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2019
- stedene der man sykler

1.etappe
Torsdag 22. august
Åsgårdstrand – Horten, 128 km

Åsgårdstrand
Åsgårdstrand har småbyidyll med små
gallerier, kafeer og er et tiltrekkende
sted for turister om sommeren. Byen
har i mer enn 100 år hatt kjente
malere på besøk, noe som har gjort
Åsgårdstrand kjent som kunstnerby.
Edvard Munch har malt mange av sine
mesterverk her og han tilbrakte
mange somre i Åsgårdstrand.
Munch levde et bekymringsløst sommerliv her og var godt likt av lokalbefolkningen. I museet
er alt bevart slik det var når Munch bodde her. Han kjøpte huset i 1898 og eide huset helt til
sin død. Den opprinnelige atelierbygningen er revet, men en annen er satt opp på samme
plass. Av alle de steder Edvard Munch levde og virket som kunstner, er det kanskje i
Åsgårdstrand han har etterlatt seg mest tydelige spor. Her står det eneste intakte hjemmet
bevart etter kunstneren – og landskapet lar seg lett knytte til Munchs kunstverk. Edvard
Munch var en av de første som tok selfie, et mye brukt bildemotiv i nåtiden.
Karljohansvern i Horten
Karljohansvern var tidligere Horten Værft, og ble etablert i 1818. Området fulgte en utvikling
fra å være et ferjested til å bli en viktig marinestasjon for Forsvaret, for så å bli til et sivilt
samfunn med ulike private aktører, slik det er i dag. Arkitekturen er særegen og følger ulike
stilepoker. De eldste husene er fra gården Horten. Mange av bygningene ble oppført like
etter at Marinen etablerte hovedbasen her i 1819. Oppføring av bygninger har etter hvert
fulgt den teknologiske utviklingen og viser ulike byggestiler typiske for sin tid. Karljohansvern
kan best sammenlignes med et levende museum, der fremveksten av en moderne by kan
følges. Her bringes fortid og nåtid sammen. Store deler av området har vært stengt for
publikum, men i dag kan du gå fritt omkring på det meste av det militær-historiske anlegget.
På Karljohansvern ligger både Preus museum, det nasjonale fotomuseet og Marinemuseet.
Gjennom året arrangeres det både musikkfestivalen Vervenfestivalen i juni, Horten mat og
ølfestival i august og det store julemarkedet ute på Karljohansvern i desember.
Borrehaugene og vikinger i Horten
Ingen andre steder ligger de fysiske minnene fra vikingtiden tettere enn i Vestfold.
Borrehaugene er enestående. Ingen andre steder er det flere storhauger fra tiden før og
under vikingtid enn her. Opprinnelig lå det minst ni store gravhauger i området, samt tre
gravrøyser og drøyt 25 mindre hauger. De fleste gravhaugene ligger innenfor det 182 mål
store området som omfattes av Borreparken og utgjør et fredet kulturminne. Borre Vikinglag
arrangerer annenhver sommer sitt vikingmarked i utkanten av parken. Dette er et sted hvor
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man virkelig kan fornemme historiens sus! Parken har stor betydning for det biologiske
mangfoldet. Mange truede arter lever i de gamle løvtrærne, og flere spettearter og skogsdue
har sine hekkeplasser her.
Midgard vikingsenter har faste utstillinger som viser vikingfunn fra Borre og forskjellige sider
av dagliglivet i vikingtiden. Utenfor senteret er det laget en arkeologisk lekeplass for barn
hvor de kan leke forskjellige vikingleker, skyte med pil og bue og være med på “arkeologiske
utgravninger”.
Aktiviteter du finner rett ved sykkelløypa i Horten/Nykirke
I Horten finner du Tufte gård. Tufte Gård ligger rett utenfor Horten ved Nykirke. Gården er
350 år gammel og det har vært ulik drift i alle disse årene. I dag er det korn og ved, sammen
med utleie av lokaler og aktiviteter som skaper inntekter til gården. Mange kjenner nok
navnet Tufte etter den olympiske mesteren Olaf Tufte. Konkurranseroeren og hans familie
bor på Tufte gård.
Tretopphytter Oslofjord ligger rett på utsiden av Horten, hundre meter over havet og åtte
meter over bakken med unik utsikt over Oslofjorden. Hyttene ligger idyllisk til i trekronene
trygt forankret i furuer. Du kan velge mellom Ugleredet, Haukeredet, Falkeredet, Ørneredet
og Våkeredet, alle oppkalt etter fugler som bygger reir eller oppholder seg i området.
Overnatting i tretopphyttene er en unik anledning for både voksne og barn å oppleve
skogens fortryllelse - nyte roen og stillheten, og oppleve nærkontakt med dyr, fugler og
naturen.
Buggegården er en teatergård med dyr og leker. Her kan hele familien kose seg på Nykirke
utenfor Horten. Buggegården har blitt svært populært, og de oppnår stadig besøksrekorder.
Her kan du kose med dyrene, hoppe i høyet eller kjøre traktortur med Gråtass. Ekteparet
Hanneli Bugge-Hansen og Erling Kristensen er sjette generasjonseier av Buggegården og da
de tok over gården bestemte de seg for å skape et sted hvor alle kan trives og komme på
besøk. Det settes opp et nytt teater hvert år hvor Bonden og Rottenikken finner på nye
ablegøyer og tøys.
Holmestrand
Holmestrand by har en lang aluminiumshistorie. Helt siden produksjonen til A/S Nordisk
Aluminiumindustri tok til i 1919 har det vært stor aktivitet i fabrikklokalene. Bedriften ble
etablert som datterselskap av A/S Høyangfaldene, Norsk Aluminium Company i Høyanger for
å videreforedle råmetall fra moderbedriften. I Holmestrand går videreforedlingsbedriften
fortsatt under navnet ”Nordisk” på folkemunne selv om bedriften fra 1967 vare en del av
Årdal og Sunndal verk, for siden å bli kjøpt av Hydro i 1986.
Nordisk var den første bedriften her i landet som videreforedlet råaluminium til både
halvfabrikata og ferdigvarer, og har introdusert aluminium på de fleste felt i det norske
samfunnet. Produktspekteret har endret seg etter som behovene og markedet har skiftet.
Aluminiumbedriften I Holmestrand har tilpasset seg endringene, men også vært med på å
styre markedet. På flere områder har man gjort et pionerarbeid innen teknologi og
produktutvikling.
Mer informasjon og flere artikler finnes på: https://www.visitvestfold.com/no/Horten/
https://www.visitvestfold.com/no/Holmestrand/
Kjente personer fra Horten
Rolv Wesenlund – skuespiller og underholder
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Grethe Kausland – skuespiller, sangerinne og underholder
Olaf Tufte – dobbel olympiamester i roing
Leif Preus – fotograf og grunnlegger av Preus Museum, det nasjonale fotomuseet.
Finn Schjøll – blomsterdekoratør og TV-personlighet

Store arrangementer i Hortensområdet
Vervenfestivalen 14. – 16. juni. To dagers musikkfestival på Karljohansvern i Horten. Norges
hyggeligste festival med 9000 besøkende til sammen i 2018.
Horten mat- og ølfestival på Karljohansvern. 23. – 25. august
Fyrverkerikonserten på Karljohansvern 28. juni
Midgard vikingfestival 6. – 7. juli på Borre i Horten
Midgardsblot 14. -18. august. 70 % av billettsalget går til folk i utlandet. De fleste fra andre
steder i Europa men også fra Nord-Amerika.
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2.etappe
Fredag 23. august
Mysen – Askim, 131km

Mysen – i dag Eidsberg kommune
Fra 01.01.2020 blir 5 kommuner slått sammen til en kommune; Askim, Hobøl, Spydeberg,
Trøgstad og Eidsberg. Den nye kommunen vil hete Indre Østfold Kommune, og vil bli landets
største landbrukskommune.
I dag bor overkant av 11 000 innbyggere i kommunen. Den nye Indre Østfold kommune vil ha
en befolkning på ca 45 000.
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Kjente personer fra Mysen:
Håkon Håkonsson (1207-1263), konge av Norge 1217-1263
Fredrik Nannestad (1693-1774), biskop i Trondheim, senere i Oslo
Halvor Heyerdahl Rasch (1805-1883), professor i zoologi
Thea Foss (1857-1927), norsk-amerikansk forretningskvinne
Trygve Gulbranssen (1894-1962), forfatter
Eva Røine (f. 1928), psykolog og forfatter
Otto Ruge, general fra andre verdenskrig
Jan Erling Haugland (f. 1943), leder av flere ekspedisjoner til Arktis og Antarktis
Per Fosser (f. 1945), orienteringsløper, VM-gull stafett 1970
Jan Garbarek (f. 1947). jazzmusiker
Tomm Kristiansen (f. 1950), utenriksmedarbeider i NRK og forfatter
Cecilie Løveid (f. 1951), dramatiker og forfatter
Halvard Haugerud (f. 1957), billedkunstner
Britt Juul (f. 1964), billedkunstner
Svein Erik Bjerkreim, tidligere landslagsspiller
håndball
Vibeke Skofterud (1980-2018), olympisk mester
på ski (fra Slitu)
Erik Unaas, velkjent ordfører med stor
idrettsinteresse, medlem i idrettsstyret
Gøran Antonsen, eier og kusk til
verdensstjernen “Lionel” - vinner Olympiatravet
2017
Per Oleg Midtfjeld, kjent kusk, vinner av
Elitloppet og Oslo GP med ”Steinlager”
Kjell-Erik Kristiansen, verdenskjent
idrettsspeaker (8 OL, nesten 50 VM)
Brage Vestavik, en av verdens beste utforkjørere
på sykkel
Martin Vister, eks-landslagsmann i orientering
(løper for IL Frol, er fra Hærland)

Tog og bystatus
Går tog til Oslo fra Mysen by.
Mysen er en av to byer i Indre Østfold.
Mysen fikk bystatus i 1997.
Mysen er en hyggelig liten småby. Med aktive lag og foreninger. Og hyggelig butikker og
flere cafeer og restauranter. Det er laget en turløype – Helsestien, langs Mysen elva som er
et populært område å benytte. En flott sti for turgåere og trimmere langs elva. Den benyttes
daglig av hundrevis av mennesker.
Langs elva ligger det tråkkebåter man kan leie ved å henvende seg til Narvesen
https://www.visitoestfold.com/no/indre-ostfold/aktiviteter-ogattraksjoner/aktiviteter/?TLp=981497&Trakkebater-pa-Mysenelva
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Ut fra Mysen sentrum går sykkelturen mot Rakkestad. Her passerer man Folkenborg
Museum.
Kongsønnen Håkon Håkonssons fødested
Østfoldmuseene på Folkenborg ved Mysen ligger like ved LToN-løypa.
Folkenborg er et friluftsmuseum, med gårdstun og husmannsplass.
Folkenborg museum har tilflyttede hus fra Indre Østfold-regionen, med
hovedvekt på Eidsberg. Spesielt interessant er den store Narvestadbygningen fra 1723, med
sitt rikt dekorerte interiør.
Folkenborg museum ligger i et område preget av lange historiske linjer. Den store
museumslåven inneholder utstillingsarealer, studiemagasin, seminarrom, kafe og kontorer.
Her finnes dype historiske røtter. På 1100-tallet var dette kirkested og Inga fra Varteig fødte
kongssønnen Håkon Håkonsson her i 1204. Han ble senere smuglet over fjellet ved
Lillehammer, noe som er opprinnelsene til det kjente Birkebeinerrennet, da birkebeinerne
reddet ham fra baglerna som han ble jaget av.
https://www.visitoestfold.com/no/aktiviteter-og-attraksjoner/BarnasOstfold/?TLp=263897&Ostfoldmuseene--Folkenborg-Museum
Forbi Folkenborg setter man kursen ned mot Glomma og Eidsberg Kirke.
Glomma eller Glåma er Norges lengste elv, 619,9 kilometer lang.
Langs glomma finner du imponerende kraftverk.
Vi har tre store kraftanlegg i Indre Østfold
Kraftverkene i Indre Østfold er blant Norges eldste,
og Vamma er Norges største elvekraftverk.
Før var det 20 fosser fra fossumbrua i Spydeberg og
ned til Valdisholm.
Nå er det 4 fosser og 3 kraftverk.
Helt fra 1600 tallet ble fossen ved kykkelsrud brukt
som energikilde til både mølledrift og sagbruk. I
1903 stod kraftverket på Kykkelsrud ferdig. Det var i
første omgang Oslo som nøt godt av
kraftproduksjonen. I 1907 startes det neste store krafteventyret i Askim opp – Vamma. Etter
en tids diskusjon kom de ledende politikere fram til at en samlet utbyggeing av fossefallene
fra Mørkfoss til Solbergfoss skulle gjøres samlet i ett kraftverk. Dette stod ferdig med sitt
første byggetrinn i 1924. I 1925 var altså tre av landets største vannkraftverk i drift i Askim
og alle var norskeide.
fra Syd; Vamma (1907) – som man kjører over når en kjører til Skiptvet. Kraftverket ble
påbegynt i 1907 av Vamma Fossekompagnie, der Sam Eyde var grunnlegger, med tanke på å
sikre energi til produksjon av kunstgjødsel. Denne produksjonen kom aldri i gang
og Hafslund overtok anlegget.
Kykkelsrud, så ligger i nærheten av Romsåsen, Nå nedlagt. Det gamle kraftverket ble
påbegynt i 1900 og Hafslund overtok anlegget i 1915. Det regnes som et kulturminne i norsk
kraftproduksjon og en representant for de større kraftverkene som kom i drift på 1900tallet. Det var i drift fra 1903 og ble viktig både for hovedstadens strømforsyning og for
industrien.
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Og sist Solbergfoss (1924). Imponerende bygninger – Hafslund eier –
På andre siden av Glomma for Eidsberg kirke og Langs Glomma finner du Nes
Lensemuseum. Nes lense ble anlagt i 1853 for å frakte tømmer ned Glomma. Lensearbeidet
ved Nes sysselsatte i sin glanstid 300 mann, og var en viktig levevei og attåtnæring for
distriktet - helt frem til nedleggelse i 1985. Ved besøk får du et tilbakeblikk på lensdriftens
hverdag i naturskjønne omgivelser.
Eidsberg kirke
Denne kirken er kjent som "Østfold katedralen".
Den ble oppført i andre halvdel av det 13. århundre. Det brant ned på 1400-tallet og har
siden blitt gjenoppbygd. Det ble lagt til og restaurert i 1880-1881, og interiøret restaurert på
1950-tallet. Noen av veggene er fra den gamle middelalderkirken. Middelalder inngangsdør
med kleberstein utskjæringer og
dekorasjoner. Alter fra ca. 1600.
Middelalder kleberstein i
døpefonten. Tre utskåret prekestol
fra 1662.
Skulpturer av Adam og Eva som
daterer seg fra 1600-tallet i skåret
og malt eik. Kong Haakon
Håkonssøn sin adelsmann Arnbjørn
Jonsson fra Valdisholm (øy i
Glomma i nærheten) møtte Earl
Skule i kirken i 1236. De hadde
begge en gruppe menn med dem
for alle eventualiteter, men skiltes
på fredelige etter å komme til enighet.
En legende: En stor mann jobbet på byggingen av kirken han var så lang at han gikk over
elven til Skiptvet-side for å hente tømmer. Han var så sterk at han kunne bære 12
tømmerstokker på ryggen og han brukte en tømmerstokk som... en spaserstokk. Hvor høy
var han? Du kan finne hodet ca 8 m. opp på sørveggen av tårnet, nær det vestre hjørnet.
Valdis Holm En øy / Borg ute i Glomma ved Eidsberg kirke.
Borgen ble bygget under borgerkrigene på 1200-tallet som en del av et større
forsvarssystem. Det var kong Håkon Håkonsson (som ble født på Folkenborg i Eidsberg) som
befestet holmen, og fra 1225 holdt Arnbjørn Jonssontil her som en av kongens viktigste
støttespillere.
Hertug Skule inntok borgen etter Arnbjørn Jonssons død i 1240. Videre framover nevnes
borgen i kong Magnus Lagabøtes Hirdskrå som et statlig fengsel fra 1273, og det tok i mot
drapsmenn fra deler av Borgarsyssel.
I 1346 nevnes Valdishom borg for siste gang, under navnet Walletsøhus
Etter dette mistet tydeligvis borgen sin betydning og funn av kull og aske på holmen vitner
om at borgen sannsynligvis ble brent ned.
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Rakkestad
Innbyggere ca 8000. Kommunen er en av de store landbrukskommunene i Norge
Hver onsdag er det Onsdagstreff i Rakkestad. – kjøretøytreff. Startet opp i begynnelsen av
april 2019. Alle aldersgrupper og kjøretøy er velkomne.
I sentrum av Rakkestad ligger hjemmefrontmuseet, som er spesielt i sitt slag i Norge. Museet
har en stor samling av gjenstander hovedsakelig fra 2. verdenskrig.
https://www.visitoestfold.com/no/produkt/?TLp=356955&Hjemmefront-museet-Rakkestad)

På Rudskogen syd for Rakkestad sentrum kan man se og oppleve motoraktiviteter hele
sommeren med mange ulike arrangementer. De har også gokartutleie for de som har
sertifikat. Her har man også hatt besøk av Formel 1-biler.
https://www.visitoestfold.com/no/aktiviteter-og-attraksjoner/aktiviteter/?TLp=777602&Gokart-pa-Rudskogen
Høyeste punkt i kommunen er Linnekleppen, 325 moh som løperne vil passere på vei mot
Haldenkanalen.
Linnekleppen er det høyeste punktet i
Rakkestad kommune og Marker kommune.
Det ligger akkurat på grensa mellom
kommunene. Det er også det fjerde høyeste
punktet i fylket. Bergknatten tårnet står på er
325 m.o.h. og tårnet rager 14 meter over
dette nivået.
Linnekleppen er ikke bare et
skogbrannvakttårn men et yndet utfartssted
for folk både fra inn- og utland, og ikke minst
et viktig kulturhistorisk minnesmerke. Man
kommer hit via en blåmerket sti fra riksvei
124.
Brannvakt tårnet er Nord-Europas eneste
betjente brannvakttårn og fra tårnet har man
utsikt over store skogområder sørøst i Norge,
samt deler av Sverige. På klare dager kan man
se helt til Gaustatoppen fra Linnekleppen, en
avstand på 174 km. Tårnet ble reist i 1908, og
er bemannet i juni, juli og august. Et større tårn ble satt opp i 1936. Tårnet er 17 meter høyt
og har en liten hybel til brannvokteren.
Sommeren 2014 fikk brannvakttårnet besøk av show-duoen Ylvis som spilte inn scener til
musikkvideoen Trucker's Hitch som ble vist i deres TV-show i september samme år
Så går ferden videre til Haldenkanalen og Ørje.
I krysset man kommer fra Linnekleppen og tar til venstre norover mot Ørje ligger Flagghytta.
Navnet på hytta har den fått pga. det norske flagget er malt inn i berget. Hytta eies i dag av
Haldenvassdragets kanalselskap, og kan leies om ønskelig. Bygget i 1931 av Gunnerius
Soot, barnebarn av kanalbyggeren Engebret Soot. Hytta fikk navnet fordi Gunnerius
malte et rent norsk flagg på fjellsiden mot kanalen på slutten av 1800-tallet, noe som
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ble sett på som en stor provokasjon i unionstiden. Hytta har en del effekter fra
Verdensutstillingen i Oslo i 1914, blant annet et smijernsgjerde og et spir.
Dersom man i flagghytta krysset tar veien litt lengre sørover kommer man til
Strømsfoss, en liten perle. Her finner man Strømsfoss sluser. Her ligger Møllerens Hus
med servering på terrassen med utsikt over Haldenkanalen. Her kan man handle
møbler, klær, smykker nisser, kopper og kar… På tangen ligger det også en bobil
parkering. Det er også her DS Turisten har sin hjemmehavn.
Haldenkanalen
Haldenkanalen ligger tett på svenskegrensen. Det er den eldste av de to kanalene i Norge og
måler 8 mil fra Skullerud (Akershus) i nord til Tistedal i Halden (Østfold) i sør - en flott
turistattraksjon med sin vakre og delvis uberørte natur. Langs kanalen er det 18 gapahuker
og leirplasser samt flere hyggelige overnatting- og spisesteder. Haldenkanalen er et
populært område for båt, kano, kajakk, sykling og vandring.
Ett stykke lengre syd om der syklistene møter Haldenkanalen ligger
Brekke Sluser – Europas høyeste sluseanlegg
Brekke sluser et ett av tre sluseanlegg i Haldenkanalen. Slusene sto ferdig i 1924. Her kan du
sluse med passasjerbåt eller egen båt. En utrolig spennende opplevelse på båttur i vakker
natur!
Passasjerbåtene i vassdraget
MS Brekke, DS Turisten og DS
Engebret Soot med mannskap kan ta
deg med på en unik reise gjennom
Norges eldste kanalsystem. Disse
båtene kan ta deg med på en
eventyrlig og historisk reise gjennom
vakker natur og spektakulære sluser.
Haldenkanalen i sin helhet har en
høydeforskjell på hele 40 meter,
fordelt på tre slusesteder. Og på
Brekke finner man
altså Europas høyeste sluse med en
løftehøyde på nesten 27 meter.
Haldenvassdragets kanalselskap har de siste årene sammen med Riksantikvaren og mange
andre aktører satt kanalen i god stand, slik at du kan reise gjennom de tre slusestedene
(Brekke – Strømsfoss – Ørje) og fem innsjøer. Her kan du bade, fiske, spise, bo og ta med din
egen båt/kano/kajakk eller leie. Og man kan få fraktet kanoene tilbake til utgangspunktet.
Slusene ble bygget for å frakte tømmer til Halden. Byggingen av sluseanleggene gjorde
vassdraget farbart mellom Skullerud i Aurskog-Høland og Femsjøen i Halden. Dette
revolusjonerte tømmertransporten fra de indre grensebygdene til sagbrukene i Tistedal ved
Halden. Kommunikasjonen og varetransporten mellom grensebygdene og Halden skjøt fart.
Kanalen ble bygget i årene 1852-1860, men i 1861 ble slusene lengst syd ødelagt av flom.
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Disse ble gjenoppbygget først i 1877. Ørje sluser og Strømsfoss sluse er fra 1860. ”Nye”
Brekke sluser sto ferdig i 1924. Ved Ørje sluser står det en bauta over kanalbyggeren
Engebret Soot som levde fra 1786 til 1859.
De fleste lørdager i sommer har det vært gratis underholdning i slusene i Ørje kl.
13.00–14.00.

Ønsker du å bli med på en båttur på Haldenkanalen
Da kan du benytte deg av rutebåten MS Brekke. (http://www.msbrekke.no ) Her ble det ny
eier i 2017, båten har før dette hatt navnet MS Strømsfoss. Den går onsdag, torsdag og
søndag. Den kan også chartres. Tar 97 personer, og har hjemmehavn i Tistedal og går opp til
Strømsfoss i Aremark søndager, onsdag og fredag går den rundtur tur / retur Tistedal, men
gjennom Brekke sluser.
DS Turisten går enkelte dager i rute gjennom sommeren. DS Turisten er selveste dronningen
i Haldenkanalen. DS Turisten ble bygget for å frakte passasjerer og gods mellom Tistedal og
Skulerud, med i alt 11 anløpssteder. Turen tok ca. 9 timer, og det ble etter hvert en attraktiv
rundtur med tog fra Oslo til Halden, så med båt til Skulerud for til slutt å ta toget fra Skulerud
tilbake til Oslo.
Båten var i aktiv tjeneste fra 1887 til 1963, og båten ble senket i Femsjøen i 1967. Båten ble
lokalisert i 1994 og senere hevet. Lå lenge i Tistedal for restaurering av skroget. Senere
overført til verft for komplett restaurering til opprinnelig stand. Etter 12 år under kyndig
restaurering til flere titalls millioner kroner var båten tilbake i kanalen i 2009. Skipet fikk en
fantastisk mottagelse ved tilbakekomsten til vassdraget. Etter 30 år på Femsjøens bunn og
12år restaurering til flere titalls millioner kroner, var dampskipet klar for en ny æra.
(www.dampbåt.no )
DS Engebret Soot En dampbåt som var i drift fra 1862.
som tar 30 personer – hjemmehavn i Ørje, kan kun chartres. Det kan for øvrig de andre
båtene også. (www.dampbåt.no )
Gjennom tidene har i alt 25 dampbåter trafikkert kanalen, og 6 av disse gamle dampbåtene
er fortsatt i kanalen.
Ørje
Marker kommune - 3600 innbyggere
Et trivelig lite sentrum, knutepunkt Haldenkanalen, E18, ikke langt fra svenskegrensen. Ørje
sluser ligger rett under E18 brua. Her er også turistinformasjon på kaia om sommeren.
Båtcafeen trekker mye folk fra fjern og nær om sommeren, og bobilparkeringen med 6
plasser er stort sett fult fra påske til langt utpå høsten.
Kjente personer fra Ørje:
Ola Isene (1898-1973), operasanger og skuespiller
Ingvar Bakken (1920-1982), stortingsrepresentant (Ap) 1958-1982
Ola Vigen Hattestad (f. 1982), langrennsløper, OL- og VM-gull
Rolf Arne Holund (f.1959), tidl skiløper, pappa til VM-vinner Hans Christer Holund
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Over slusene i Ørje finner man restene etter Ørje fort. Ørjefortene eller Ørje befestninger er
en fellesbetegnelse for to fort, Likollen fort og Ørjekollen fort
som ligger ved Ørje. Fortene ligger i Marker kommune i Østfold. Fortene ble anlagt i 1902-03
for å dekke mellomriksveien, i dag E18, over Ørje som var den
viktigste innfartsåren fra Sverige. Fortene var i sin tid oppsatt
med 1300 mann og ansett som moderne. Fra svensk side ble fortene betegnet som stormfri,
de ville være meget vanskelige å innta ved infanteriangrep.
Området har en spennende krigshistorie med flyktningeruter mm.

Østfoldmuseene - Haldenvassdragets Kanalmuseum
Ligger rett ved slusene i Ørje. Museet er et senter for opplevelser, aktiviteter og kunnskap
om Haldenkanalen. Her formidles historie og kultur fra skogsdrift, tømmerfløting og
treforedling. Museet formidler også kunnskap om det biologiske mangfold i skog og
vassdrag.
(https://ostfoldmuseene.no/avdelingene/haldenvassdragets-kanalmuseum/)
Soot Spelet
Dette vil være over for i år når rittet går, men det er et årlig event. I år vil det være femte
året dette spilles i Ørje Sluser. Kjente skuespillere som Atle Pettersen, Stig Henrik Hoff,
Alexander Rybak er med i spelet. Spelet omhandler bygdegeniet Engebret Soot – som står
bak bl.a. byggingen av slusene i Haldenkanalen.
Omfattende restaurering, et stort spleiselag
Haldenvassdragets Kanalselskap AS er i gang med en meget omfattende oppgradering av
kanalanleggene og farleden. For årene 2007-2016 er det investert ca. 43 mill. kroner.
Båtstørrelse
På strekningen Tistedal-Skullerud (hovedleden) kan det kjøres båter med maksmål: 1,6 m
dyptgående, 6,0 m bredde, 24,0 m lengde og 5,7 m mast-høyde. I Hølandselva (nord for
Skullerud til Ydersnes) varierer maks dybde og maks høyde sterkt med vannføringen. Det er
13 gjestebrygger langs kanalen fra Skullerud i nord til Tistedal (Halden) i sør.

Sykkel
Området byr også på fine sykkelruter. Nasjonal sykkelrute
nr. 9 går fra Halden og nordover langs kanalen. Det
oppfordres til å sykle på vestsiden av kanalen da det her er
mindre trafikk. Ellers finnes det en mengde skogsbilveier
man kan ta turen om.
Det er mange fine turløyper man kan ta til skogs. ”Fjella” er
det største sammenhengende skogsområdet i Østfold. Ligger
fra E18 i nord og sørover. Her er det merket flere fine
turstier. Det er også flere turhytter i området, men de holder
åpent stort sett vinterstid.
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På andre siden av kanalen, mellom Strømsfoss og Ørje ligger
Bøensætre Husmannsplass i Aremark. Den største og best bevarte husmannsplassen i
Østfold. Her har farmen blitt spilt inn ved flere anledninger, norsk og tysk.
(https://www.visitoestfold.com/no/indre-ostfold/aktiviteter-ogattraksjoner/
attraksjoner/?TLp=422378&Boensatre-husmannsplass-Aremark )
Høyeste punktet i Østfold
Det høyeste punktet i Østfold ligger i Rømskog, Slavasshøgda 336 moh. Det er flere
utkikkstårn som man også kan legge turen innom. Rett ved Slavasshøgda finner man
Haukenestårnet som er DNT overnattingshytte også.
https://www.visitoestfold.com/no/indre-ostfold/overnatting/TuristforeningshytteDNT/?TLp=963362&Haukenestarnet-i-Romskog
Fiske
Haldenkanalen er kjent for sitt gjeddefiske og mange tyskere finner veien hit hvert år for
catch and release. Man kan leie fiskeguide hos Joval
https://www.visitoestfold.com/no/indre-ostfold/aktiviteter-ogattraksjoner/aktiviteter/?TLp=929501&Fiskeguide-i-Haldenvassdraget
Man er da så å si garantert å få fisk.
Gapahuker og kano
Langs Haldenkanalen er det nå bygget flere gapahuker som er gratis å benytte. Kano kan
man leie flere steder langs kanalen.
(https://www.visitoestfold.com/no/indre-ostfold/Om-Indre-Ostfold/Gapahuker/)
Padlebrett – Stand Up padleboards er mulig å leie i område.
SUP Rømskog holder til i Rømskog men er mobile.
(https://www.visitoestfold.com/no/indre-ostfold/aktiviteterogattraksjoner/aktiviteter/?TLp=1062769&SUP-Romskog)
Fra Ørje mot Mysen går traseen på Gamle E18. denne ble lagt om i 2001.
Før man kommer inn i Mysen sentrum rett etter Ramstadfeltet ligger Bamsrudlåven –
Selskapslokale – holdt på siden 1997. Familiebedrift
Bamsrudlåvens tildelt mange priser for is, sorbet og annet. Spesialitets-merket til Matmerk for sin
unike smak.
Hjemmelaget is. Driver med høner så egg har de hjemmefra, eldste datter fant seg ku bonde og
flyttet til nabogården, så melk har de derfra. Har åpen gårdsbutikk hver torsdag.
Vel tilbake i Mysen går nå turen fra sentrum og opp Vandugbakken. Her ligger Høytorp Fort
på høyrehånd og troner over Mysen by. Høytorp fort er Norges største innlandsfort og er
velbevart.
Dette er også ett populært friluftsområde. Høytorp fort var hovedfortet i Fossumstrøkets
festning, og er bygget i perioden 1912-1918. Første kontingent av rekrutter ankom Høytorp
Fort 10. august 1915. Fortet deltok under kampene mot tyske styrker 9-14. april 1940. Fortet
ble nedlagt som militært anlegg i 1994, fredet av Riksantikvaren år 2001 og overdratt til
Eidsberg kommune i 2003.
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Under krigen fjernet tyskerne fortets fire tårnkanoner, og Foreningen for Høytorp fort har
siden 1996 jobbet for å få tårnkanonene tilbake. I 2009 kom delene til de to første 7,5 cm
Cockerill tårnkanonene tilbake, og disse ble ferdig montert i 2014. En 12 cm Schneider
tårnkanon ble demontert og hentet i 2014, og ble ferdig montert på Høytorp fort i juli 2015,
slik at den var klar til 100 års markeringen av fortet. Dermed er tre av fire tårnkanoner
tilbakeført. 12 cm tårnkanonen er virksom, og avfyres ved enkelte arrangement. På området
finnes over 40 bygninger som i dag huser blant annet restaurant, brukskunstutsalg, husflid,
bruktmarked mm. Området er åpent for publikum alle dager. Det er omvisning hver søndag
kl. 14.00 i juni, juli og august. Her blir man guidet i ca. 90 minutter gjennom mørke
spennende ganger, inne i og utenfor tårnkanonene, får høre interessant historie og oppleve
flott utsikt fra toppen av fjellanlegget. Omvisning avsluttes i en egen utstilling med
uniformer, våpen og gjenstander. Et eget artillerimuseum er åpent fra kl. 12.30 til 13.30 hver
søndag i juni – august. Kanonutstilling er i bygning 11, og består av kanoner fra 1870 - 1944.
Skytset restaureres fortløpende av Foreningen for Høytorp fort.
Videre passerer vi Mysen fengsel; Stod klart 2017
er fengsel med høyt sikkerhetsnivå for menn.
Fengselet har ordinær kapasitet på 102 plasser
Fengselet har et tilrettelagt tilbud for 25 til 40 unge innsatte mellom 18 og 25 år, en
rusavdeling etter Stifinner-modellen og vil utover det ta imot alle kategorier innsatte.
Fengselet har også en butikk med det passende navnet Tyven tyven hvor alle kan komme å
handle produkter produsert fra fengselet.
Momarken Travbane får du så på høyre hånd. på Mysen har
trav de fleste tirsdager. Her er detunionsløp med Sverige V65 og V75.
God mat serveres også. Tidligere var plassen mest kjent for det årlige Momarkedet, som ikke
blir arrangert lengre.
Travbanen på Momarken ble åpnet i 1920, og har en banelengde på 1000 meter. Travbanen
har kjøredag på tirsdager. Her kjøres V75 V5 V60. Unionsløp med Sverige. En av de største
arrangementene de har er skjærtorsdag, da kommer alle de som ikke har greie på hest også,
men som liker en øl og godt selskap.
Det er også motorcross arrangement på banen – ikke samtidig med hestene.
Det ligger også en restaurant på område,– Momarken Restaurant
Momarkedet var en årlig festival på Momarken travbane utenfor Mysen.
Tradisjoner tilbake til 1600 tallet. Så innarbeidet at det var nevnt i de gamle almanakker. I
1830 måtte mydighetene gripe inn på grunn av overhantagende udskeielser og slette de tre
lystige dager fra almanakkene.
120 år senere i 1950 tok røde kors opp de gamle tradisjonene.
Inntektene gikk til Røde kors
En rekke kjente artister har vært på scenen. Nå er scenen historie, ble fjernet i fjor.
26. april 2012 besluttet styret i Mysen og Omegn Røde Kors å ikke arrangere Momarkedet i
2012 av økonomiske årsaker. Arrangementet ble da overtatt av en egen stiftelse, som
avholdt Momarked siste helg i august samme år, men da på Høytorp fort.
I 2013 ble Momarkenfestivalen arrangert i juli, over en helg, men i den tradisjonelle
«momarkenhelgen» i august var det ingen arrangementer.
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Fra august 2014 har Lund Gruppen arrangert konseptet Festdager på Momarken, med tivoli,
boder og underholdning over en langhelg. Gratis inngang, store artister, veldig populært.
Fra Momarekn går turen over E18 og over Mona ryggen;
Monaryggen – sandmorene
3-4 km lang – 208 m over havet. 80 meter over område rundt.
Ryggen ble dannet i slutten av siste istid i forbindelse med avsmeltningen for ca. 9-10 000 år
siden. Ved Mysen og Eidsberg er landskapet flere steder brutt opp i en rekke små, bratte
bekkedaler, raviner. Dette ravinelandskapet er dannet ved at rennende vann har gravd i
avsetningene utenfor Monaryggen.
Monaryggen er den største formasjonen av sitt slag i hele Nord-Europa, men er nå svært
redusert av flere store massetak og utbygging av E 18, som går tvers gjennom den. Eidsberg
kommune har i den siste kommuneplanen søkt å bevare ett segment av ryggen intakt slik at
profilen er intakt både på distal- og proksimalsiden. Det er også flere gravfelt
fra jernalderen oppe på ryggen og i sørhellingen.
Langs Morenen ligger også Ett nytt hotell, Scandic Brennemoen som åpnet høsten 2019. 99
rom, veldig hyggelig betjening og hotellet er godt besøkt. Langs Morenen ligger også
Morenen kjøpesenter. Hvor det bygges stadig ut med flere butikker. Mc Donalds er det siste
tilskuddet, åpner i løpet av høsten 2019.
Trøgstad kommune
Overkant av 5000 innbyggere
Elgsafari
Så går turen over til Trøgstad Kommune og Skjønhaug. Ikke langt fra Skjønhaug ligger Olberg
Camping, her kan man bli med på elg safari og få elggaranti. Ser du ikke elg, ja da får du
pengene tilbake.
På Skjønhaug ligger også Trøgstad fort som også var en del av Fossumstrøkets befestning
som Høytorp Fort. Trøgstad fort er en grensefestning i Østfold. Trøgstad fort ble påbegynt
omtrent samtidig med Høytorp fort og stod ferdig i 1917. Dette fortet, Høytorp
fort, brugalleriene ved Fossum bru og Langnes jernbanebru dannet Fossumstrøkets festning,
datidens kraftigste festning. Dette var en sperrefestning og det skulle kjempes til siste mann
eller til hæren var oppmarsjert. Fortet er inndelt med to panserbatterier. Panserbatteri A og
panserbatteri B. All militær aktivitet opphørte ved Trøgstad fort i januar 1997 og det eies i
dag av
Trøgstad kommune. Det vedlikeholdes som museum og friluftsområde. Frivillige og tidligere
offiserer og soldater ved Trøgstad fort har lagt ned et stort dugnadsarbeid for fortet.
Trøgstad Bygdemuseum passeres rett før Trøgstad kirke
Trøgstad bygdemuseum ble bygget i 1928 og er et av Norges eldste bygdetun med 14
verneverdige bygninger fordelt på 3 tun. Musset har en stor samling bruksgjenstander som
har fått sin plass i de ulike bygningene de hører hjemme i.
Trøgstad kirke
Trøgstad kirke er en steinkirke fra første halvdel av 1200-tallet, påbygd med sakristi på
nordsiden i 1697. Kirken er i romansk byggestil og ble restaurert i 1905. Utsmykningen er
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spesiell med skriftssteder som et belte rundt hele kirkerommet, og har ellers vakker
utsmykning med en akantus altertavle fra 1712.
Under krigen i 1808 lå prins Christian August i bivuakk sammen med de norske troppene ved
kirken. Ved kirken er det plassert en minnestøtte over prins Christian August.
Så går turen mot Askim
Regionsenter i Indre Østfold.
Minste kommune 69km2
1. januar 1996 – ble landets 46 by.
Mysen ble by ikke lenge etterpå. Det er de to byene vi har i Indre.
Frem til 1860 var det mindre møkker, sagbruk og teglverk.
Så kom Rom nikkelverk i 1860 årene.
Østre linje ble åpnet i 1882, Med jernbanen hadde bygda fått gode kommunikasjoner til Oslo
område og Ytre Østfold. Kraftanlegget på Kykkelsrud ble bygget 1900-1903: og de to andre
anleggene i løpet av ett par ti år etter dette. Og det ble bygget jernbane til alle
kraftanleggene.
Kraftanleggene trakk mange mennesker til stede. Bare ved Kykkelsrud var det sysselsatt i
1901 1200 arbeidere. I denne rallar perioden var 2/3 av befolkningen i Askim Menn.
1920 danner på mange måter skille mellom ny og gammel tid i Askim.
Stedet hadde på 20 år bygget opp en arbeiderkultur og hadde landets laveste skattøre, billig
elektrisitet. Og dette året startet også Askim Gummivarefabrikk, som i sin glanstid hadde
2000 ansatte. Kommunen fikk i 1922 sykestue med 8 senger og ooperasjonsstue.
Nåværende sentrum har vokst frem rundt jernbanen.
Den industrielle vekst førte til økt folkemengde.
Ellers i Askim
Østfoldbadet
Norges fineste badeland. Historien går helt tilbake til 1930 da Askim fikk karbad. I 1936 også
svømmehall. Dagens Østfoldbad var HM Kong Harald V til stede ved åpningen lørdag 16.
desember 2000. Østfoldbadet er et bad som drives veldig godt og går med overskudd. Folk
kommer fra fjern og nær for å bade i Østfoldbadet, eller Askimbadet som det også veldig
ofte blir kalt. Det er ett av de største fyrtårnene vi har i Indre Østfold, og har 200 000
besøkende i året. Fornyer seg stadig med nye utbygginger. Sommer 2019 åpnet de nytt
uteanlegg ved bassenget, så nå har en anledning til både ute og inne bading
Her er det nå både Sprett bowling og trampolinepark. Paddle tennis hall i Østfold
Næringspark.
Romsåsen gruver i Askim. Nikkelgruver fra 1866. Her kan du få guidet omvisning eller du kan
være med på aktiviteter som klatring og rappellering inne i gruvene, tretoppklatring utenfor.
Flott
leirplass utenfor gruvene hvor man kan grille og kose seg.
(https://www.visitoestfold.com/no/indre-ostfold/aktiviteter-ogattraksjoner/
aktiviteter/?TLp=276795&Romsasen-Gruver-klatring-rappellering-og-omvisning-iAskim)
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Rett utenfor sentrum ligger Romsåsen gruver. Eneste åpne nikkelgruve i Norge.
Den første industrielle virksomheten i Askim var Romsåsen gruver og Roms Nikkelværk som
ble grunnlagt av Anders Zakariassen Dahl i 1866. Han var forsyningsoffiser og veibygger. På
midten av 1860 tallet fikk han tillatelse til å ta ut prøver i Romsåsen. Disse ble analysert ved
universitetet i Christiania og viste spor av nikkel. På den tiden var det allerede etablert flere
nikkelverk rundt om i landet fordi prisen på verdensmarkedet var god og etterspørselen
stor. Norge var på denne tiden den største nikkelprodusenten i verden!
Med svartkrutt, feisel og håndbor ble mer omfattende prøver tatt ut fra ulike steder (skjerp).
Nikkelforekomstene viste seg å være store nok for lønnsom gruvedrift. Roms Nikkelværk ble
stiftet som et interesseselskap. Den første tiden var det 40-50 arbeidsplasser i gruvene, og
når smeltehytta kom i full drift var det totalt ca 122 arbeidplasser ved nikkelverket. Høsten
1876 stanset driften, og nesten alle arbeidere ble oppsagt på dagen.
Under 2. verdenskrig i april 1940 søkte lokalbefolkningen tilflukt i gruvegangene for å
komme unna trefningene ved Fossum bru.
Det finnes 25 fiskearter i Øyeren, som dermed regnes som den innsjøen i Norge med flest
fiskearter.
Det går båtturer mellom Lillestrøm til Askim Havn på Glomma.
Det er to golfbaner i område: Askim golf og Mørk golf i Spydeberg. – Mørk Golf er arena for
VM orientering 2019.

Mer krigshistorie
Ønsker man mer krigshistorie kan man ta turen innom Ole Kjærbu’s krigshistoriske samlinger
i Tomter. (https://www.visitoestfold.com/no/indre-ostfold/aktiviteter-ogattraksjoner/
attraksjoner/?TLp=263162&Ole-J-Kjarbus-Krigshistoriske-samlinger-Tomter)
Spydeberg Prestegård må også nevnes i denne sammenheng. Spydebergstatsrådet ble holdt
på Spydeberg Prestegård 8. august 1814. Christian Fredrik vedtok etter dette å si ja til Karl
Johans fredsforslag, som innebar at Norges grunnlov ble reddet og man kunne dra videre til
Moss og gjøre ferdig Mossekonvensjonen. (https://www.visitoestfold.com/no/indreostfold/aktiviteter-ogattraksjoner/attraksjoner/?TLp=979641&Spydeberg-prestegard)
NE
Flere flotte gårdsbutikker, man passerer en Strømsfoss ”Møllerens hus” i Aremark. Ikke
langt unna ligger også Stabburet på Holth. I Trøgstad har man Havnås Gamle skole og i Askim
ligger Bryggerhuset på Jahren. Her får du kjøpt, klær, møbler, pyntegjenstander mm.
Gallerier
I Strømsfoss (https://www.visitoestfold.com/no/indre-ostfold/hvaskjer/kalender/?TLp=1227242&UtstillingStromsfoss-Molle-Aremark&startDate=1496440800000&startTime=12:00)
I Aremark er det både museum og galleri med flere flotte utstillinger i løpet av sommeren.
Vegg i vegg med kanalmuseet på Ørje finner du Galleri Ørje Brug.
(https://www.visitoestfold.com/no/indre-ostfold/aktiviteter-ogattraksjoner/
attraksjoner/?TLp=263142&Galleri-Orje-Brug)
I Rakkestad har man Galleri Midtstuen og Galleri bare for Trøisomhet.
På Mysen finner man Galleri Skrivergaarden.
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3.etappe
Lørdag 24.august
Moss – Halden, 125 km
Moss
Her finner du strender og
båtliv, et yrende kunst- og
kulturliv, gode
shoppingmuligheter og
fantastiske kulturlandskap,
samt godt bevarte gamle
bygninger og minnesmerker.
Byen har et rikt kulturliv med
mange aktiviteter og tilbud,
og ble i 2017 kåret til årets
kulturkommune i Østfold.
Moss har gått fra å være
bygget på industrivirksomhet
til å bli en moderne, fremtidsrettet og attraktiv by i sterk vekst.
Kanalparken
Kanalparken i Moss har sin bakgrunn i gravingen av en kanal fra Værla til Mossesundet.
Kanalen ble åpnet i 1855, og områdene på begge sider ble beplantet. Kanalparken på
vestsiden av kanalen er i dag en viktig
grønn lunge i Moss og brukes til
rekreasjon og lek, samt i tilknytning i
Sjøbadet.
Kanalbrua
Klaffebrua med tilhørende brutårn
ble åpnet i september 1957. Brua ble
laget på Moss Mekaniske Verksted. I
1975 ble Kanalbrua åpnet for
båttrafikk for aller siste gang, og
klaffene ble sveiset sammen.
Rådhuset
I 1974 ble dagens rådhus bygget,
sammen med Samfunnssalen og banken DnC (nå kirken til den katolske St. Mikael
menighet). Hele komplekset er tegnet av arkitekt Jan Jansen.
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Rådhusgata
Kirkeparken har med sin relativt nye skøytebane rundt paviljongen, blitt et populært
møtested for mossinger i alle aldre. Det samme har lekeplassen på Kirketorget, og det yrer
av liv her på fine dager i sommerhalvåret.
Dronningensgate – Moss kirke
Dagens kirke i teglstein sto ferdig i 1861. Den nygotiske
langkirken i tegl ble tegnet av tyske arkitektene (H.
Schirmer og A. F. W.von Hanno). Kirken har galleri og ca.
550 sitteplasser. Den gjennomgikk en betydelig
oppussing i 1929 og ble utsmykket av maleren Enevold
Thømt.
På Kirketorget på oversiden finner du en helt ny og stor
lekeplass, hvor det ofte er yrende liv av store og små i
helgene.
Kirkegata
Kirkegata er en av de eldste i byen og de fleste
opprinnelige hus i Kirkegata gikk med i den store
bybrannen i 1858, inkludert den gamle korsformede
trekirken fra 1779, som lå der dagens kirke ligger.
Fleischergata Skoggata går over i
Kongensgate ved Vincent Buddes plass. På plassen stod det 23. april 1716 et slag i den Store
nordiske krig mellom Karl 12.s soldater og norske soldater, ledet av general Vincents Budde
(1660-1729), som klarte å tvinge svenskene tilbake. Seieren bidro til at Karl 12.s angrep på
Christiania ble avbrutt.
Videre går Kongens gate over Mosseelva til Verket. Her kan du se flotte Møllebyen.
Møllebyen, ved fossen, var sentrum for byens industrielle epoke, og beholdt denne statusen
frem til 1970. I dag er Møllebyen restaurert og har gitt liv til levende kulturmiljøer, med
kafeer og restauranter, gallerier, kino, Moss By og industrimuseum og Moss Bryggeri
museum. Møllebyen mottok Statens Byggeskikkpris i 2003, Moss bys pris for god byggeskikk,
og Olavsrosa ble tildelt fra Norsk Kulturarv i april 2011. Møllebyen er byens vugge og
kulturbydel.
Konvensjonsgården
Konvensjonsgården er et
vakkert gammel bygg på Verket
i Moss. Her ble
Mossekonvensjonen signert,avtalen som ble sluttet mellom
kronprins Karl Johan og den
norske regjeringen 14. august
1814 og som gjorde slutt på
krigen.
I 1923 ble bygningen fredet.
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Verket
Moss Verk er fra byggingen av Moss Jernverks arbeiderboliger i 1750/60-årene. Verket har
unngått alle bybranner og representerer den eldste stående 1700-tall bebyggelse i Moss.
Traséen var tidligere en del av Kongeveien fra Christiania til København. Verket ble
innlemmet i Moss kommune i 1876.Tidligere var Verket en liten by for seg selv, med eget
fattigvesen og skole. Jernverket skaffet befolkningen de varer som de trengte, så handelen
med Moss var liten.
Høegh Eiendom som nå eier de gamle jernverksboligene, har pusset opp og modernisert
dem for over 80 millioner til Grunnlovsjubileet i 2014. I de gamle arbeiderboligene bor nå
blant andre studenter ved American College of Norway.
Verket er i ferd med å bli en helt ny bydel, den har et samlet planområde på ca. 270.000
kvadratmeter og det er påbegynt en stor utbygging av nærmere 2500 boliger, hotell,
næringsbygg og kulturarenaer.
Osloveien/Kambo
Nordre del av Moss kommune, før 1943 del av Jeløy herred. Gammelt navn i flg. O. Rygh:
«Gårdnavne i Østfold»:
Kambhorn. Horn er her formodentlig at tage i Betydning af fremspringende Hjørne og at
forstaa om det høie Nes, som begrændser Kambo bugten på Nordsiden.
«Kamborn», nordre del av Varna skipreide, nevnt i Settargjerden fra 1163. Denne gikk inn i
Hirdskraa som igjen ble en del av kong Magnus Lagabøtes landslov fra 1273. «Kamborn» er
likeens nevnt i Magnus Lagabøtes testamente i 1277. Neste gang nevnt i kong Håkons V.
Magnussons testamente 5. september 1320. En vidisse (bekreftet avskrift) av dette
dokument datert 14. januar 1409 finnes i Riksarkivet i Oslo.

Møllebyen

Arrangementer i Moss
Av store arrangementer i 2019, har vi:
 MOMENTUM10 - The Emotional Exhibition på Punkt Ø – Galleri F15.
https://punkto.no/exhibitions_momentum/momentum-10-the-emotional-exhibition/
Pågår nå og frem til 9. oktober 2019

 Nonstop International Theatre Festival
12 – 22 september
https://nonstopfestivalen.no/
 Nissetog og åpning av byens skøytebane – tenning av julegran. 1 desember
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Kjente personer fra Moss:
Brede Bøe -Revyartist, skuespiller, programleder og politiker
Ari Behn
Agnar Lirhus - Forfatter og musiker
Eivind Hellstrøm
Geir Moen - Friidrettsutøver
Carl Ludvig Jacobsen - Norsk billedhogger (best kjent for skulpturen av Christian IV som
troner midt på Stortorvet i Oslo.)

Våler – Mørk Golf. Mørk Golfklubb ble startet i 1989 som klubb nr. 39 og åpnet sin første
golfbane i 1990, som bane no 15 i Norge. I dag består Mørk Golfklubb av en 18-hulls bane og
en 9-hullsbane – samt 9-hulls fotballgolf.
O-VM ble arrangert i Østfolds skoger 13.-17. august 2019, så det har akkurat gått av
stabelen. Hovedarena var Mørk.
Norges Orienteringsforbund har gitt klubbene i fylket arrangøransvaret, og klubbene på sin
side har opprettet et selskap ved navn VM Orientering 2019 AS. Selskapet eies av følgende
klubber: Sarpsborg O-lag, OK Moss, Fredrikstad Skiklubb, Halden Skiklubb, Gimle IF, Varteig
OL, Indre Østfold orienteringsklubb og Trøsken IL.
Østfold er et tungt fylke innenfor orientering; Ikke mindre enn 88 medaljer har blitt tatt av
en løper fra Østfold-klubbene i VM-historien – før årets VM.

Mellom Våler og Skiptvedt kommune finner du Stutefosstjern - Queen of the Mountain

Skiptvet
Skiptvets sentrale beliggenhet mellom E-6 og E-18 og mellom jernbane i Askim og
Sarpsborg gjør at avstanden til alle byene i Østfold og veien til Oslo er kort. Kommunen har
ca. 3700 innbyggere.
Skiptvet er en landbrukskommune med til sammen omlag 200 gårdsbruk. Det er lite industri
og de fleste arbeidsplasser er innen kommunal og statlig virksomhet.
Skiptvet har ett sentrum, "Meieribyen", en kirke og to skoler - alt i nær tilknytting til
sentrum. Kommunen og sentrum har de siste åra gjennomgått en strek vekst. Målt i
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landssammenheng er Skiptvet blant de beste bokommuner i landet. Skiptvet har en
fantastisk natur med rike muligheter til fritidsaktiviteter. Sommertid er det gode
bademuligheter i den vakre Glomma.
Langs Glomma finner du Nes Lensemuseum. Nes lense ble anlagt i 1853 for å frakte tømmer
ned Glomma. Lensearbeidet ved Nes sysselsatte i sin glanstid 300 mann, og var en viktig
levevei og attåtnæring for distriktet - helt frem til nedleggelse i 1985. Ved besøk får du et
tilbakeblikk på lensdriftens hverdag i naturskjønne omgivelser.
På andre siden av Glomma finner du Eidsberg kirke hvor syklistene sykler forbi om ..(litt..)
Etappen følger nå delvis samme område som etappe 2, dvs gjennom Eidsberg forbi Eidsberg
kirke og videre til Rakkestad. Man sykler også nær Glomma, som krysses ved Vamma
kraftstasjon.
Glomma eller Glåma er Norges lengste elv, 619,9 kilometer lang.
Langsglomma finner du imponerende kraftverk.
Vi har tre store kraftanlegg i Indre Østfold
Kraftverkene i Indre Østfold er blant Norges
eldste, og Vamma er Norges største elvekraftverk.
Før var det 20 fosser fra fossumbrua i Spydeberg og
ned til Valdisholm.
Nå er det 4 fosser og 3 kraftverk.
Helt fra 1600 tallet ble fossen ved kykkelsrud brukt
som energikilde til både mølledrift og sagbruk. I
1903 stod kraftverket på Kykkelsrud ferdig. Det var
i første omgang Oslo som nøt godt av
kraftproduksjonen. I 1907 startes det neste store krafteventyret i Askim opp – Vamma. Etter
en tids diskusjon kom de ledende politikere fram til at en samlet utbyggeing av fossefallene
fra Mørkfoss til Solbergfoss skulle gjøres samlet i ett kraftverk. Dette stod ferdig med sitt
første byggetrinn i 1924. I 1925 var altså tre av landets største vannkraftverk i drift i Askim
og alle var norskeide.
fra Syd; Vamma (1907) – som man kjører over når en kjører til Skiptvet. Kraftverket ble
påbegynt i 1907 av Vamma Fossekompagnie, der Sam Eyde var grunnlegger, med tanke på å
sikre energi til produksjon av kunstgjødsel. Denne produksjonen kom aldri i gang
og Hafslund overtok anlegget.
Kykkelsrud, så ligger i nærheten av Romsåsen, Nå nedlagt. Det gamle kraftverket ble
påbegynt i 1900 og Hafslund overtok anlegget i 1915. Det regnes som et kulturminne i norsk
kraftproduksjon og en representant for de større kraftverkene som kom i drift på 1900tallet. . Det var i drift fra 1903 og ble viktig både for hovedstadens strømforsyning og for
industrien.
og sist Solbergfoss (1924). Imponerende bygninger – Hafslund eier –
På andre siden av Glomma for Eidsberg kirke og Langs Glomma finner du Nes
Lensemuseum. Nes lense ble anlagt i 1853 for å frakte tømmer ned Glomma. Lensearbeidet
ved Nes sysselsatte i sin glanstid 300 mann, og var en viktig levevei og attåtnæring for
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distriktet - helt frem til nedleggelse i 1985. Ved besøk får du et tilbakeblikk på lensdriftens
hverdag i naturskjønne omgivelser.
Eidsberg kirke
Denne kirken er kjent som "Østfold katedralen".
Den ble oppført i andre halvdel av det 13. århundre. Det brant ned på 1400-tallet og har
siden blitt gjenoppbygd. Det ble lagt til og restaurert i 1880-1881, og interiøret restaurert på
1950-tallet. Noen av veggene er fra den gamle middelalderkirken. Middelalder inngangsdør
med kleberstein utskjæringer og
dekorasjoner. Alter fra ca. 1600.
Middelalder kleberstein i
døpefonten. Tre utskåret prekestol
fra 1662.
Skulpturer av Adam og Eva som
daterer seg fra 1600-tallet i skåret
og malt eik. Kong Haakon
Håkonssøn sin adelsmann Arnbjørn
Jonsson fra Valdisholm (øy i
Glomma i nærheten) møtte Earl
Skule i kirken i 1236. De hadde
begge en gruppe menn med dem
for alle eventualiteter, men skiltes
på fredelige etter å komme til enighet.
En legende: En stor mann jobbet på byggingen av kirken han var så lang at han gikk over
elven til Skiptvet-side for å hente tømmer. Han var så sterk at han kunne bære 12
tømmerstokker på ryggen og han brukte en tømmerstokk som... en spaserstokk. Hvor høy
var han? Du kan finne hodet ca 8 m. opp på sørveggen av tårnet, nær det vestre hjørnet.
Valdis Holm En øy / Borg ute i Glomma ved Eidsberg kirke.
Borgen ble bygget under borgerkrigene på 1200-tallet som en del av et større
forsvarssystem. Det var kong Håkon Håkonsson (som ble født på Folkenborg i Eidsberg) som
befestet holmen, og fra 1225 holdt Arnbjørn Jonssontil her som en av kongens viktigste
støttespillere.
Hertug Skule inntok borgen etter Arnbjørn Jonssons død i 1240. Videre framover nevnes
borgen i kong Magnus Lagabøtes Hirdskrå som et statlig fengsel fra 1273, og det tok i mot
drapsmenn fra deler av Borgarsyssel.
I 1346 nevnes Valdishom borg for siste gang, under navnet Walletsøhus
Etter dette mistet tydeligvis borgen sin betydning og funn av kull og aske på holmen vitner
om at borgen sannsynligvis ble brent ned.
Rakkestad
Innbyggere ca 8000. Kommunen er en av de store landbrukskommunene i Norge
Hver onsdag er det Onsdagstreff i Rakkestad. – kjøretøytreff. Startet opp i begynnelsen av
april 2019. Alle aldersgrupper og kjøretøy er velkomne.
I sentrum av Rakkestad ligger hjemmefrontmuseet, som er spesielt i sitt slag i Norge. Museet
har en stor samling av gjenstander hovedsakelig fra 2. verdenskrig.
https://www.visitoestfold.com/no/produkt/?TLp=356955&Hjemmefront-museet-Rakkestad)

Turistguide LToN 2019

- 23 -

På Rudskogen syd for Rakkestad sentrum kan man se og oppleve motoraktiviteter hele
sommeren med mange ulike arrangementer. De har også gokartutleie for de som har
sertifikat. Her har man også hatt besøk av Formel 1-biler.
https://www.visitoestfold.com/no/aktiviteter-og-attraksjoner/aktiviteter/?TLp=777602&Gokart-pa-Rudskogen
Høyeste punkt i kommunen er Linnekleppen, 325 moh som løperne vil passere på vei mot
Haldenkanalen.
Linnekleppen er det høyeste punktet i
Rakkestad kommune og Marker kommune.
Det ligger akkurat på grensa mellom
kommunene. Det er også det fjerde høyeste
punktet i fylket. Bergknatten tårnet står på er
325 m.o.h. og tårnet rager 14 meter over
dette nivået.
Linnekleppen er ikke bare et
skogbrannvakttårn men et yndet utfartssted
for folk både fra inn- og utland, og ikke minst
et viktig kulturhistorisk minnesmerke. Man
kommer hit via en blåmerket sti fra riksvei
124.
Brannvakttårnet er Nord-Europas eneste
betjente brannvakttårn og fra tårnet har man
utsikt over store skogområder sørøst i Norge,
samt deler av Sverige. På klare dager kan man
se helt til Gaustatoppen fra Linnekleppen, en
avstand på 174 km. Tårnet ble reist i 1908, og
er bemannet i juni, juli og august. Et større tårn ble satt opp i 1936. Tårnet er 17 meter høyt
og har en liten hybel til brannvokteren.
Sommeren 2014 fikk brannvakttårnet besøk av show-duoen Ylvis som spilte inn scener til
musikkvideoen Trucker's Hitch som ble vist i deres TV-show i september samme år
Degernes er den søndre delen av Rakkestad. Her bor det 313 innbyggere. Næringslivet
består i stor grad av landbruk. Korndyrking.De selv kaller seg denesinger, men de heter
egentlig degernesinger.
Her følger en Rakkestadveien helt til en kommer til Halden
Høiåsmarka er det første som møter syklistene på venstre side.
Halden har 5 sportshytter og seks lysløyper i vakker natur. To av hyttene og to lysløyper
ligger i Høyåsmarka. Halden Skiklubb har flere løypekart for turgåere i dette området.
Skiklubben har fostret opp flere VM-medaljører i Orientering, og er medeier i O-VM 2019. I
tillegg eier de Grenserittet – et terreng-sykkelløp fra Strømstad til Halden som ble arrangert
for første gang i 1998. På det meste var det over 8000 syklister med, og det frivillige
mannskapet består av 570 personer.
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Brødløs – rundkjøring før Halden sentrum
Navnet skal komme av at det tidligere var en militærleir på stedet der det var liten tilgang på
brød. 😊
Lokale runder Halden:
Halden en idyllisk småby beliggende ved Iddefjorden. Brosteinsbelagte gater, store og små
butikker, koselige restauranter, elvepromenade og gjestehavn finner du midt i sentrum.
Over Haldens bykjerne troner mektige Fredriksten festning. Dette 600 mål store, vakre
anlegget er en av landets best besøkte turistattraksjoner.
Etter et feilslått angrep mot hovedstaden, vendte den svenske kongen Karl XII sine styrker
mot Fredrikshald (Halden het Fredrikshald frem til 1928). Etter store tap på begge sider,
ble festningens og byens forsvarsstyrker kjempet i kne. Den 4.juli 1716 - som siste utvei stakk borgere byen i brann for å drive ut svenskekongen og hans soldater.
På besøk i Halden fikk Bjørnstene Bjørnson høre denne historien og skrev om hendelsen i
Halden i nasjonalsangen– der Halden er eneste norske by nevnt. (Roma er den andre byen)
4.vers i nasjonalsangen se film:
https://www.facebook.com/nordicmedialab/videos/10158803899695694/

Denne kan også vises i rute på TV om du vil
"Ja, vi elsker", Norges nasjonalsang, 4.vers
Visstnok var vi ikke mange;
men vi strakk dog til,
da vi prøvdes noen gange,
og det stod på spill;
ti vi heller landet brente[p]
enn det kom til fall;
husker bare hva som hendte
ned på Fredrikshald!Fiskebrygga – Hver onsdag fra mai til september er det Halden cuisenight på Fiskebrygga.
Her fylles hele torget av amcar-entusiaster. Ingen by i Norge har større tetthet av
amerikanske biler. Hvert år i uke 32 arrangeres Bilsport Classic Grensetreff, Nostalgitreff og
Amerikanske dager.
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Niels Ankers gate – Niels Anker var født på Rød Herregård i 1893, stortingsmann.
Storgata – Gågata -byens handlegate, starter her ved Busterudparken, fortsetter ned over
gangbrua og ender på det ærverdige torget på sydsiden, ved Halden Gjestehavn.
Rødsfjellet – Flotte turmuligheter og kanskje Haldens fineste utsikt -over byen og
Fredriksten festning.
Brostein - Granitteventyret ved Iddefjorden startet i 1842, og var da dominerende i mange
år. På det meste jobbet over 3000 mann her.
Fra 1870-tallet ble gatesten fra Iddefjorden sendt rundt til «hele verden». For eksempel i
Buenos Aires og Havanna er det store muligheter den dag i dag å gå i gatene på gatesten av
Iddefjordsgranitt.
Halden Stadion – Her spiller Kvik Halden FK sine hjemmekamper. Kvik er nå i 2. divisjon/
Norsk Tipping-ligaen.
Høvleriet – Haldens nye handelsområde i sentrum. Fra starten i 1754 var det sukkerverk her.
Bygget ble så kjøpt opp av Saugbrugsforeningen og gjort om til høvleri i 1866.
Mølbrygge og Tyska (Tyska er ved jernbaneundergangen fra Høvleriet, og Mølen er området
på andre siden av broen, tilbake mot Havna)
Mølen er området på sydsiden av elva fra den gamle elvemunningen som lå ved brohodene
Kongegården), og ut til dagens elvemunning noen hundre meter lenger øst.
Alt dette er kunstig oppbygget land.
Først som avsetninger fra elva, sand og grov sagflis fra de 33 sagene i Tista, deretter med
tømmerkasser fylt med stein og jord og overfylt med jord og sagmøle. Derav navnet Mølen.
Hele området «Tyska» er bygd opp på et skip som ble senket utenfor Høvleriet. Skipet var
trolig tysk og ble brukt som «fundament».
Sauøya – Hvor siloene står.
Her har blant andre Margit Sandemo bodd -den gang det bodde 80 personer her. I dag bor
det 10, og øye fremstår som havne- og næringsområde. Det er i tillegg flotte turmuligheter
rundt hele øya.
Halden gjestehavn - Når man passerer under Svinesundbroene ved innseilingen til Halden,
befinner man seg i grenseland mellom Norge og Sverige.
Faktisk; du ser Sverige fra havna i Halden, rett gjennom sundet.
Med båt tar du deg raskt fra Svinesund, Sponvika og Hvaler, inn til Halden Gjestehavn som
ligger i sentrum av byen og ved foten av Fredriksten festning.
- Plass til ca 100 fritidsbåter.
- Strøm- og vannuttak på bryggene
- Dusj og toaletter.
- Vaskerom med vaskemaskin, tørketrommel og strykebrett.
- Trådløs internettilgang i hele gjestehavna.
Fakta om Fredriksten festning: Se under 4.etappe
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4.etappe
Søndag 25.august
Svinesund – Halden, 154 km

Halden
Se info fra lokale runder 3.etappe
Iddefjorden
Iddefjorden går fra de idylliske
Hvaler-øyene og inn til Berby i
Enningdalen, - grensefjorden mot
Sverige. Over går
Svinesundsbroene - EUROPAS
VAKRESTE GRENEOVERGANG
Fjorden er meget rik på fiskearter,
og badelivet florerer om sommeren. Grensefjorden inn til Halden er blitt kalt "Østlandets
eneste Vestlandsfjord". Den er trang, idyllisk med steile og overraskende naturformasjoner.
Seiler du midtfjords, har du riksgrensen rett under kjølen. Styrbord i Sverige og babord i
Norge!
Iddefjorden har også historiens vingesus over seg. I ufredstid ble det bygd sterke
skanseanlegg på begge sider av fjorden. Rester av dem finnes fortsatt. Grensefjorden har
videre vært åstedet for durabelige sjøslag mellom nordmenn og svensker.

Svinesundbroene – Europas vakreste grenseovergang
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FAKTA
Gammel Svinesundsbro
- 15.juni 1946 ble Svinesundsbroen i granitt innviet
- 6 000 biler passerer over grensa –årlig
- 67 meter over fjorden
- 15.juni 2005 ble svinesundsbroen i granitt fredet.
Ny Svinesundsbro
- 10. juni 2005 ble den nye Svinesundsbroen innviet
- 704 meter lang
- Kjørebanen er 60 meter over fjorden
- Buehøyden er 92 meter over fjorden
- Broseksjonen under buen er 126 meter lang, men kan vokse opptil 1 meter i
sommervarmen ved at stålet utvides.
- Broen er bygd for å holde minst 120 år
- I dag passerer ca 16 000 kjøretøyer grensen pr. døgn
Historie
Under store nordiske krig ble det lagt en pontongbro over Svinesund, men det skulle ta
betydelig lenger tid før en permanent bro kom på plass. Etter at jernbanen hadde kommet
begynte man å snakke om en jernbanebro over sundet. I 1932 foreslo Carl O. Lindhagen i
den svenske Riksdagen at man også skulle bygge en veibro. Det ble først avvist, men
Lindhagen fortsatte arbeidet. Det viste seg at mot slutten av 1930-årene var omkring 7000
biler som krysset med ferjen hvert år. I tillegg kom de mange som snudde da de så de lange
køene; fergens kapasitet var sprengt. Det ble etterhvert enighet om å bygge veibro, mens
tanken om en jernbanebro ble skjøvet til side.
Problemet var så finansiering. En stålbro ville ikke kunne bære tyngre kjøretøy, og svenskene
ønsket derfor en bro i granitt. Dette var for dyrt for Norges vedkommende. Floken ble løst
ved at den svenske regjering og Riksdagen bestemte seg for å la Norge slippe med
halvparten av kostnaden av en stålbro, mens Sverige dekket differansen.
I 1939 begynte byggearbeidene. Rundt påsken 1940 stod alle pilarer klare, og bruspennet var
ferdig murt. Åpningsdatoen var lagt til 1941. Denne planen ble det satt en brå stopper for da
Tyskland invaderte Norge 9. april 1940. Byggingen stoppet umiddelbart. Først i november
1940 kunne man begynne igjen, men med et langt lavere tempo enn planlagt. Så kom en
ulykke forårsaket dels av krigen og dels av naturen. Den 6. juli 1942 slo lynet ned på svensk
side. Det burde ikke ført til noen nevneverdige skader, men både svenskene og tyskerne
hadde underminert broen, og lynet utløste de svenske ladningene. Hele ti pilarer ble skadet.
Nye ladninger ble lagt, og ble liggende til 7. mai 1945 da svenskene desarmerte på begge
sider av broen.
Etter krigens slutt startet et hektisk arbeid med å få broen ferdig, og 15. juni kunne den
åpnes av kong Haakon VII og kronprins Gustaf Adolf.
Først i 1946 ble overgangen innviet med en praktfull bro i granitt. Den arkitektoniske
utformingen er imponerende og leder tankene mot de romerske akveduktene.
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Store bruhvelvinger i tilhogd granitt omgir en sentrumsbue i armert betong. Bruspennet er
155 meter og høyden 60 meter.
Frem til 1967 hadde svenskene venstrekjøring. Derfor var det «bytte» av kjøreside midt på
broa.
Trafikken over grensen har siden den gang stadig vært økende og mot slutten av forrige
århundre ble beslutningen om å bygge ny 4-felts motorvei samt ny, større bro, fattet. I år
2002 ble overenskommelsen om ny Svinesundsforbindelsen undertegnet av de to landes
samferdselsministere.
Beslutningen resulterte til at den 12.juni 2005 kunne det igjen åpnes en ny bro og ny E-6
over grensen mellom Norge og Sverige.
Den nye Svinesundbroen som er verdens største i sitt slag, er totalt 704 meter lang, selve
brospennet 247 meter og ruver 60 meter over havet.
Berby Herregård
Staselige Berby herregård ligger innerst i Iddefjorden på grensen til Sverige (Rv 22), og eier
skog på begge sider av grensen. Det var nettopp skogen som la grunnlaget for driften av
godset. Stedet er nevnt i skriftlige kilder allerede i 1344, og i 1780 ble det kjøpt av Truels
Wiels Berby, med blant annet 21 husmannsplasser, sager, kvernbruk og lakserettigheter.
Siden Jens M. Golden overtok i 1890, har herregården vært i denne familiens eie.
Hovedgården eier i dag blant annet 30 000 mål skog på begge sider av grensen.
Hovedbygningen er fra 1854. I 1899 ble Østfolds første husmorskole etablert her, og så
sent som i 1953 var det privat husmorskole på gården. I dag er det blant annet
brukskunstsenter på Berby. Det gis omvisning på gården etter avtale.
Berbyelva
Vassdraget i Enningdalen har mye av sin opprinnelige vassdragsnatur i behold og har en
tidligvandrende laksestamme som er moderat berørt av ytre påvirkninger.
Berbyelva, også kalt Enningdalselven, er Norges sydøstligste laksevassdrag og er en
grenseelv som forvaltes i samarbeid med Sverige. Elva er kjent for storlaks, med rekordlaks
på 17.7 kilo.
Elva er åpen for fiske i tidsrommet medio mai til medio august.
Bråtorp Camping
Bråtorp camping i Halden åpnet i 2016, og tilbyr 8 splitter nye hytter med 5 sengeplasser
samt servicehus. Det er og muligheter for bobiloppstilling og telt.
Det tilbys utleie av kano og båt, samt salg av fiskekort.
Nær tilgang til Berbyelva - 13 km lang mellom Bullaren i Sverige og Iddefjorden - samt
storlaksen i Enningdalselva (fiske fra medio mai - medio august).
Gode turmuligheter og terreng, kort avstand til elver, og kun 5 km til Elgåfossen ved
riksgrensen. Det er kort avstand til Berbyelva hvor det er muligheter for laksefiske og bade
for de som ønsker det.
Naturlig lagt opp til å nyte timer eller dager med kanopadling, grilling, bading og skogsturer.
Turistguide LToN 2019

- 29 -

Elgåfossen
Elgåfossen – der landegrensen går midt i fossen
Elgåfossen er 46 m høy og tilhører Eljasvassdraget som har sitt utløp i Elgåsjøen. Nedenfor
fossen forenes elven med Enningdalselven før de ender i Iddefjorden nord for Berby
Hovedgård.
Fossen ligger nær Holtet i Enningdalen. Grensen mot Sverige går midt i fossen. Elgåfossen,
som er en del av Elgå, renner ut i Enningdalselva. Ved fossen kan man se rester av gamle
Saga, en husmannsplass fra 1859, med tømmerdrift, sag og mølle. Rundt fossen kan du se
grunnmuren etter mølle, gamle møllesteiner, og steinpilarer fra en tømmerrenne som gikk
ned langs fossen. Plassen var bebodd til frampå 60-tallet. Rundt fossen er det nå
opparbeidet natursti, og det er mulig å krysse elva via broer både ovenfor og nedenfor
fossen.

Kornsjø (her Farmen kjendis spilles inn)
Kornsjø og omkringliggende bygder har omtrent 300 innbyggere. Kornsjø ligger i Halden
kommune helt på grensen til Sverige. Bygdens historie er gammel og det finnes rester av
boplasser fra steinalderen rundt sjøene. Riksrøys nr.1 på Hisøya i Nordre Kornsjø er fra 1752.
Samfunnet blev i sin tid etablert som en grensestasjon og ekspanderte kraftig med
jernbanens utvikling etter at Smaalensbanen ble åpnet i juli 1879
DS Prøven kjører passasjertrafikk på Kornsjøene og Nytt modelljernbanemuseum er åpnet på
den gamle jernbanestasjonen – Norge i Miniatyr. Det skjer mye på Kornsjø og er et eldorado
for turer i naturen – til vanns og til lands!
Kanopadling i Grenseland er en opplevelse der du ikke vet om du er i Norge eller Sverige
mellom holmer og skjær.
Flotte bademuligheter og leirplasser.
Prestebakke
Prestebakke kirke ble reist i 1795 og bekostet av kanselliråd Truels Wiel på herresetet Berby.
Prestebakke kirke er den eneste i Østfold som fullt ut er preget av den lette og lyse stilart
Louis seize, som hersket på slutten av 1700-tallet. Enningdalen var i katolsk tid et eget
prestegjeld med egen kirke og prestegård.
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Monolitten – Iddefjordsgranitt
Monolitten i Vigelandsparken i Oslo er laget av granitt
fra Iddefjorden i Halden.
I 1922 ble steinblokken på 280 tonn, som skulle bli til
121 figurer på 17 meter, skutt ut og fraktet sjøveien til
Oslo – den ble løftet på båt UTEN kran!
Vigelandsparken «kommer fra» Halden. Så å si all granitt,
brostein, skulpturer og andre installasjoner er fra Iddefjorden.
I 2017 åpnet et eget «Monolittmuseum» ved Iddefjorden. Her er en rekonstruksjon av
stenblokken, som er like stor som den stenen Monolitten var, da den ble tatt ut av
fjellet på Hov.
Det vil si en kasse på 2,5 x 2,5 x 17 meter, og inne i kassen skal det rigges til med bilder
og gjenstander, som forteller historien.
Granitteventyret ved Iddefjorden startet i 1842, og var da dominerende i mange år. På det
meste jobbet over 3000 mann her.
Fra 1870-tallet ble gatesten fra Iddefjorden sendt rundt til «hele verden». For eksempel i
Buenos Aires og Havanna er det store muligheter den dag i dag å gå i gatene på gatesten av
Iddefjordsgranitt.
Fagerholt monumenthoggeri er det eneste bevarte stenhoggeriet ved Iddefjorden.
Stedte ble anlagt av N.S.Beer i 1938. Her pågikk bearbeiding av sten helt inn på 1990-tallet.
På stedet finnes hoggeskur, Norges første stenwiresag, kran, kompressorhus bygget av
såkalte "Hitlersten", ny og gammel sliperibygning, rester etter skriftverksted, spisebrakke og
kontor.
Råvarene ble hentet fra nærliggende stenbrudd, eller importert. De siste årene foregikk det
først og fremst hogging av gravsten. Samtidig med formidling av stenindustriens historie, var
Fagerholt arena for et større samtidskunstprosjekt "Stoneproof" høsten 2000. Stedet kan
besøkes på egenhånd.
Psst.. I Halden sier man sten i stedet for stein da dialekten er uten tvelyder/diftonger.
Idd Kirke
Kirken ble sannsynligvis bygd en gang på 1100-tallet. Kirken er en av de 16 steinkirkene som
fremdeles finnes av de 30 som ble bygd i Østfold i middelalderen. Steinalter, døpefont av
kleber og to krusifiks. Det er 190 sitteplasser
Fredriksten festning
En levende historie i over 350 år - fra landets viktigste forsvarsbygg til en av landets mest
spektakulære kulturarenaer. Festningen er et yndet turområde, og tilbyr blant annet
overnatting og bespisning. Hvert år besøker over 200 000 personer festningen.
Fredriksten festning ble påbegynt, som en direkte følge av at Norge mistet Bohuslän og
Bohus festning til Sverige i 1658. Tre påfølgende angrep av svenskene mot Halden i perioden
1658-60 overbeviste danskekongen Fredrik III om behovet for en moderne og sterk
grensefestning. Svenskene angrep Fredriksten festning tre ganger til, og under krigen i 1718
endte kong Karl XII sine dager foran murene på Fredriksten festning.
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Karl XII – i 2018 var det 300 år siden han ble skutt på Fredriksten festning
I 1716 reist’n - 1718 datt’n
Alle angrepene på Halden etter 1658 viste med all tydelighet behovet for en sterk festning i
Halden. Etter kongelig befaling starter derfor en storstilt utbygging av Fredriksten festning i
1661.
Så da den legendariske svenskekongen Karl XII med 2000 mann foretar et overraskende
angrep på Halden en tåkete julinatt i 1716, er det en godt utbygd festning som troner over
byen. Vaktstyrkene nede i byen blir tatt på senga. I bare undertøyet redder de seg opp i
festningen. Kampene raser på mange steder, og utover morgensiden har svenskene kontroll
over byen, selv om det stadig er basketak i gater og hus. Etter hvert samler alle de norske
forsvarerne seg i festningen, mens barn og kvinner bringes i sikkerhet utenfor byen.
Fra festningen regner det med bomber og kanonkuler over byen, fra en pram ute i havna blir
det skutt mot Torget og i skråningene ligger nordmenn og skyter på alt som er svensk. Da
beslutter haldenserne å sette fyr på sin egen by, eller som det står i fedrelandssangen: "Thi
vi heller Landet brændte, end det kom til Fald". To tjenestepiker og en tjenestegutt kaster
brennende bek-kranser inn i flere av byens hus, og snart står hele sydsiden av byen i brann.
Svenskene må rømme over til nordsiden, der de setter fyr på husene for å dekke retretten.
To år senere prøver Karl XII på nytt. Med 6000 menn beleirer han Fredriksten. Han erobrer
fortet Gyldenløve, og graver skyttergravene stadig nærmere hoved-festningen fra nord.
Kvelden den 11. desember kryper han opp på kanten av skyttergraven for å få en oversikt
over gravearbeidene. Plutselig synker han sammen, truffet av en kule som har gått tvers
gjennom hodet. Dagen etter trekker alle svenske styrker seg ut av Norge. Siden den gang har
det vært diskuter om Karl XII ble skutt av sine egne eller av en "ærlig norsk kule".
1814
I 1814 blir Fredriksten på ny omringet av svenske styrker. De rigger opp kanonbatterier på
flere steder rundt byen og bombarderer festningen med tungt skyts. Festningen besvarer
ilden, og det går hardt ut over begge sider. Etter drøyt 14 dager kommer det utsendinger fra
høyeste hold på begge sider til Fredriksten: Det er inngått avtale om våpenstillstand og
festningsportene skal åpnes for de svenske troppene. Norge var ikke lenger underlagt
Danmark, men i union med Sverige.
Unionsoppløsningen
Situasjonen var også svært spent ved unionsoppløsningen i 1905. Tusenvis av soldater var
mobilisert og sto oppmarsjert på begge sider av grensen. På Fredriksten og rundt i distriktet
var det montert opp kraftige, moderne kanoner. Forhandlinger førte imidlertid fram til en
fredelig løsning. Et av avtalepunktene innebar at Fredriksten ikke lenger skulle være en
operativ festning. Men den kunne holdes ved like - som historisk minnesmerke.
Fredriksten festning i dag
Fredriksten er Norges største, viktigste og mest ærerike grensefestning. Mange mener og at
den er en av de aller flotteste i Europa der den troner majestetisk over Halden. Herfra er det
fantastisk utsikt over byen, fjorden – og langt inn over det som en gang var fiendeland.
Fredriksten festning er en stor arena for et vidt spekter av mange arrangementer. Alt fra
små, intime teateroppsetninger til store bilutstillinger, konserter og
idrettsstevner gjennomføres her. Flere store uteområder og mindre frittliggende fort er til
disposisjon.
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Festningen er levende med Hotell, restauranter, Infosenter og små og store arrangementer
hele året – det siste store arrangementet på året er Julemarked i november
Lokale runder som i etappe 3.

Andre attraksjoner og «fun facts»:


Rød Herregård – en kultruperle med over 300 års historie. Omvisninger hele året.
Den var eid og bebodd av familiene Tank og Anker fra 1733-1961. Hageanlegget ble
anlagt som en stor barokkhage, og siden utvidet med en engelsk landskapshage.
Rebusløype for barn. Rød Herregård har vært med på Toppen becks «Herskapelige».



Halden Cruise Night – Halden er den byen i Norge med flest amerikanske biler. Hver
onsdag samles lokale og tilreisende biler.



Purke: En vaskeekte Haldenspesialitet, en stor bolle som spises som den er eller
påsmurt. Kan kjøpes hos samtlige bakerier i Halden



Den industrielle revolusjonen i Norge – startet i Halden:
 I Tistedalen. Initiativtakeren var den styrtrike handelsmannen Mads Wiel.
Under et besøk i København i 1812 traff han Charles Axel nordberg som drev
og utviklet spinnerimaskiner og bommullsmanufakturmaskiner. Mads Wiel
søkte først kongen i København om privilegium til å starte opp en
tekstifabrikk. Før det forelå noe svar startet Mads Wiel å bygge sin
fabrikkbygning allerede våren 1813. Da unionen med Sverige var et faktum
høsten 1814 skrev Mads Wiel på nytt en søknad, men denne ganger til
kongen i Stokcholm Carl XIII. Wiel fikk sitt privilegium og et nytt kapittel i
norsk industrihistorie var skapt. Haldens Bomulsspinneri og væveri la ned i
1972.



Skoindustri – på 50-60-tallet var det 17 skofabrikker i Halden med 800 ansatte



Empireby – Halden sentrum besår mye av hus med Empirestil. Se vedlegg:
http://www.halden.kommune.no/byen_og_kommunen/dagsturkart/Documents/Em
pirebyen_Halden.pdf Til Prologen torsdagen
Kjente arkitekter – «De tre G’ene»:
Grosch: - Latinskolen (1826-30) - Immanuels kirke (1827-33) - Søylegården (ca 1830) Bruniusgården/det gamle rådhuset i Borgergata (trolig tegnet av C.H. Grosch ca 1830)
Gedde: - Wielgården/Kongegården (1817-20) - Fayegården (ca 1826-30) - Tollboden
(1830-31)
Garben: - Dietzgården (1829) - Tungegården (ca1830-tallet) - Tollboden, utvidelse
(1837) - Fredrikshalds teater (1838



Halden grenser til Sverige i øst, sør og vest !!!!.
 Når jentene sykler fra Sverige til Norge så sykler de inn i norge fra sverige i
vest😊
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 Les mer her:
http://online.flipbuilder.com/suverenkommunikasjon/plow/mobile/index.ht
ml#p=42


Siste dama som ble henrettet i Norge var i Halden. Sofie Johannesdatter henrettet
18.februar 1876. Skarpretteret het Theodor Larsen. Over 2000 mennesker møtte
frem for å se. Sofie Johannesdotter var tjenestepike, en giftmorderske som ga
Arsenikk til en medtjenestepike og til to av sine arbeidsgivere. I fengsel i Halden var
Sofie blitt kristen så hennes siste ord var «Nå gå jeg hjem til Jesus, jeg!»



Halden Fengsel
 Det gamle: Fengselet hvor Sofie Johannesdatter satt er midt i sentrum – på
torget hvor mange av LToN skal ha ulike eventer. Det ble bygget i 1863.
Her er det nå bakeri, så gjester kan spise lusj eller drikke kaffe i de gamle
cellene.
http://www.ostfold-f.kommune.no/stream_file.asp?iEntityId=16230
 Det nye: Halden fengsel er betegnet som Europas mest moderne. er et av
Norges største fengsler med ca 250 innsatte. Fengselet har høyt
sikkerhetsnivå, i tillegg til en overgangsbolig, og gjennomfører
varetektsfengsling og fengselsstraffer av ulike kategorier. Halden fengsel har
et høyt faglig nivå og legger vekt på tverrfaglig samarbeid.
I åpningsåret 2010 ble fengselet omtalt i tidsskriftet Time som «verdens mest
humane fengsel».



Ife – institutt for energiteknikk ble etablert i 1948 og driver i Halden med forskning på
nukleær sikkerhet og pålitelighet. I dag forsker Ife også mye på forskning på
fremstilling av solceller og fornybar energi. Ife er også pådriver for Haldenprosjektet
som er et internasjonalt forskningsprosjekt der statlige sikkerhetsorganisasjoner,
nasjonale forskningsstiftelser og industribedrifter i 20 land samarbeider.
Haldenprosjektet bidrar til å utvikle teknologi som kommer norsk industri til gode og
er et av de få stedene i verden hvor USA, Kina og Russland klarer å samarbeide.
Haldenreaktoren:
Ife har to forskningsreaktorer og Haldenreaktoren brukes til forskning på
materialteknologi og kjernebrenselsikkerhet, med andre or der det ingen fare for
noen ny Tjernobyl-ulykke i Halden. Haldenreaktoren ligger 100 meter inne i fjellet,
med en overdekning på 30 til 50 meter. Energien som produseres i reaktoren leveres
via varmevekslere som vanndamp gjennom rør til Norske Skog Saugbrugsforeningen
som benytter den i sin papirproduksjon.
En av Haldens største arbeidsplasser med hele 250 ansatte fra 20 land.
Her samarbeider USA, Kina og Russland i samme forskningsprosjekt😊



Vil du har flere funfacts – si i fra😊
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Kjente personer fra Halden:
Harald Rønneberg - Programleder
Ole Evenrud – musiker og «skaper» av Allsang på Grensen
Henning Kvitnes - musiker
Knut Nærum – forfatter og komiker
Lars Sponheim – politiker
Petter Thoresen – Orienteringsløper
Emilie Moberg – Syklist
Ingrid Boe Jackobsen - syklist
Dag Solstad – Forfatter
Yngve Hågensen – tidligere LO leder. Jobbet på Saubrugs
Rolf B Wegner – Politimester
Ninni Roll Anker - Forfatter
Oscar Borg – komponist f.1851
Roy Moberg – mannen bak Ladies Tour of Norway
Halden har:
47 lag og foreninger tilknyttet Halden Idrettsråd
Kommer på TV:
Allsang på Grensen har sendt i fra Fredriksten festning i Halden i 13 somre – Sommerens
koseligste TV-program
Restauranter og overnatting
Mangfold på restauranter, hoteller og camping. Både på festningen, i byen og ved avkjøring
fra E6 på Svinesund. På festningen er restaurant Curtisen og Fredriksten hotell medlem i De
Historiske. – Mulighetene er store for enhver smak😊
Sommerstid yrer det av liv på havna, gågata og på festningen, og hele året er det kultur- og
idrettsarrangementer – ca 750 gjennom året.

Store arrangementer i 2019 – alle verdt å nevne!!
Årlige arrangementer, så velkommen i 2020!!
For alle arrangmenter: http://www.visitoestfold.no/no/halden/hva-skjer/kalender/

12.-15.juni

Il Trovatore – Opera på Fredriksten Opera på Fredriksten festning
Hvert annet år. Spektakulær utendørsopera!
26.jun-7.aug Allsang på Grensen – hver onsdag Fredriksten festning
2.-3.august Grenserittet – terrengsykkelritt Sykkelritt fra Strømstad til Halden – 80km i en
morsom og variert terrengløype. Også kortere ruter fra Prestebakke, 40 km.
Midt- og Ung- og ELrittet gå herifra. På festningen kan barna sykle i sitt eget *
ritt!
7.-11.august Bilsport Classic Grensetreff En uforglemmelig uke for nostalgi- og
bilinteresserte. Biltreff med over 1000 Amerikanske biler i byen
22.-25.august Ladies Tour of Norway
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22.-24.nov

Julemarked på Fredriksten God gammeldags julestemning med
markedsboder på Fredriksten festning. Mange salgsboder med masse
spennende varer både inne og utendørs.
Det blir også sang, musikk og dans med lokale musikanter, og alle kan være
med å gå rundt juletreet!
Velkommen til en spennende og stemningsfull opplevelse på Fredriksten
festning i Halden!

Andre arrangementer:
Høstmarked på Rød herregård og i sentrum, Julemarked på fredriksten festning.
Halden har ALLTID mange kultur- og idrettsarrangementer – Velkommen!!!
Sjekk også:
Haldenguiden 2019
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