
Redaktørens hjørne 

Kjære godtfolk i Eidsberg! 
    Første nummer av bladet «HAAKON)) har nå 
sett dagens lys. Med denne publikasjonen har 
redak-sjonskomiteen i Eidsberg historielag lyst til å 
gjøre et dykk i bygdas lokalhistorie. Navnet 
Haakon skal minne oss om Haakon Haakonsson 
som i 1204 ble født på Folkenborg av Inga fra 
Varteig. Haakon ble en konge som det stod glans 
av både nasjonalt og internasjonalt, og hele hans 

liv var preget av stor aktivitet. Redaksjonen håper på at mange vil la seg inspirere av Haakons 
handlekraft og bidra til et driftig historielag med aktive medlemmer. 

Høsten 2007 tok vi et stort steg i den lei da «Torsdagsklubben» ble stiftet 
16. september. Vi har møter på Folkenborg andre torsdag i hver måned, og her ønsker vi
aktive deltagere!

Mange av oss har opplevd siste verdenskrig og hvordan den påvirket vår barndom og 
ungdom. Vi vil gjerne ha din beretning om hva du minnes fra de fem årene under tyskernes 
okkupasjon. 

Vi har også planer om å utgi skrifter om skolene i Eidsberg fra 1940-årene og fremover i 
tid. Derfor gir vi en oppfordring til å skrive ned minner fra skoletida - om lærere og 
undervisning, om klasserom og skolevei med mye mer. Både muntre og sørgelige hendelser er 
interessante å høre om. Noen av dere opp-levde omorganiseringen av bygdas skoler - fra de 
mange grendeskolene til omstridt sentralisering. De gamle landhandleriene, som for lengst er 
borte, fortjener også sin nedtegnelse.

Våre liv er historie som kan fortelles i skrift og bilder til glede og nytte for kommende tider 
og generasjoner. 

Gi ditt bidrag (gjerne med bilder) - Hjertelig velkommen til Torsdagsklubben ! 

På vegne av 
redaksjonen i «Haakon» 

Karl Ole Engen 
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