Redaksjonens hjørne
Kjære lesere!
Bygdas historielag består i hovedsak - slik som i de fleste historielag - av godt voksne
mennesker med sin skoletid på behørig avstand. I dette vårt andre nummer av bladet
«Haakon» har vi oppfordret gamle elever fra folkeskolene i Eidsberg og Mysen til å skrive
ned sine høyst personlige skoleminner, med særlig vekt på tiden under 2 verdenskrig.
I 1940 var det 12 folkeskoler i Eidsberg og en på Mysen. Med krigsutbruddet ble det
vanskelige tider både for lærere og elever. Nasjonal Samling, under sin leder, Vidkun
Quisling, ble landets eneste parti. Den norske lærerstand gjorde en beundringsverdig innsats
mot undertrykkelsen - slik også i Eidsberg og Mysen. Dette har vi fått vår lokalhistoriker, Arne
Sandem, til å skrive om.
Vi, som var elever ved folkeskolen den gang, er nå over 70 år gamle, og vi vet at våre minner
om denne spesielle epoken i våre liv blir borte med oss, om vi ikke skriver dem ned.
Mange vil vel si at «nå må gamlingene bli ferdig med denne krigen», likevel tar vi sjansen på
at disse minnene er av interesse for ettertide . Noen av· historiene handler om tiden både
før og etter krigen. Det er ikke store forandringer i skolemiljøet frem til sentraliseringen.
Redaksjonskomiteen takker herved alle «gamle elever» som har skrevet ned sine historier og
vært villige til å sette dem på trykk i «Haakon». Ikke alle skolene var like berørt av tyskernes
nærvær som Mysen og Folkenborg skoler, som nesten daglig hadde kontakt med soldatene
på Høytorp fort Men krigstiden preget også skoler og elever lenger ute på landet.
Vi har valgt å sette de to store 7-delte skolene Mysen og Folkenborg først i
presentasjonsrekken. Disse skolene hadde et langt høyere elevtall enn de øvrige og ble på
grunn av sin sentrale beliggenhet mer berørt av forstyrrelser i undervisningen i krigsårene.
Så langt vi har klart - har vi forsøkt å skaffe bilder av skoler, elever og lærere. Og så minner vi
om at vi til senere numre av «Haakon» ønsker oss aktive bidragsytere med både skrevne og
fotografiske minner fra hverdagsliv og fest. Det er kultur, folkens, og nå har vi startet på
kulturminneåret 2009! Vi håper at våre lesere vil ha glede av både beretningene og bildenel
Vennlig hilsen
redaksjonskomiteen i «Haakon»
Haakon Haakonsson (1204-1263) ble født på
Folkenborg i Eidsberg og var konge i perioden
1217-1263. Han ble en konge som det stod glans
av både nasjonalt og internasjonalt, og vi er stolte
over at han er født i bygda vår. «Haakon,» ble
derfor navnet på Eidsberg historielags historiske
skrift.
Knud Bergsliens bilde av birkebeinernes flukt til
Nidaros med vesle Haakon

