
Fra Steinerskolen på Holstad følger du gangveien 
til du kommer til traktorveien som går parallelt 
med jernbanen nordover.  På begge sider er det 
fint åkerlandskap. Dette åkerlandskapet er noe av 
den beste kornjorda i Norge.  Ved tunnelåpningen 
kommer du inn på stien som fører inn i skogen. 
Ikke lenge etter dukker den åpne plassen Nylenda 
opp.  På dette utjordet lå det i tiden 1770 - 1900 
fire husmannsplasser; Siristua, Dreierstua, 
Nylenda og Guldbransstua. Her var det bebodd til 
1920. Følg sti som går vestover.  Etter hvert 
kommer du til Salstein, som er en tidligere 
husmannsplass under gården Riis. Her bodde det 
folk fra slutten av 1700-t og nesten fram til 1900-
t. Grunnmuren og steingjerdene er her fortsatt, og 
på åkrene står i dag gammel skog.  

Salstein er en salformet flyttblokk. Steinen har 
alltid vært grensepunkt mellom storgårdene 
Holstad, Kjølstad og Ris.

Inne i skogen ved rasteplassen sør for Rismyra
ligger rester etter den gamle oldtidsveien mellom 
Ris og Kråkstad. De gamle rideveiene ble til 
grøfter der slitasje og vann fikk grave i 
jordbakkene.  Ofte ble det banet nye far ved siden 
av når det gamle ble for sølete.

Husmannsplassen har navn etter en salformet
flyttblokk som ligger ca 100 m sørøst for tuftene.  
Fortsett på merket sti nordover. Vest for stien kan 
du skimte noen groper, som trolig er tuftene etter 
gården Gate. Etter hvert kommer du  til en åpen, 
fin rasteplass. Fortsett nordover. Ved Solberg tar 
du stien sørover og går via Sletta, som også er en 
tidligere husmannsplass, tilbake til turens 
utgangspunkt.



Gården Gate ble lagt øde under 
svartedauden. Her er rester etter 
langhus fra middelalderen, som i dag 
sees som en 25 m lang steinsamling. 
Gate har navn etter den gamle 
oldtidsveien.
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