
Indre Smaalenenes Avis 17.09.1991: 

Johan Volden 
engasjert person og mangeårig 
ordfører i Eidsberg kommune 

Tidligere ordfører i Eidsberg, Johan 

Volden, døde 16/9 1991 78½ år gam

mel. Helt til sine siste timer fikk Johan 

Volden være åndsfrisk og rørlig. Så sent 

som de siste par uker var han i rampe

lyset både med sitt engasjement i styret 

for stiftelsen Edwin Ruuds hospital og 

nye tilvekster på Folkenborg museum. 

Typisk for ham, Volden stod opp og var 

aktiv gjennom alle år. 

Johan Volden var født og oppvokst 

på Flaten. Etter fem år som ekspeditør 

hos Leif Mysen, overtok han i 1942 fars

gården og drev den inntil han ble pen

sjonert. De senere årene har han leid 

bort jorda, men på Flaten har han i alle 

år hatt sitt hjem og sitt utgangspunkt 

for et engasjement som kan ta pusten 

fra noen hver. 

Ordfører 

Den unge motstandsmannen fikk plass 

i kommunestyret etter valget i 1945. 

Allerede i 194 7 inntok han plassen i for

mannskapet som varaordfører. I 28 år, 

fra 1951 til 1979, var Volden ordfører, og 

gjennom alle disse årene viste han stor 

innsikt og et levende engasjement for 

Eidsberg kommune og bygdas folk. Ved 

siden av ordføreroppgaven var Volden i 

mange år leder i lønnsutvalget, skatte

utvalget og biblioteket bl.a. 

c<Kong Johan» ble etter hvert klen

genavnet. Hans politiske motstandere 

syntes nok at vel mye gikk etter Voldens 

mening, og at han var for enerådig, men 

det sier like mye om Voldens dyktighet 

både som politiker og taktiker, som den 

politiske hverdagen i Eidsberg. Etter 
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hvert kan en trygt si at «Kong Johan» 
ble en hedersbevisning for hans måte 
å finne løsninger på til beste for sam-
funnet. 

Vår mann 

Vi kunne trengt en Johan Volden i 
politikken i dag også. I kommunen har 
vi sett flere dyktige menn og kvinner 
komme og gå etter Voldens tid, men i 
fylkespolitikken kunne det vært godt å 
ha en Volden til å tale de indre bygde
nes sak og få forståelse for at vi er en 
ressurssterk og betydningsfull region. 
Få har markert seg slik i fylket som 
Volden. Fra 1952 kom han med i fylkes
tinget, og i 1959 i fylkesutvalget som 
den gangen besto av ordførere. Volden 
sto i første rekke med sine kjappe, treff
ende og humoristiske replikker. Med 
et glimt i øyet avvæpnet han politiske 
motstandere og nådde langt med sine 
argumenter og forslag. 

Voldens navn knyttes til en rekke 
fylkeskommunale tiltak som samferd
selsnemnda, hullkortsentralen, kultur
utvalget, naturvern og mye mer. Han var 
«vår» mann i NSB, styret for Nationen 
og bøndenes økonomiske organisasjo
ner, spesielt innen bygdemøllene. 

Sto på for andre 

Et spesielt engasjement har han vist 
for tre store saker: Mysen Kornsilo 
og Mølle, Edwin Ruuds hospital og 
Eidsberg og Mysen Historielag. 

Da det så som mørkest ut for etabler
ingen av Mysen Kornsilo og Mølle i 
1951, stilte han selv og et par andre i 
styret som kausjonister for et stort lån. 
Volden trodde på det han drev med, 
og selvsagt lykkes han med å gjøre 
kornsiloen og mølla til et levedyktig 
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Ordfører Volden sammen med fylkesmann Lyene 

samvirketiltak til beste for bøndene 
i distriktet. I mer enn 30 år ledet han 
andelslaget og har vært med og forme 
det moderne kornmottaket og mølle
driften. 

I alle år har Volden stått sentralt'i 
arbeidet med Edwin Ruuds hospital. 
Mange nappetak ble det med hans gode 
venn, tidligere ordfører og senere råd
mann Thorleif Nilsen i Askim, men de to 
jobbet også mye sammen. Uten Voldens 
stahet og ukuelige tro på løsninger, 
tviler vi på om Edwin Ruuds hospital 
hadde klart seg gjennom stormkastene 
i fylkespolitikken. Med trussel om retts
sak hvis noen kludret med testamentet 
til norsk-amerikaneren Edwin Ruud og 
stiftelsens klare formålsparagraf, har 
alle hittil måttet bøye av for Voldens 
argumenter. 



Historiker 

Etter et enormt aktivt og omfattende 
politisk liv med bl.a. varamannsplass 
til Stortinget, trakk Volden seg ved 
utgangen av 1989 ut av politikken. 
I årene siden har Eidsberg og Mysen 
Historielag nytt stor glede av hans utro
lige kunnskaper og interesse for Eids
bergs fortid. På Flaten samlet Johan 
Volden et mangfoldig bibliotek med 
både historiske skrifter, bøker. egne 
notater og et ellers bredt spekter av 
litteratur. Volden leste mye, og hans 
fantastiske hukommelse gjorde ham til 
en utrolig engasjerende og dyktig fore
dragsholder og kåsør. Hans frodige fest
taler vil det gå gjetord om i mange tiår 
fremover. Få, om noen, kunne så mye 
om vår historie, og akkurat hans impo
nerende kunnskap vil for svært mange 
bli et smertelig savn. Visste vi ikke hvor
dan eller hva, kunne vi alltid ringe Johan 
Volden, og han kunne enten gi svar selv 
eller gi riktige råd om hvor vi kunne 
finne flere opplysninger. 

Æresbevisninger 

Voldens innsats på kultur- og historie
sektoren ble i 1986 belønnet med Øst
fold fylkes kulturpris. 

Johan Volden var en a'v Indre Øst
folds største personligheter både innen 
politikk, kultur, historie og som med
menneske. Som et synlig bevis på hans 
store innsats, ble han i 1979 tildelt 
Kongens fortjenstmedalje i gull. Volden 
var opptatt av bygdefolkets ve og vel, og 
ingen var for stor eller for liten for ham. 

Norske Kommuners sentralforbund 
har hedret Volden med den høyeste ut
merkelsen de har, en gullnål. Selv om 
Volden som ordfører først og fremst var 
bygdas mann, gjorde han en stor inn-

Johan Volden som liten gutt sammen med sin far 

Ole Volden. 

sats for sitt parti også, og Senterpartiets 
gullnål ble Volden til del. 

Ordførervervet var ubetalt i mange år, 
og Voldens store innsats for Eidsberg 
gikk nok utover gårdsdriften. Derfor var 
det ikke mer enn rett og riktig da Eids
berg kommune bevilget Volden æres
pensjon da han trakk seg som ordfører i 
1979. 

Helt til han plutselig ble syk en søn
dag, og overraskende døde påfølgende 
mandag formiddag, var han åndsfrisk 
og engasjert i sine oppgaver. Godt for 
ham var det å få være med og kunne 
bruke seg selv til den siste timen. For 
hans nære venn og husholder gjennom 
mange år, Marion, den nærmeste fami
lie og oss andre vil savnet være stort. 
Godt er det å tenke på alle de hyggelige 
og positive minnene. Johan Voldens 
navn vil for alltid leve med en rekke 
anekdoter og store historiske avgjørel
ser i Eidsberg og Østfold gjennom fire 
tiår. 
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