
 

Tur i flott natur som også gir deg et lite innblikk i lokal stedshistorie.

GARDER: Parker ved krysset Garderveien/Furuåsen eller et annet 
egnet sted langs veien. Rundt 100 meter etter krysset går stien ned 
til høyre. Ved starten står en informasjonstavle, og herfra er turen 
godt merket. I bunnen av bakken, like før brua, går stien til høyre 
hvor den følger jordekanten på nordsiden av bekken.  Turen er lett-
gått, men stien kan tidlig på våren være noe våt. Langs kulturstien 
er det satt opp ulike tavler med informasjon om områdets lokal- 
historie. Flere steder er det også satt opp sitteplasser som innbyr til 
ettertanke og refleksjon. Turen tar deg forbi “Danseberget”, et sted 
folk i Garder tidligere møttes til lystig lag. Der kunne de voksne svinge 
seg i dansen mens de unge utforsket hulene i området. Lenger nede, 
langs Kjærstadbekken, ligger “Evja” – en plass hvor mange unge i 
Garder har lært seg å svømme.  Ved enden av kulturstien er raskeste 
vei tilbake om Grønlund og Garderveien, men det er også lov å gå 
samme vei tilbake som en kom.

Kjærstadbekken kultursti 
- Kulturell vandring i et område rikt på både dyr og planter

 

Navnet Garder har sitt utspring fra gården Garder. Ifølge Olaf Ryghs 
“Norske Gaardnavne” er betydningen av navnet gjerdene, inngjerdete 
jordestykker. Navnet går igjen i mange gårder i bygda etter at gården 
Garder ble stykket opp. Eks: Garderbråten, Garderhagen, Østre og Vestre  
Garder. I området finnes også spor fra førkristen tid, bl.a. flere små 
gravhauger og en bautastein over en lokal konge. Flere gårdsnavn, som 
Hovimb og og Hovtun vitner om dette. I middelalderen gikk bygda også 
under navnet Hovheimdalr.

Tur 2 Kjærstadbekken kultursti
Distanse 4-5 km
Nivå Lett
Fremkommelighet Lett terreng, men stien kan “flomme over”  
  når det har regnet mye.

Turtips Ta turen om Engene hyttefelt på tilbake- 
  veien. Da kommer du over Vestre Tuft.
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