Barndomsminner fra Mysen
Av Harald Jensen, 73 år
Det har vært skrevet mye om
Mysenelva i det siste, så jeg har
tenkt å dele noen av mine minner fra
oppveksten med leserne av Haakon.

Jeg hadde min oppvekst på et sted som
heter Elvebakke, som ligger like ved
Mysenelva mellom Vesteng og Troll
ullfabrikken.
Det var mye aktivitet ved og på
Mysen-elva den gangen på 1940-50tallet. Vi fisket mye. Nede i Spinneri
fossen var det noen kulper og der
fisket vi ørret. Ellers var det de
vanlige fiskeslagene som gjedde,
abbor og mort Om høsten krepset
vi. Krepsen solgte vi til Diskerud og
c<Fiske-Hansen». Han bar bare dette

navnet i det daglige, hans egentlige.
navn var Gunnar Hansen og drev
fiskebutikk både i Mysen sentrum og
i Vandugbakken i mange år. Salget av
kreps var en kjærkommen inntektskilde
for oss guttunger.
Vi laget kanoer og vi padla blant
annet fra Spinnerifossen og opp til
Susebakke. Det hendte også at vi dro
kanoene forbi Narvestadfossen og
padla videre nedover mot Lekum. Det
var veldig pent nedover der, nå har vel
det meste grodd igjen. Kanoene bygde
vi selv av tynne bord som vi spikra
sammen. Etterpå satte vi dem inn med
tjære.
Det var mye bading i Mysen-elva
og der lærte vi å svømme. Det va.r
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mange fine badeplasser langs elva, det
var guttepølen og jentepølen, de lå
nedenfor der renseanlegget ligger nå.
Der kunne folk også ligge og sole seg.
Vi hadde fotball-lag som vi kalte
Elvelaget, vi spilte mot Sagtomta-laget
fra Mysen.
Om vinteren gikk vi på skøyter på
elva og vi slo ishockey i vika nedenfor
jernbanebrua. Jeg husker at elva gikk
over sine bredder en gang, det var
antagelig i begynnelsen av mars måned.
Det ble flom. Så frøs elva til og det ble
fin skøyteis over hele neset. Da var det
folksomt der.
Vestengbakken (Mysenleksikon
s. 384) var lekeplass for oss på
Folkenborg og for dem på Mysen.
Om vinteren hoppa vi på ski og om
sommeren lekte vi cowboy. Vi hadde
krig med Mysengutta og det kunne gå
veldig hardt for seg, men etter slaget
lekte vi cowboy og indianer.
Den store manndomsprøven for oss
var å hoppe fra toppen av stillaset på
Vesteng-bakken og ut i granbuskene
som stod inntil og så gli nedover på
greinene, det var nok ikke helt bra det vi
gjorde.
Det var for øvrig vi som fant
opp Bokløv-stilen i en hoppbakke
ved Vestengbakke�. Den ble kalt
Himmelspretten. Det var et stort hopp
som det var ekstra sprett på. Broren min
skulle prøve det. Han kom i god fart og
rente skituppene i hoppet og kom som
en engel nedover med V-stil. Det var i
begynnelsen av 1950-årene.
/eg husker godt en episode fra
slutten av krigen, det var vel i 1945.
Milorg. sprengte alle jernbanebruer,
lok.staller og vanntårn på Østre linje.
Vi bodde i rett luftlinje ca. 200 meter
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fra jernbanebrua på Mysen da det
smalt. Alle vinduene mot brua blåste
ut, jeg husker jeg var veldig redd.
Dagen etterpå fant vi store splinter av
jerbaneskinnene i hagen vår. Jeg husker
det var et stort hull i enden av brua.
Noen dager senere satt vi en del
gutter i hagen vår. Da så vi at tyskere
og utkommanderte arbeidere fra
snekkerfabrikker på Mysen skulle dra en
heisekran ut_ på jernbanebrua. Plutselig
begynte brua å falle ned mot elva . Vi så
det var mange mennesker som falt ned
med brua sammen med heisekrana. Det
var veldig høyt der. Armand Berg var jo
en av dem som falt ned. Han svømte
under isen et stykke, men kom seg opp
i ei råk, så det gikk heldigvis bra med
ham. Men jeg hørte at en eller to tysk
ere døde.
Takk for meg for denne gangen,
kanskje skriver jeg litt mer senere.

For 100 år siden
Momarken der efter en notis andet
steds i dagens blad nu atter skal
indtræde som eksersersplads var
fra gammel tid et møtested for
Eidsberg, Trøgstad og Hærlands
ungdom. Hit kom de til dans og
moro midtsommer eller St. Hans.
Og naar driken hadde gjort blodet
hedt var det som oftest ikke
lenge før knivene kom frem, og
det leveredes veritable slag, som
oftest endte med at kjæmperne
Jaa blødende igjen paa valpladsen.
Trøgstingene var især berømte for
at være veldige kjemper, som jaget
andre paa flugt.

