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Her er du nå

  Turstier

  Veger

  Parkering

  Informasjonstavle

  Gapahuk

  Turstier

Ihle turlag ble stiftet i 2013, Arbeidet er gjort  
på dugnadsbasis av en gjeng ivrige Ihlinger, 
Vi ønsket å fi nne fram igjen gamle turstier og 
rydde nye. Med utgangspunkt i Ihle og Toten-
platået hvor det er gammelt kulturlandskap og 
mange idylliske tjern. Her er både bade- og 
fi skemuligheter ( Husk fi skekort!)

Disse stiene er ikke merket i dette kartet men,
• Fra Klopptjern kan du gå på sti videre til 

Presteseter og Reinsvoll
• Fra Rud kan du gå videre på sti til Bøverbru 

idrettsplass.
• Fra Malterud eller Grevløsengen kan du gå 

videre til Raufoss og Åsløypas venner sitt 
stinett

• Fra Hagen kan du gå videre til Karidalen sitt 
stinett.

Gjestrum-gravfelt: 
På garden ligger bl. a.12 gravrøyser fra jernalderen.En av disse er kongegrava med en 
diameter på 15 m.Her er også gjort jernalderfunn av en skjoldbue og et enegget sverd.Stien 
går gjennom et større felt med 7 gravrøyser.

Øfstaas-gravfelt:
På Blåfl at ved vanntårnet fi nnes bl.a 4 gravrøyser fra jernalderen. Her lå det i tidligere tider en 
hedensk tingplass. I fl g. tradisjonen var den første kirka planlagt her, men ei kvit bjørnebinne 
bar tømmeret ned til Ås tre kvelder på rad, et tegn på at kirka ikke skulle stå på Blåfl at. Sagnet 
om Dystetrommas krigsvarslende tromming utført av små under jordiske soldater, er også 
knyttet til Blåfl at og Gjestrum.
  
Tåsås-gravfelt 
Ca 250-500 m vest for stien på Tåsås ligger 10 gravrøyser fra jernalderen.

Valbakken:  
På toppen nord for Valheim gård står restene etter en vetevarde. Det er oppbygd som en 
forberedt bålplass som ble brukt for å varsle ufred over et større område. Når krig truet, ble 
vardene bemannet, og ved et eventuelt angrep ble bålene tent slik at meldinger om at alle 
våpenføre menn skulle samles for å verge landet, kunne sendes over store avstander.
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Idylliske Klopptjern  Foto: Geir Bjørnar Malterud 

Høgbakken:  
På garden Høgbakken ble det i 1960 åra funnet en skafthulløks fra yngre     
steinalder.

Kvenndalen: 
Her lå en meget gammel mølle og et nyere sagbruk. Disse ble avviklet i 1905-1907 Det lå en 
kraftstasjon her fra 1905-1915.

Rud klokkergård  
På Rud var det folkeskole fra 1844-1962. Rud var det første faste skolested i Vester Toten.
Garden hadde etter delinga av Toten prestegjeld i 1826 blitt klokkergard i Vestre Toten. Klok-
keren ble således også lærer da Rud skole ble oppretta. Klokkeren hadde dessuten ansvar 
for gardsdrifta på Rud, som ble rydda i middelalderen.

Stenberg museum:
Friluftsmuseet ble fredet i 1934. Museumsområdet dekker ca 400 mål, og omfatter både den 
gamle Amtmannsgarden og en rekke forskjellige bygninger og bygningsmiljøer som er fl yttet 
til museet.

Ihle Turlag

Trygg bru, Eriksbrutjernet  Foto: Ingrid Dyrnes

Stenberg Museum Foto: Helene L PettersbakkenIdylliiske turstier for unge og gamle Foto Helene L Pettersbakken:  

Gapahuken ved Eriksrudtjernet Foto: Ingrid DyrnesGapahuken benyttes hele året Foto: Ingrid Dyrnes

Tegnforklaring:

Ihle turstier
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