleliv i takrørskogen 
omgitt av vakkert kulturlandskap. Du vandrer 
i vannkanten omgitt av frodige åkre og enger 
på sør-Sunde, noen av disse var tidligere eid av 
Utstein kloster.

Øygardsveien fører deg opp mot Ekrehøgda 
og pulsen stiger i takt med høydemetrene. Trekk 
pusten, kast et tilbakeblikk over skuldra og nyt 
utsikten over historisk landskap, nabokommune-
ne og Ryfylke. Lett går du videre mellom hus og 
gater ned mot Malthaug, et 4000 år gammelt 
bosted der man dyrket korn eller malt. Ta gjerne 
en liten avstikker bort til Aubeberget og studer 
helleristningene, før du følger forfedrenes  
fotspor tilbake langs Hafrsfjord.

HVERDAGSTUR 4 
SUNDETUREN, 6,8 km

KANONFINE 
TUR!

Hjem (/) / Kultur og fritid (/kultur-og-fritid/) / Tur og natur (/kultur-og-fritid/tur-og-natur/) /

52 hverdagsturer: finn turer i Stavanger (/kultur-og-fritid/tur-og-natur/52-hverdagsturer/) / Sundeturen

Sundeturen

Passer for: Barn, voksne

Lengde: 6,8 km

Varighet: 80 minutter

Vanskelighetsgrad: Middels

Belyst: Delvis belyst

Tilgjengelig for barnevogn: Ja

Tilgjengelig for rullestol: Nei

Om turen

Kartforklaring

Se kart på kommunens og Turistforeningens nettsider

Fra Den norske turistforening
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KUULE 
GRAFITTI

Bekker, vann og høydedrag 
Lett vanskelighetsgrad. Du kan gå hele turen 
med barnevogn.

Inspirert av den utsmykkede trafoen starter du 
turen ved Madlaforen, myrflaten som har vært 
ekserserplass i godt over 100 år. Foren kommer 
av verbet ”fera”, og betegner en bekk eller 
myr som krysses av en sti. Du passerer de nye 
dammene under Revheimsveien og slår følge 
med Møllebekken et stykke. Bekken som alt i 
middelalderen drev flere kverner, og som i dag 
huser gytende sjøørret og ål.

Du mimrer om norgeshistorien ved Tre sverd i 
fjell, og ser utover fagre Hafrsfjord. Stigningen 
opp Madlalia og Gosenstubben tar du lett og 
kaloriene får bein å gå på. Gosen har fått navn 
etter israelittenes bosted øst i Nildeltaet i Egypt.

Du krysser Madlamarkveien, passerer Gosen 
skole og tråkker inn i grøntdragene over  
Madlamark. Det er ikke så mye igjen av de 
frodige vestvendte markene på Madlagården, 
som fram til krigen var et stort sammenheng-
ende jordbruksland og hadde mange bruk. Etter 
krigen ble jordbruksdriften etter hvert avviklet, 
og markene ble bebygd av boliger litt etter litt. 

Du finner derfor arkitektur fra mange tids-
perioder her.

I Anton Brøggers gate finner du de spisse huse-
ne som på folkemunne er omtalt som ”Hitlerten-
nene”, med referanse til forsvarsverket bygget 
langs kysten under krigen. I de grønne friområ-
dene kan du fortsatt oppleve litt av Madlamarke-
nes grøderikdom og frodighet.

Du tar en snarvisitt innom Klovsteinveien, passe-
rer ”Hundremeterskogen” og går langs Hognes 
gate, før turveien leder deg langs tennisbanene. 
Enkelt går det nedover mot Molkeholen, der 
kyrne ble melket i hine dager. Om vinteren er 
det en flott akebakke her. Madlaveien passeres 
og Store Stokkavatn ønsker deg velkommen. 
Her nyter du bølgeskvulp, deler litt rester av 
nista med stokkendene eller kanskje du tar deg 
et bad? Og med Hårfagres samling av Norge 
friskt i minne er du i mål, og klar for å samle flere 
egne hverdagsturer.

HVERDAGSTUR 11 
MADLAMARKTUREN, 6,5 km

Hjem (/) / Kultur og fritid (/kultur-og-fritid/) / Tur og natur (/kultur-og-fritid/tur-og-natur/) /

52 hverdagsturer: finn turer i Stavanger (/kultur-og-fritid/tur-og-natur/52-hverdagsturer/) / Madlamarkturen

Madlamarkturen

Lengde: 6,5 km

Varighet: 90 minutter

Vanskelighetsgrad: Lett

Belyst: Delvis belyst

Tilgjengelig for barnevogn: Ja

Tilgjengelig for rullestol: Nei

Turvei

Belyst turvei

Om turen

Kartforklaring

Se kart på kommunens og Turistforeningens nettsider

Utsikt, helleristninger, sjø og vann 
Middels vanskelighetsgrad. Du kan gå hele 
turen med barnevogn, men det er sti opp til 
toppen av Mjughaug, så her kan det være litt 
vanskelig.

Fra Hammaren i Kvernevik følger du Kvernevik 
ring forbi Donevik (der havet drønner) og går 
under Hafrsfjord bru. Her ser du ut på det flate 
skjæret ”bukken” (Hafr) som har gitt navn til 
Hafrsfjord.  Og har du fiskestang med deg, kan 
du prøve lykken her. Men vær forsiktig, for tide-
vannsstrømmen er sterk i det smale sundet.

Du tar deg tid til å granske helleristningene 
og offerplassen ved berget til nedstrandsbuen 
”Aubøen”. Aubeberget har mange båtfigurer 
og soler til ære for gudene. Det gamle bekke-
løpet til Tasabekken (tasa betyr sau) leder deg 
oppover, forbi Sunde skole, over Ekrehøgda og 
inn blant åkrer og bjørnebær ned til Hålands- 
vatnet.

På Resnes tar du en avstikker opp på toppen. 
Her lå det en bygdeborg i folkevandringstiden, 
men sporene etter den er ikke lenger synlige. 
Utsikten er derimot flott og vel verdt turen opp. 
Myrdraget innenfor neset er vernet og mange 

sjeldne arter har tilhold her.

Litt motbakke venter deg opp Århaugveien, 
men belønnes med utsikt til Kvitsøy på toppen. 
Du følger grønne turveier og runder Mjughaug 
på stien som ligger omtrent der bølgene slo, da 
høyden var bebodd i steinalderen. Like neden-
for berget, i retning Hafrsfjord, er det funnet 
rester etter en jakthytte. Kanskje hørte de som 
bodde her til i Vistehola, men brukte hytta til 
jakt, fangst og sanking i Hafrsfjordsundet.  
Navnet Mjug kommer kanskje av det gammel-
norske ordet Njug, som betyr fjelltopp.

Du tar deg videre nedover til Kjøbenhavner- 
bukta, der danske fiskebåter la seg til om natten 
for å hvile, spise og bøte garn. Bukta har en fin 

sandstrand og er en ypperlig badeplass. I berg-
veggen sør for “fiskerhyttå” kan du se en impo-
nerende jettegryte, også kalt “Skrubbahålå”, 
som havet har laget på sitt eget kunstferdige vis. 
Tre familier gjemte seg her i aprildagene i 1940.

Turen avslutter du gjennom vår flotte lynghei, 
mens vinden rusker deg i håret og takker for 
følget. 

HVERDAGSTUR 18 
MJUGHAUGTUREN, 7,4 km

DU GÅR BARE RETT FRAM.
HUSK MAD OG SAFT

Hjem (/) / Kultur og fritid (/kultur-og-fritid/) / Tur og natur (/kultur-og-fritid/tur-og-natur/) /

52 hverdagsturer: finn turer i Stavanger (/kultur-og-fritid/tur-og-natur/52-hverdagsturer/) / Mjughaugturen

Mjughaugturen

Passer for: Barn, voksne

Lengde: 7,4 km

Varighet: 2 timer

Vanskelighetsgrad: Middels

Belyst: Delvis belyst

Tilgjengelig for barnevogn: Ja

Tilgjengelig for rullestol: Nei

Om turen

Kartforklaring

Se kart på kommunens og Turistforeningens nettsider
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KEM FINNE 
T ´ANE?

Ta turen rundt byens ”katastrofedrikkevann”
Middels vanskelighetsgrad. Du kan gå hele 
turen med barnevogn.

Start gjerne turen ved Mississippi rensepark. 
Du må gå ned til vannet, før du finner de riktige 
T-ene for denne turen. Her følger du turveien 
som kjærlig omfavner vår vakre innsjø. Flott kul-
turlandskap langs Nedre Tasta, gamle naust og 
kanskje et rådyr eller to holder deg med selskap, 
til du vandrer inn i mer skogkledd terreng ved 
det gamle gartneriet. Ta deg gjerne tid til en rast 
ved Speidermarka, før du går videre og passerer 
Stavanger roklubb, golfbanen og Vaskehus- 
odden der klesvasken ble kokt i store kjeler og 
tørket på bergene før i tiden.

På Vaskehusodden lå det også et godt isolert 
”ishus” (det lå flere rundt vannet). Huset ble fylt 
opp med store isblokker vinterstid, pakket ned 
og låst til man utpå sommeren åpnet og fraktet 
isen til byen for salg til Stavanger margarin- 
fabrikk på Fiskepiren. Yrende fugleliv og svai-
ende sivskog møter deg ved trebroen over Møl-
lebekken og vannets eneste utløp som renner 

ned i Møllebukta og ut i Hafrsfjord. På din vei 
videre finner du fristende små badeplasser og 
benker for en hyggelig rast.

I perioden 1931-1959 fikk hele byen drikkevann 
fra Stokkavatnet. Du passerer pumpestasjonen 
som er ikledd flott ny drakt, og som nå kun hol-
der drikkevann i beredskap. Her finner du også 
en liten tresamling. Navnet ”Stokka” kan lede 
tankene til store trestammer, men betydningen 
er ikke sikker.

Du passerer Molauggården ved Litleholmen 
og tar fatt på bakkene over Dyrsneset. Flere 
naturstudier er det plass til ved Dyrsnes natur-
senter, her kan du også leie kano og komme 
deg ut på selve vannet. Bestilling må gjøres et 
par dager i forkant på www.frilager.no. Bøndene 
rundt vannet har lange tradisjoner med å drive 

garnfiske etter ørret og røye i Stokkavatnet. Har 
du fiskestanga med, må du gjerne prøve deg du 
også. Alle fisker gratis fra kommunal grunn.

Du lar deg ikke forvirre av at vannet har to 
bekker med samme navn, det har stått møller 
i begge, og i denne Møllebekken kan du se 
historielagets nyreiste møllehus som drives av 
vann fra Litle Stokkavatnet. Du rusler avslutnings-
vis gjennom Lensmann Eskelands skog. Denne 
har rukket å passere hundre år siden han plantet 
småtrærne i jorden – rundetiden på hverdags-
turen din kan ennå telles i minutter.

HVERDAGSTUR 21
STOKKAVATNTUREN, 8,2 km

Hjem (/) / Kultur og fritid (/kultur-og-fritid/) / Tur og natur (/kultur-og-fritid/tur-og-natur/) /

52 hverdagsturer: finn turer i Stavanger (/kultur-og-fritid/tur-og-natur/52-hverdagsturer/) / Stokkavatnturen

Stokkavatnturen

Passer for: Barn, voksne

Lengde: 8,2 km

Varighet: 2 timer

Vanskelighetsgrad: Middels

Belyst: Belyst

Tilgjengelig for barnevogn: Ja

Tilgjengelig for rullestol: Nei

Om turen

Kartforklaring

Se kart på kommunens og Turistforeningens nettsider

Foto: Roy Mangersnes.

Se gammelt og nytt krydret med mye grønt
Middels vanskelighetsgrad. Du kan gå hele 
turen med barnevogn. 

Hvis du starter fra Stavanger Golfklubb, går du 
ned til Stokkavatnet og nyter forfriskende fugle-
sang og lukten av rent vann. I skogbrynet tar du 
fatt på veien opp mot Mimmarudlå, stedet med 
rullestein der sola steker midt på dagen. Her 
vandrer du midt i vakkert landskap med åkre på 
begge sider.

Den skogkledde kollen bak husene på gården 
Tingbø er en av de største gravhaugene som 
finnes i Norge, den er 21,5 meter bred og 
2,5 meter høy. Tidligere var det flere mindre 
gravhauger rundt som alle pekte mot den store, 
men disse har forsvunnet under nydyrking på 
1920-tallet.

Du krysser Revheimsveien og vandrer inn  
mellom gammel og ny bebyggelse i  
Ryttersvingene. Omgitt av gater med navn fra 
kirkelige minnedager, passerer du lekeplassen 
”Dumpå” ved den lille kollen, og kommer etter 
hvert ned til Hafrsfjord. Du rusler i sjøkanten forbi 
båthavna og mellom naust og gamle båtstøer får 

du utsikt over Revheimsvågens mange vadefu-
gler på ivrig jakt etter småkryp på mudderbun-
nen. Navnet Revheim stammer trolig herfra, og 
betyr grunne som går ut i vannet, men det kan 
også bety tingsted.

På veien fra neset der hestene beiter, gransker 
du Fluberget med sine mange helleristninger, 
ca. 170 figurer av båter, soler, spiraler og mange 
andre. Ikke langt herfra ble de to bronselurene 
funnet i myra av Sara Tobia Torbjørnsdatter, da 
hun skar torv i 1894. Lurene er over 2 meter 
lange og veier 3 kg hver. Du kan se dem på 
Arkeologisk museum, og de kan faktisk spilles på 
den dag i dag. De mange funnene som er gjort, 
helleristningene og offergropene tyder på at det 
har vært et religiøst sentrum her på Revheim.

Du følger Korpsdalen, og passerer Revheim 
skole og Revheim kirke. Kirken ble skadet i en 
brann i 1993, men ble restaurert og gjenåpnet 
året etter. Du trår varsomt forbi flyttblokken 
”Alvasteinen” i frykt for å vekke de under-
jordiske, før du runder ”Oljeberget” på 
Slåtthaug. Turen avslutter godt under par og 
du kan unne deg en vaffel i Cafe 19&20 Hull på 
Stavanger golfklubb.

HVERDAGSTUR 23 
REVHEIMSTUREN, 7,8 km

LITT LANGT???
MÅ DU HOLDA OPP!

Hjem (/) / Kultur og fritid (/kultur-og-fritid/) / Tur og natur (/kultur-og-fritid/tur-og-natur/) /

52 hverdagsturer: finn turer i Stavanger (/kultur-og-fritid/tur-og-natur/52-hverdagsturer/) / Revheimsturen

Revheimsturen

Lengde: 7,8 km

Varighet: 2 timer

Vanskelighetsgrad: Middels

Belyst: Delvis belyst

Tilgjengelig for barnevogn: Ja

Tilgjengelig for rullestol: Nei

Turvei

Belyst turvei

Om turen

Kartforklaring

Se kart på kommunens og Turistforeningens nettsider
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Høy himmel over lynghei, historie og endeløst 
hav
Middels vanskelighetsgrad. Du kan gå hele 
turen med barnevogn.

Starter du fra Hammaren, rusler du gatelangs 
under broen og beundrer de fascinerende tide-
vannskreftene ved munningen i Hafrsfjord. Ved 
Aubeberget går turen opp bakkene til 
Tasabekken, før du runder Sunde skole, der 
Ole Johannes Bakkevold startet som lærer bare 
14 ½ år gammel i 1868.

Du følger Sundeveien, den gamle ferdsels- og 
kirkeveien mot byen og Revheim kirke, og går 
gjennom åkerlandskapet langs Århaugveien ned 
mot Hålandsvatnet. I mange år etter svarte-
dauden lå området her brakk og navn som 
Øygarden stammer fra denne tiden. Først på 
1700-tallet ble jordbruksdriften og fisket tatt opp 
igjen, og startet trolig på gården Skjelbreid (bred 
som et skjold), som du ser fra vannkanten.

Du unner deg en pause i skyggen av de gamle 
bøketrærne i Kvernevikskogen, før du går langs 
bekken i grensa mot Randaberg. I utløpet sto 
kverna fra 1850-årene som har gitt bydelen navn. 

Egen båt hentet korn i byen og tok mel og gryn 
i retur, for det gikk ikke kjørbar vei hit. Avfall fra 
doene i Bergen kom også hit sjøveien, for å  
brukes som gjødsel og bedre avlingen på åkre-
ne. Murene langs bekken er minner fra forsøk 
med kraftverk, men det ble ulønnsomt og ned-
lagt etter få år og betegnet som en fiasko.

Turen tar deg videre sjølangs på buktende stier 
og du passerer Ørnaberget. Det kan godt 
hende at det satt ørn her og tørket vingene etter 
fisketurer i sjøen, sikkert er det i hvert fall at det 
lå en beinmølle her som lagde beinmel til dyre-
for frem til 1950-tallet.

Landskapet åpner seg og du passerer minnes-
merket ”Brutt lenke”, etter havariet av bolig-
plattformen Alexander Kielland i 1980, der 123 
personer omkom. Du kommer ut på Stavangers 
vestligste punkt, Smiodden, som ligger ”smidd” 
ut i havet. Du nyter harmonien i hav og lynghei, 
mens tykke, fornøyde humler surrer rundt 
Norges nasjonalblomst (røsslyng). Ved Kjøben-
havnerbukta kan du unne deg en liten dukkert, 
dersom du ikke heller vil studere det lille helle-
ristningsfeltet like ved.

DRIDKULE TUR!Hjem (/) / Kultur og fritid (/kultur-og-fritid/) / Tur og natur (/kultur-og-fritid/tur-og-natur/) /

52 hverdagsturer: finn turer i Stavanger (/kultur-og-fritid/tur-og-natur/52-hverdagsturer/) / Kvernevikturen

Kvernevikturen

Passer for: Barn, voksne

Lengde: 8,3 km

Varighet: 2 timer

Vanskelighetsgrad: Middels

Belyst: Delvis belyst

Tilgjengelig for barnevogn: Ja

Tilgjengelig for rullestol: Nei

Om turen

Kartforklaring

Se kart på kommunens og Turistforeningens nettsider

HVERDAGSTUR 26 
KVERNEVIKSTUREN, 8,3 km

I grensetrakter
Middels vanskelighetsgrad. Du kan gå hele 
turen med barnevogn.

Du starter fra parkeringen ved Krossberg og tar 
veien ned mot vannet. Herfra ser du berget der 
det sto et over 2 m høyt steinkors for ca. 1000 
år siden. Sivskogen ønsker deg tett og varmt 
velkommen, og huser mang ei sothøne i all 
hemmelighet. Håland betyr den høyeste delen 
av gården, og vannet kan ha tilhørt gården med 
samme navn på nordsiden av vatnet.

Turstien bukter seg videre gjennom vekslende 
skog- og landbruksland. Snart står du foran 
Resnes ikledd den vakreste røde skrud av 
Norges nasjonalplante, røsslyngen. Før lå det en 
bygdeborg her, bygget ca. 500 år e.Kr.

En kjapp «topptur» blir belønnet med en formi-
dabel utsikt over resten av turen du har foran 
deg. I Kvernevikskogen passerer du ærverdige 
eldgamle kjemper, og går på nabobesøk til 
Randaberg og det karakteristiske Ørnaberget. 
Her kan du teste fiskelykken om du har løst 
fiskekort. Rett etter vika med det klingende 
navnet Kuvomma, finner du en ideell gapa-

huk for nistespising og noe så sjeldent som en 
hasselskog.

Du tråkker deg imponert videre opp bakkene og 
ned i Båtvika. Her ser du ut på Hålandsholmen, 
en flott hekkeholme og yndet vingetørkeplass for 
skarv etter fisketurer i vannet. En ny liten kneik, 
du runder Lyngnes og går forbi renseparken ved 
kommunegrensa. 

Herfra vandrer du frisinnet gjennom den gamle 
hyttekolonien Friheim og ned turveien til 
Stokkavatnet. Ved Speidermarka nærmer det 
seg raskt innspurten, så du spenner buen ved 
bueskytterbanen og sikter deg inn på mål.

HVERDAGSTUR 40 
HÅLANDSVATNTUREN, 8,4 km

FINN DEG ET 
JULATRE HER!

Hjem (/) / Kultur og fritid (/kultur-og-fritid/) / Tur og natur (/kultur-og-fritid/tur-og-natur/) /
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Hålandsvatnturen

Passer for: Barn, voksne

Lengde: 8,3 km

Varighet: 2 timer

Vanskelighetsgrad: Middels

Belyst: Belyst

Tilgjengelig for barnevogn: Ja

Tilgjengelig for rullestol: Nei

Om turen

Kartforklaring

Se kart på kommunens og Turistforeningens nettsider
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Nærkontakt med Hafrsfjord
Middels vanskelighetsgrad. Du kan gå hele 
turen med barnevogn, med unntak av strekk 
langs sjøen ved Madlasandnes. Følg heller 
gaten (skiltet for syklister). 

Du starter fra Sverd i fjell og blir raskt kjent med 
”Fiskerkonen”, der hun barbeint bærer fisken på 
ryggen fra Tananger til offisersmessa i Madla-
leiren.

Turstien leder deg til Hiorthuset der det lå et 
teglverk som også Aleksander Kielland eide en 
stund. Etter nedleggelsen i 1916 var det både 
strømpe- og hermetikkfabrikk her. Selve  
Madlagården lå på høyden og Erling Skjalgssons 
familie var kongens forvalter. Enn så lenge må 
du ta opp til Skytterlagsveien før skytebanen 
og følge denne gjennom jordbrukslandskapet. 
Langs Madlasandnes runder du selve Madlatua 
(84 moh). Tar du en avstikker på stien opp dit, får 
du en fantastisk panoramautsikt over Karmøy, 
Jæren og Ryfylke.

Du fortsetter nedover mot Håhammar- 
brautene og snirkler deg gjennom sjarmerende 
stier mellom naust og tufter i sjøkanten forbi 
Karistø. Både fra Madlastø og Hestnes gikk 
tidligere skyssbåt over fjorden til Sola. 

Ved Fluberget tar du en titt på helleristninge-
ne, før du får pulsen opp i bakkene opp mot 
Revheim kirke.

Du lister deg videre forbi Alvasteinen og 
kommer via Plogveien inn på grønne turveier 
ned mot Stokkavatnet. Herfra går det lekende 
lett i vannkanten til Madlaforen. Forsvaret har 
satt sitt preg på Madla i over 100 år, og myr-
slettene ved Foren var i bruk som ekserserplass 
allerede tidlig på 1870-tallet.

Du følger Møllebekken, som har drevet møller 
og et vaskehus for skitne soldatklær med 
6 vaskekoner. Ved synet av sverdene er du i mål 
og godt rustet til neste tur.

HVERDAGSTUR 51 
MADLASANDNESTUREN, 10,4 km

VIKINGTIÅ!

Hjem (/) / Kultur og fritid (/kultur-og-fritid/) / Tur og natur (/kultur-og-fritid/tur-og-natur/) /

52 hverdagsturer: finn turer i Stavanger (/kultur-og-fritid/tur-og-natur/52-hverdagsturer/) / Madlasandnesturen

Madlasandnesturen

Passer for: Barn, voksne

Lengde: 10,4 km

Varighet: 160 minutter

Vanskelighetsgrad: Middels

Belyst: Delvis belyst

Tilgjengelig for barnevogn: Ja

Tilgjengelig for rullestol: Nei

Om turen

Kartforklaring

Se kart på kommunens og Turistforeningens nettsider

Bildetekst

Foto: Ingeborg Gjerseth
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FØR & NÅ Sunde-keeperen for 40 år siden. 
Foto: Stavanger Byarkiv

Møllebukta hadde sjøflyhavn for 100 år siden! 
Foto: Stavanger Byarkiv

Maaaaange syklet til Revheim skole før i tiden. 
Foto: Stavanger Byarkiv.

Bygging i Lomviveien på Kvernevik! 
Foto: Stavanger Byarkiv

Kvernevik tar form. Foto: Stavanger Byarkiv.

3. mai 1916 gikk det tyske luftskipet  
(zeppelineren) L20 tom for drivstoff etter 
å ha sluppet en last over Storbritannia, og 
søkte tilflukt i Norge. Luftskipet var 160 
meter langt, hadde to gondoler hengende 
på undersiden og var nok litt av et syn på 
himmelen. Først duppet den ned i Gands-
fjorden og mistet åtte mann, før den fikk ny 
oppdrift og løftet seg. Men ikke høyt nok, 
for så braste den rett inn i Heddå på Gausel, 
mistet en gondol og fire mann til. Litt senere 
forliste den i Hafrsfjord og drev i land på 
Sunde. Hele mannskapet ble berget, og den 
farefulle ferden nådde internasjonal presse!
 (Kilde: Lofta vedet, Stavanger Turistforening)

Madlaleiren. Foto: Stavanger Byarkiv.

Zeppelineren L20 som styrtet i Hafrsfjord i 1916. Foto: Stavanger Byarkiv

Jojo-feber på Hafrsfjord skole i 1990! Foto: Stavanger Byarkiv.

Fra 1100-årsjubileet for slaget i Hafrsfjord i 1972. 
Foto: Stavanger Byarkiv.
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SOMMERLIV
Det er mange muligheter for bading og sjøliv i Madla bydel. Du kan blant annet 
bade på Liapynten, i Møllebukta, ved Pallesentomta/Aubeberget, i Kjøbenhavn- 
erbukta og andre steder ved Kvernevik, pluss i Store Stokkavatnet, men unngå 
Hålandsvatnet. Ellers er det meste mulig når det gjelder skogsturer, pikniker, 
ballspill, sykling, klatring, blomster- og bærplukking i bydelen... i Madla bydel går 
solen aldri ned...  
Finn flere tips i litteraturlisten på side 63!

Et av byens beste badesteder: Møllebukta

Foto: Ingeborg Gjerseth

  

Barneskirenn på Møldal for 50 år siden! Foto: Stavanger Byarkiv.

VINTERLIV
”Det finnes neppe någen ongar i heila Norges land så kan få kjelkane sine te å gli 
på så inkjevetta lide snø så ongane i Stavanger. Korfor? Fordi alle her i byen vett 
at dotten snø i Stavanger forsvinne liga fort så ei pylsa på et komlefad” (Ajax)

Stokkavatnet.

Ski og skøyter er perfekt ved 
Golfbanen / Store Stokkavatnet 
når det er snø og kaldt. I 2021 
kunne man til og med gå på isen i 
Hafrsfjord! Sjekk alltid om isen er 
trygg på stavanger.kommune.no/
is. Isen må være minimum 13 cm 
og av god kvalitet!

Mange fine akebakker like ved 
og i fri- og boligområdene, forhør 
deg med naboene om du er ny i 
bydelen!

Ska me 
bygga 

snømann!
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KIWI Sunde
Kvernevik Ring 215, Hafrsfjord

SUNT PÅFYLL
Legg turen innom oss og spar 15% bonus 

på fersk frukt og grønt og ferskpakket fisk!

God tur!

SIDDISEN OG DI HEMMELIGT?

Illustrasjon: Vidar Vollan

Illustrasjon: Egil Bjørøen
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Alle gode ting 
er 3 – og her får 
du mer enn det

Hverdagen i en ny leilighet i Madla Tress blir enkel, solrik og vedlikeholdsfri, slik at man kan fokusere 
på det viktigste i livet. Det er tid for å nyte dagene og skape nye og gode minner, – og det er tilværelsen 
på Madla godt tilrettelagt for.

Madla Tress består av 3 ulike bygg og kun et byggetrinn, noe som vil gi deg en fredfull hverdag fra du 
flytter inn. Med sin særpregede arkitektur og planløsninger vil leilighetene bli unike og spennende. 

Parkeringsanlegg med bod til hver leilighet kommer i underetasjen og stor Coop Extra i 1. et. Godt kollektiv-
tilbud og masse flotte turområder som Sørmarka, Hafrsfjord, Stokkavatnet og Mosvatnet er i gangavstand 
fra Madla Tress. Velkommen til denne suverene plassen for å nyte livet på topp.

 

Eivind Chr. Dahl / Eivind.Chr.Dahl@dnbeiendom.no / 41 14 40 40  
Bente Aasland / Bente.Aasland@dnbeiendom.no / 45 48 88 00
Tonje Dalen / tonje.dalen@dnbeiendom.no / 40 47 36 69
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BRA 45 – 165 m2

Pris fra 2 490 000,–

Madla Tress – 39 unike   
leiligheter på beste Madla 

Meld din interesse og les mer
madlatress.no 

 

På rekordtid har vi solgt oss til en salgssuksess og nærmer  
oss byggestart. Det er gode nyheter for de som har kjøpt,  
og for deg som vurderer å kjøpe. Det er fremdeles mange  
flotte leiligheter igjen. Madla Tress – nyt livet på topp!

Her får du:
       Særpregede arkitektur        
       Drømmeleiligheter med alt på ett plan       
       Flere leiligheter med utsikt       
       Felles selskapslokale og gjestehybel       
      Coop Extra bare en heistur unna 

Et etablert og populært nabolag       
Mange flotte turmuligheter       
Nær Universitetet og det nye sykehuset       
Godt kollektivtilbud

En eventyrlig bydel med
leiligheter og rekkehus

Se prospekt, plantegninger og 
priser på  madlavest.no

Olav Kristensen  •  Tlf. 900 86 442
olav.kristensen@em1sr.no 

Leiv Inge Stokka  •  Tlf. 952 10 773
leiv.inge.stokka@em1sr.no

Flere salg 

siste ukene!

Finn din boligfavoritt  

madlavest.no 
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SJEKK UD WWW.LUFTETUREN.NO
MASSE TIPS, GALLERIER,  

KART OG HUMOR!
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BARNAS HAGER 
 

På toppen av Ullandhaug, like ved den økologiske gården, ligger «Barnas hage» på 

Ullandhaug. 

 

Barnas hage tar utgangpunkt i 

barns utforsking og lek. 

Prosjektet er både et 

nærmiljøprosjekt og en 

pedagogisk ressurs. Målet er å 

vise fram barns tanker og 

fantasi i møte med prosesser i 

naturen. Her kan alle som vil ta 

turen innom og se på de ulike 

vekstene i hagen. 

  

En egen hage i Kvernevik er også under etablering og vil snart være mulig å besøke. 

 

Er du interessert i å 

engasjere deg, er det mulig 

å delta i prosjektet både 

gjennom praktisk arbeid 

eller ved å foreslå spørsmål 

og tema som kan bli 

utgangspunktet for 

spennende samtaler. 

 

 

Ta kontakt med oss på e-post: post@barnashager.no 

 

I prosjektet deltar forskere og studenter ved barnehagelærerutdanningen ved 

Universitetet i Stavanger og frivillige og ansatte fra Stavangers Frivilligsentraler. 
 

Lufteturen Storhaug, Hillevåg, Hundvåg, Tasta, Eiganes/Våland, Hinna og Madla.

WEB OG FACEBOOK
www.lufteturen.no
Informasjon om Madla for kids, bilder, aktivitetstips, humor og vandringer.
Lufteturen på Facebook: Kom med egne tips på www.facebook.com/lufteturen
 
LESE MER? KILDER OG REFERANSER
Madla – på landet i byen. Bydelsguide. Stavanger kommune, Fritidskontoret 1999.
Lofta vedet. 52 hverdagsturer i Stavanger. Kjell Helle-Olsen m.fl., Stavanger Turistforening 2012.
Friluftskart for Stavanger. Stavanger kommune, Park og Idrett 2006.
Stavanger Byleksikon. Anne Tove Austbø, Gunnar Roalkvam m.fl. 2008.
På tur i Stavangers natur, Erik Thoring 2001.
Nordvesten bydelsavis
Stavanger kommune / www.stavanger.kommune.no: Friluftskart, folkestier og info om nærmiljøanlegg, lekeplasser, sykkelruter, 
tursykkelorientering, badeplasser, skoler, idrettshaller, kolonihager m.m. Disposisjonsplaner, levekårsundersøkelser, strategier 
og regulerings-/områdeplaner m.m. Stedsnavnprosjektet. Stavanger-statistikken.
Stavangerbilder.no / Stavanger Byarkiv
Høy puls. En håndbok for aktiv fritid i Ryfylke. Sindre Bø 2010
Stavanger Turistforening / www.stavanger-turistforening.no
www.dnt.no/barn/
https://norge.sandalsand.net/
 
BIDRAGSYTERE
Idé, utvikling, tekst og mange foto: Vollan Tekst v/Andreas Vollan, lufteturen@gmail.com
Også tekster fra Lofta vedet / 52 hverdagsturer: Stavanger Turistforening, Stavanger kommune (Park og vei)
Design: Across v/Petter Jacobsen, www.a-cross.no
Kart: Ellen Jepson
Illustrasjoner: Egil Bjørøen
Historiske bilder fra Stavanger Byarkiv
Også foto fra Jon Ingemundsen og Roy Mangersnes
Korrektur og innspill: Gunnar A. Skadberg. Ståle Madland Schjelderup og Aina Hovden Lunde i Stavanger kommune.
Spesiell takk til Stavanger Turistforening og Park og vei i kommunen for lån av ”hverdagsturene” og til alle turglade 
unger i Madla bydel :-) 

 
 
 
 
 

Produsert med støtte fra Stavanger kommune.

Produsert med støtte fra Rogaland Fylkeskommune

SVAR PÅ KODEJAKTEN: 4+1+7+4+4+20+3+3+5+9=60
SVAR PÅ ANTALL VIGGOER: 34
SVAR PÅ LØSNINGSORD KRYSSORD: HAFRSFJORD

SVAR PÅ OPPGAVER
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AMFI Mye å glede seg til. Alltid.

82 flotte butikker, 
12 spennende 
serveringssteder, 
bibliotek, 
treningssenter, 
sydame og mye mer.

amfi.no/madla
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