
42. Heen og østover til Trømborg kirke. 

Fra Heen søndre og østover gikk det en vei med samme standard som 

den mot Lille-Skjør. Det var nok helst en ridevei eller kløvvei. Først 

gikk den litt nordover til gården Heen nordre og gjennom gården 

(Krasbye) Krosby. Derfra gikk det en sti nordover til (Skare) Skaarer, 

og sørover til Heen øst. Men fra Krosby og østover kommer man forbi 

plassen Trippestad og videre til (Raanaas) Rånås søndre. 

Like før Trippestad tok det av en sti sørover forbi plassene Berge og 

Klingenberg før man passerte kommunegrensen til Rakkestad. 

Deretter kom man forbi plassen (Kaatorphytta) Kåtorphytta og videre 

til Kåtorp. 

Men videre østover fra Rånås søndre kommer vi først til (Skokulstad) 

Skikkulstad, som var et lite knutepunkt. Vi fortsetter videre østover, 

krysser bekken og kommer til Brennemoen. Vi fortsetter videre litt 

nordøstover og krysser igjen en bekk før vi kommer til plassen 

(Braae) Brå og videre til (Lunge) Lødengen før vi munner ut i 

hovedveien fra Mysen til Rakkestad. 

Fortsetter vi da nordover på hovedveien, får vi Kolshus på vestsiden 

av veien, og når vi har kommet fram til der det begynner å bli bratt, 

svinger det av en sti til venstre som lager en bue vestover som en 

snarvei og opp til Trømborg kirke. 

Men den virkelige veien fortsetter rett fram etter Kolshus og følger 

den traséen der veien går i dag forbi «Mariakilden» med avkjøringen 

til kirken fra nordsiden. Mariakilden har gjennom tidene vært kjent for 

å bringe helse til syke og svake, Kanskje helst til syke barn. Det var en 

åpen ile som lå like ved riksveien innved den skogkledde hellinga opp 

mot kirken. Dyrkelsen av rennende vand og troen på at visse 

oppkommer kan gi sunnhet og styrke er et trekk en finner hos de fleste 

folkeslag til alle tider. Hvor lenge kilden ved Trømborg har vært 

ansett som noe utenom det vanlige vet ingen. Det kan være at den var 

kjent før kristendommen kom til landet, men troen på denne 

undergjørende kraft kan like gjerne ha oppstått i katolsk tid. Det er 

mer er å lese om dette på www.kulturminnekart.no 



Men det går an å ta en snartur for å komme til kirken. Hvis vi da tar av 

nordover ved Skikkulstad, kommer vi først gjennom gårdene søndre 

og nordre Spestad, og fortsetter vi så videre nordover, kommer vi til 

Fossum. Der tar vi av til høyre (østover), og da er vi straks ved 

Trømborg kirke. 
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