
Redaksjonens hjørne 

Kong Håkon IV Håkonsson ble født på Folkenborg i 1204. Tidsskriftet Haakon så dagens 

lys på samme sted i 2008. Det var på 48 sider pluss omslag Lik kongen det er oppkalt 

etter, har redaksjonskomiteen ført en ekspansiv politikk og nesten doblet sidetallet i 

dette nummeret som er det fjerde i rekken. Det er ingen rød tråd i Haakon IV-heftet, 

det er like variert som bygda vår er. Kongen døde på Orknøyene i 1263. Heftet vårt lever, 

og vi trenger hjelp til neste utgave.

Det er vår nære fortid vi først og fremst fokuserer på, ikke sagatidens bragder. 

Bragder kan være så mangt, vi er mest interessert i å få dokumentert hendelser på godt 

og ondt i livet til de som er litt eldre. Det kan ligge både bragder og udåder i dette. 

Mest er det nok glimt fra livsløpet til ganske vanlige mennesker vi er interessert i, men 

også stoff om enkeltmennesker som har utmerket seg og bør huskes, som av den grunn 

bør være med. 

Som redaktøren av det første Haakon-heftet, Karl Ole Engen, skrev i 2008; «Våre liv 

er historie som kan fortelles i skrift og bilder til glede og nytte for kommende tider og 

generasjoner)). 

Kjære lesere La oss sammen fortsette og brodere på denne duken som er livsveven 

vår. Vi tar imot både fine dekorasjoner og kaffeflekker, slik er jo livet Send oss manu

skript og fotografier. Send oss ideer om steder, folk og hendelser som bør dekkes i 

neste Haakon. Ga en av artiklene i dette nummeret deg noen ideer? Ta kontakt med en 

av oss i redaksjonskomiteen før du glemmer det. 

Støtt opp om Eidsberg historielag, og kom gjerne til Torsdagsklubben på museet 

andre torsdag i måneden. Der treffer du hele redaksjonskomiteen, og noen til. 
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