
Thor Gunnar Høitomt 

Av Karl Ole Engen 

Thor Gunnar Høitomt, født 

23.05.1929, død 25.08.2013, var sønn 

av Magne Høitomt ( 1895-1931) og 

Ingeborg (f. Homstvedt) (1899-1984). 

Far Magne døde da Thor var bare 
to år. Han og mor flyttet fra Gjeterud 
i Trøgstad til Homstvedt. Her vokste 
Thor opp, sammen med mor og onklene 
Jørgen og Kristen. 

I 1936 begynte Thor på Homstvedt 
skole, men kom senere over til Folken
borg. Hans neste utfordring ble real
skolen på Mysen. Deretter studerte 
han ved Follo landbruksskole og tok to 
kurs ved Østfold husflidskole. Thor har 
skrevet om skolegangen sin i «Haakon» 
årgang 2002, side 98. 

Veien videre 

Thor var med i gårdsarbeidet sammen 
med onklene sine. Det ble en viktig 
lærdom i praktisk gårdsarbeid som kom 
til nytte seinere i livet. Han kom snart 
med i ungdomsarbeidet i Hærland. 
Her ledet han ungdommen på «De 
skrå bredder)), til glede og moro 
for ungdommen, og ikke minst for 
publikum. Han var formann i Hærland 
bygdeungdomslag i mange år. 

Etter hvert begynte han å forpakte 
Homstvedt. Hans virke og dyktighet 
som gårdbruk(::;,r ble snart synbart. Han 
ble valgt inn�i ledelsen for Hærland 
bondelag, som formann fra 1967 til 
1972. Siden var han formann i Østfold 
bondelag fra 1973 til 1975. Gjennom 
deltakelse i slike lag og foreninger, ble 
veien til politikken ikke lang. 
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Kommunepolitikk 

Thor ble en fremtredende politiker 
i Eidsberg kommune. Han representerte 

,, 

Senterpartiet og var ordfører i Eidsberg i 
hele åtte år, fordelt på periodene 1981-
1982, 1984-1985 og 1988-1991. I tillegg 
var han varaordfører i fire år. Slik sett 
var han en senterpartilink mellom Johan 
Volden og Knut J. Herland. Han var fast 
medlem i kommunestyret i årene 1976 
til 1991. I tolv av disse årene var han 
medlem av formannskapet. I tillegg 
hadde Thor i en 30-årsperiode en rekke 
andre verv i kommunen. 

Vister 

Thor og Åse (født Østreng i 1937), giftet 
seg i 1959. De fikk Hans Magne (født 
i 1963), som er gift ( 1988) med Wenke 
(født Jonassen i 1966). De har barna 
Åse Marita (født i 1990) og Håvard (født 
I 993). 

Thor forpaktet Homstvedt en tid før 
de i 1977 overtok eiendommen Vister 
i Hærland, etter foreldrene til Åse 
(Hans Østreng ( 1907-1986) og Asta 
(1907-1987)). Søstrene til Åse er Synøve 
(født 1942) og Marit (født I 945). Hans 
og Asta kjøpte eiendommen i 1934 av 
Jon C. Botten. I tillegg til Vister, overtok 
Thor i 1973 eiendommen Åsengen 
i Trøgstad kommune etter Ragna og 
Harald Høitomt. Eiendommene er nå 
overtatt av Hans Magne. 

Historielaget 

Thor ble medlem i historielage s 
på årsmøtet 22. april 1992, e e 0-
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Tidligere ordfører Thor Gunnar Høitomt. Foto: Tore 

Grinna, Mysen 

å ha vært kommunens representant 
i styret. På årsmøtet 11. april 1993 ble 
Thor valgt til nestformann i historie
laget og i styringsutvalget. Han ble valgt 
som formann på årsmøtet 2. april 1998. 
Thor gikk av som formann I. januar 
2000. På jubileumsfesten 20. november 
20 I O utnevnte Eidsberg historielag Thor 
Høitomt til æresmedlem, (se «Haakon» 
2011, 4.årgang). 

I hans tid som medlem i ledelsen, 
i styringsgruppen for museet og som 
en meget aktiv historiker, ble et stabbur 
som kom fra Elvestad i Hærland, 
plassert på husmannsplassen, et 
vognskjul fra Østreng ble flyttet hit, 
Narvestadveien ble bygget om, og så 

,videre. 
Etter bokettersyn, ble historielaget og 

museet pålagt å bli skilt fra hverandre. 
For å kunne beholde offentlige tilskudd, 

useet gjøres selvstendig og 

ha vanlig arbeidsgiveransvar. Etter 
drøftinger og godkjenning fra fylkes
mannen, ble Stiftelsen Folkenborg 
museum opprettet på et ekstraordinært 
årsmøte 25. oktober 1999. Det ble 
opprettet vedtekter for Stiftelsen 
Folkenborg museum, og vedtektene 
for historielaget ble dermed endret. 
Thor ble valgt som formann i styret for 
stiftelsen med virkning fra I .  januar 
2000. Med seg fra historielaget fikk han 
Karl Ole Engen og Jul Aage Krosby. 

Kirkebylåvens historie 

«Da vi høsten 2004 tok det første 
spastikket på tomta. >> Slik begynner 
Thor sitt innlegg om Kirkebylåvens 
historie i «Haakon» årgang 4, 
side 9(2011 ). Her forteller han 
om konsolideringsprosessen 
mellom museene i Østfold, og 
om byggearbeidene frem til ferdig 
museumsbygg. Vi viser til hans gode 
beskrivelse om arbeidet omkring 
nybygget på Folkenborg, og om andre 
saker som han behandlet. 

Nå har alle museene i Østfold fylke 
gått sammen. Fellesskapet har fått 
navnet «Østfoldmuseene». 

Til slutt 

Thor Høitomt var en rettskaffen, ærlig 
og tydelig medarbeider. Han var en 
hedersmann som hadde evne og vilje 
til samarbeid med andre . Det gav gode 
løsninger på krevende saker, løsninger 
som alle var fornøyde med. Slik viste 
han seg som en god leder. Thor var 
hyggelig, hadde en lun humor og gikk 
ikke av veien for en god historie. 

Vi savner ham, men størst savn har jo 
hans nærmeste pårørende. 
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