
Redaksjonens hjørne 

«I Henseende til det Historiske fattes meget her i Egnen på gamle Optegnel
ser og skriftlige Oplysninger, særdeles her i Edsberg Præstegjeld ... » Slik skrev 
sogneprest Jacob Nicolai Wilse i boken Topographisk Beskrivelse af Edsberg 
Præstegjeld, utgitt 1791. 

Eidsberg historielag legger med dette frem det sjette nummeret av det lokal
historiske tidsskriftet Haakon. Det er vårt lille tilskt..rd� for å bøte på den mange
len av lokalhistorisk stoff som Wilse påpeker. Det er ikke sikkert sognepresten 
hadde godkjent alt som står i vårt lille tidsskrift; hadde-han vært i redaksjons
komiteen, men vi tror han ville ha gledet seg over ideen bak Haakon; å samle 
inn og publisere historier og hendelser, store og små bilder i den store kultur
veven Eidsberg, en vev som stadig endres og forbedres, men hvor det fremdeles 
fattes meget 

Hjelp oss med stoff så vi kan gi et enda bedre bilde av vår nære fortid. Send 
oss foto, utklipp og artikler, skriv ned historier om hendelser som har gjort 
inntrykk på deg. Er det vanskelig å få det ned på papiret, så kontakt en av oss 
i redaksjonskomiteen, vi kan skrive hvis du vil fort�lle: Så tror vi Wilse ville 
blitt beroliget over at Haakon nå har fåttmed en prest i redaksjonskomiteen, 
en prest som er født og oppvokst i Eidsberg - og til og med heter Mysen. Det 
borger for lokalhistorisk troverdighet, på flere plan. 

Til slutt gjentar vi den vanlige parolen om å støtte opp om Eidsberg histo
rielag og dets mange aktiviteter. Mye av det du kan lese i Haakon har først vært 
luftet i Torsdagsklubben, et uformelt mimreorgan som møtes hver annen tors
dag i måneden på Folkenborg kl. 10:00. Vel møtt! 

Redaksjonskomiteen 2013: Karl Ole Engen, Jorun Garseg, Berit Brevik, 
Halvor Johan Kolshus, Dag Mysen, Jorun Westerby, Morten Ruud. 

Vi har fortsatt de første heftene til salgs - ·en gave ide til «den som har alt»!
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