Skiltede kulturminner i Askim, Eidsberg, Hobøl og Trøgstad

Opplev kulturminnene i Indre Østfold!
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1 Langnes skanse
Besøk skansen, se minnesteiner og les
om det siste slaget i Det norske felttoget.
Det er tre informasjonsskilt på odden i
Glomma.
2 Askim kirke
Her kan du lese om middelalderkirken
som ble erstattet av dagens kirke. Du
kan også lese om hva arkeologene fant
når kirkegården skulle utvides.
3 Urnelunden
På Urnelunden ligger oldtidens graver og
dagens gravminner side om side. Det
finnes syv gravhauger her, finner du alle?
4 Folkeparken
I Folkeparken kan du ta en hvil på en
av benkene og lese mer om gravene
fra jernalderen. Gravfeltet må ses i
sammenheng med gravfeltet i
Prestenga, tvers over bilveien.
5 Prestenga gravfelt/barnehage
Rett bak Prestenga barnehage ligger
et gravfelt fra jernalder med minimum
15 graver. Informasjonsskiltene er
tilpasset barn og henger på veggen
til barnehagen, samt på grillhytten
i gravfeltet.

6 Skilt om Sletnerskatten
Her kan du lese om den fantastiske Sletnerskatten som ble funnet et
stykke unna. Du kan også lese om andre kulturminner langs Monaryggen.
7 Gravhaugene ved Edwin Ruuds vei
Her ligger to av Østfolds største og mektigste gravhauger! Det står to
informasjonsskilt ved haugene der du kan lese mer om jernalderens
gravskikk.
8 Tenor kirkeruin
Rett ved bilveien ligger Tenor kirkeruin – restene av en gotisk perle!
To skilt forteller om kirken og undersøkelsene av den som ruin i 1952.
9 Eidsberg kirke
Besøk den mektige kirken med tilnavnet «Østfolddomen»! Her kan du
lese om kirkens forvandling gjennom 800 år, og annet spennende fra
middelalderen!
10 Birkelunden gravfelt
Rett sør for Mysen sentrum, avgrenset av elven både på østsiden og
vestsiden ligger dette vakre gravfeltet. Tre informasjonsskilt gir deg
innblikk i livet i jernalderen. Det er også benker her.
11 Trømborg gravfelt
Ta den en rast ved et av piknikbordene i dette flotte gravfeltet! På feltet
finnes 21 gravhauger, derav en mektig langhaug! Det er fire informasjonsskilt her.
12 Trømborg kirke
Les om arkeologenes arbeidsmetoder og kirken som stod her i middelalderen.

13 Hobøl kirke
Besøk det 800 år gamle bygget
som gav navn til bygda, og som
er et av landets best bevarte
av sitt slag!
14 Lyshaug gravfelt
Klemt mellom boligene ligger
to jordblandede gravrøyser.
På skiltet kan du lese mer om
jernalderens gravskikk.
15 Trøgstad kirke
Besøk den flotte middelalderkirken! På skiltet kan du også
lese om hendelser i Trøgstad
under Napoleonskrigene på
1800-tallet.

Blant soldater, husfruer og høvdinger
Oppdag de flotte kulturminnene som Indre Østfold har å by på! Les om og lev
deg inn i spennende krigshistorie på Langnes skanse, funnet av Sletnerskatten
og de mange gravfeltene fra jernalderen. Hvem ble begravet i haugene og
hvordan var livet i jernalderen? Hva inneholdt egentlig Sletnerskatten? Dette
og mer kan du få svar på ved å besøke kulturminnene du ser på kartene i
brosjyren.

Middelalderkirker og ruiner
Brosjyren viser også til flotte kirker og kirkesteder fra middelalderen.
Middelalderkirkene står like stolte i dag som for 800 år siden, og blir fortsatt
blir brukt til det de opprinnelig ble bygget for! Ved kirkene kan du lese om
helgener, dagens kirker, tidligere kirker, ombygginger og utgravninger.

God tur!

Skann QR-koden og
finn flere kulturminner
å besøke i Østfold!

