
33. Den eldste hulveien gjennom Eidsberg fra 
Mysen til Grønsund. 

På kart fra 1796 ser vi at den gamle veien fra Stockholm til Christiania 

deler seg ved Opsalåsen, der den ene går mot Momarken og videre 

vestover, og at den andre hulveien fortsetter over Opsalåsen og ned til 

Mysen.  

På kartet ser vi at veien kommer over Opsalåsen og stanser ved søndre 

Mysen, eller Mysii som stedet hette på den tiden.  

Nå vet vi at ved Bjerkelunden og Tusenårsstedet i Mysen, er det helt 

tydelig at det går en hulvei er fra dette stedet og ned til Mysenelva, 

eller Rustadelva som den kaldes på den tida. På dette stedet er det 

også mange gravhauger.   

Hvis vi ser på det nevnte kartet, ser vi at hulveien ved Bjørkelunden 

flukter helt med restene etter den hulveien som vi tydelig ser oppover i 

bakken fra Småbruveien og videre sørover.  

Nå har vi en teori om at det kanskje var Glomma som var målet for 

hulveien, enten ved Lekum eller Grønsund. 

Nå kan det helt sikkert være mange muligheter for å nå dette målet, 

men vi har valgt ved bruk av kart fra 1796 å se på de veiene som er 

lettest å bruke.  

Når de hadde passert Mysenelva og bakken opp på platået ved 

Skjølvethytta, kan vi følge en vei som fortsetter sørvestover til Berg. 

Der munner denne veien ut i en gammel vei fra Haga til Trømborg. 

Der velger vi å følge denne veien vestover til Haga, selv om det kan 

være flere muligheter. Når vi passerer Kløntorp- og Duserudområdet, 

finnes det flere gravhauger, noe som indikerer det vi tror er en meget 

gammel vei. Nå er ikke veien så lang forbi Holtved og fram til Haga, 

der vi kommer ut på hovedveien fra Mysen til Eidsberg kirke. Ved 

Eidsberg kirke finnes det flere muligheter. 



Det er kanskje kortest vei til Lekum og Lekumevja, selv om det 

ganske sikkert er litt for bratt ned til elva. 

Mest aktuelt er kanskje å ta veien forbi Foss, Melleby, Salmonrud og 

ned til Grønsund, der det er lett å komme ut på Glomma som vi tror 

kunne være målet for å komme ut til havet eller hvor det kunne være.  

Den tredje muligheten kunne være å fortsette sørover fra kirka til 

Huseby og Husebyevja, Lysaker eller kanskje minst sannsynlig helt 

ned til Skjørshammer. 

Kart fra 1796 

 


