
Redaksjonens 
side 

Torsdagsklubbens redaksjonskomite er på banen igjen med 3. årgang av vårt 

uhøytidelige lokalhistoriske hefte, som vi derfor kaller Haakon 3. Mesteparten av 

innholdet har vi fått fra våre lesere, noe vi er svært takknemlige for. 

Vi er stolte over å kunne publisere en helt ny artikkel om Trygve Gulbranssen 

med vekt på hans liv i Eidsberg fra 1940 og frem til hans død i 1962. Artikkelen er 

spesialskrevet for Haakon 3 av hans datter Ragna Margrethe Gulbranssen. 

Ellers spenner stoffet fra forbudt kjærlighet til muntre minner fra hverdagen. 

Denne blandingen er særlig klar i den delen vi har kalt «Krigshjørnet)), en samling 

med hendelser fra krigens dager. Noen historier er alvorlige og kan bringe frem 

vonde minner, noen vitner om heltemot, mens andre kan gi litt rykking i smile

båndene. 

En annen fast del kunne vi kalle «Eidsbergprofiler», omtale av menn og kvinner 

som har preget bygda vår opp gjennom tidene. Anekdoter og historier fra tidligere 

tider hører også med, fra arbeid og fest, sorg og glede Vi trenger hjelp til å få slikt 

stoff frem i lyset og ned på papiret Det gjelder både historier og fotografier 

Noe som må reddes fra «Glømmeboka» er Mysen som handelssted før super

markedenes tid. Fra den gang de fleste kjørte hest som ble bundet til ei av de 

mange binderekker spredt over hele byen, inkludert Kommunestallen på Heggin. 

Det kom også folk til fots, noen syklet og atter andre kom med bil eller tog. De 

handlet, og de gikk rundt og traff folk. Det å «gå på stasjonen» var ikke bare for de 

reisende, det var et populært tidsfordriv særlig i helgene. Populær var også 

c<Månedsauksjon» hvor budene haglet og humoren kunne både more og bite. 

Mye av det som skjedde i denne tiden lever enda på folkemunne. Det gjelder 

også historier om nedlagte landhandlerier, andre bedrifter som ga arbeidsplasser 

rundt i bygda, og markante profiler fra Mysen/Eidsberg. Husker du noe fra vår 

nære fortid som kunne deles med andre? Har du gjemt et gammelt utklipp fra 

Indre fordi det var viktig for deg engang? Har du et gulnet fotografi som vi kunne 

låne for å vise hvordan tingene var, den gang da? 

Send det til oss, kanskje kan vi bruke det i neste Haakon-hefte! 

Til slutt ønsker vi deg en god fornøyelse med Haakon 3 og minner om at 

Torsdagklubben har møte på Folkenborg museum den andre torsdagen i måne

den. 

Velkommen til alle lagets møter og arrangementer! Hilsen fra 

Haakon-redaksjonen 
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