Redaksjonens hjørne
Godtfolk!
Vi tipper at flere av leserne våre var på kino i starten av dette året og så på
den historiske filmen, «Birkebeinerne». Den handler jo om Haakon, det lille
kongsemnet som ble født på Folkenborg, og som på dramatisk vis ble fraktet til
Nidaros - en flukt som forandret Norges historie for alltid!
Vi i redaksjonskomiteen er stolte av «Haakon»-navnet, selv om vi ikke kan skryte
på oss Birkebeinernes heltemot. Våre aner her i fylket var jo «Baglere»!
Likevel, tror vi, at du her i vår niende utgave av bladet, kan finne stoff som er
både spennende og interessant. For drama var det så visst i aprildagene 1940, da
mannskapet på Høytorp fort måtte bære ut det hvite flagget og kapitulere mot
den tyske overmakten. Dette har Arne Løken (tidligere redaktør og aviseier i c<!ndre
Smaalenenes Avis») beskrevet på en gripende måte. Manuskriptet har vi fått låne
av Carl P eter Løken.
Vi har også en lang beskrivelse av livet langs c<Mysenelva» fra lang tid tilbake.
Mye liv og røre var det den gang, slik som det er i dag etter beundringsverdig
innsats av c<Mysenelvas venner».
Mysen har hatt mange grundere, og i dette nummer har vi stoff om Anton Hamil
ysen som bygde Mysen kirke - og om brødrene Jul og Hans P. Hansen som eide
hver sin trelastfabrikk. Johan Tveten hadde lært sitt entreprenørskap etter flere år i
Canada og USA og bygde flere sentrale gårder i Mysen.
Vi presenterer også gammel historie fra Hærland: En beretning om Svarverud
og en artig fortelling om den gamle c<Kongeveien» (på dialekt). På c<essbærdialekt»
kan du lese prosa og poesi fra c<Trømbærfjella», og er du glad i å gå ut og spise,
finner du en epistel om det gamle kafelivet på Mysen Og gå ikke glipp av artige
historier om den legendariske Mysenlegen, Herman Scharffenberg 1
Som årets julegave til vår lesere anbefaler vi vårt ferske særtrykk "Mysens
historie ( 1901-1907) - et fornøyelig manuskript av Thomas 'a[re so:-'"' ':c" :ærer på
Mysen primo 1900. Vi bringer noen smakebiter her i «Haakon".
God fornøyelse til leserne, og husk at vi tar imm nytt stoff til neste utgave som
blir nummer til
Redaksjonskomiteen 2016 har bestått av Eldbjørg
Skaug, Halvor Johan Kolshus, Inger Elise Solheim, Karl
Ole Engen, Dag Mysen og Eva Tveter.
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