
66. Fra Trømborg til Susebakke 
 

På veien fra Mysen til Rakkestad tar denne veien av østover ca. 500 

meter sør for Trømborg kirke og ca. 100 meter sør for Kolshus. Der 

går veien til Susebakke. Først går veien gjennom «West Trønborg» 

(Vestre Trømborg) og videre forbi «Østre Trønborg» (Østre 

Trømborg). Litt lengere framme kommer en vintervei fra Trømborg 

inn fra venstre. Den har da passert Tromop, Trønberg plads og 

Volden.    

 

Så fortsetter veien på østsiden av åsen til vi kommer fram til et kryss 

der en vei kommer inn fra høyre, som sønnenfor munner ut i veien fra 

Trømborg til Rakkestad ved Finnstad. På denne veien passerer vi 

Neple, Søndre Ruud og Filtvethagen, før den munner ut i den nevnte 

veien.   

 

Rett etter Neple tar det av en vei, eller kanskje heller en sti eller en 

ridevei litt vestover og kommer forbi Søpler, Nordre Aas, Søndre Aas 

og Skollerud før den munner ut i veien fra Trømborg til Susebakke.  

Litt lengre sør tar det av en ny vei som går forbi Nordre Ruud og Sviu, 

før den munner ut på veien fra Trømborg til Rakkestad omtrent ved 

Sviu skole.   

 

Tilbake til veien fra Trømborg til Susebakke. Vi fortsetter og kommer 

til Dynjan. Der går det en vei vestover og kommer forbi Søndre og 

Nordre Krysbye (Krosby), videre forbi Grasbakke og over en bekk i 

bunnen av dalen til Bredeg. Deretter kommer vi fram på hovedveien 

fra Mysen til Rakkestad, litt nord for Trømborg kirke.  

Fra Dynjan gikk det også en sti østover inn til Dynjanhytta. 

 

Vi fortsetter fra Dynjan nordover til Fjeldsmo. Derfra tok det av en vei 

vestover til Nordre Fjeld og videre sørover til Søndre Fjeld. Fortsetter 

vi videre sørover, kommer vi til Nordre Krosbye.  

 

Men videre på hovedveien kommer vi forbi Tranmo og Saxelund før 

vi kommer til Øyerud, Lillengen og Bøltorp.  



Derfra tok det av en sti til Krukerud forbi Bjørnebu og tilbake til 

Nordre Fjeld.  

 

Videre fra Bøltorp kommer vi til Aasgaard. Derfra gikk det også en sti 

til Nauterud. Deretter gikk veien i mange svinger før den kom ned til 

Susebakke. Der var det et kryss ved Aasgaardsbraaten. Skulle man der 

østover, fulgte veien der Rustadelven et stykke og svingte til høyre og 

munnet ut i kongeveien ved Hallingstorp. Skulle man vestover, fulgte 

man Rustadelven og krysset den ved søndre Mysen. 

 

Like før veien gikk over elva, tok det av vestover en mindre vei som 

nesten gikk opp til Skjørtvedt, og halvveis mellom Folkenborg og 

Rustadelven kom den ut på veien fra Mysen til Eidsberg kirke. Der lå 

det en skole. Videre gikk veien til Mysen i en skarp sving til høyre 

ved Urtegården og over Rustadelven, der hvor Kloppa er nå, og inn til 

Nordre Mysen. Ved Urtegården gikk veien ned til Mustorpdalen forbi 

plassen Myrdal og Bolungen og videre tilbake til Mysenveien.   
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