
Redaksjonens hjørne 
Godtfolk! 

Det er givende og interessant å dykke ned i sin egen lokalhistorie! Bygda vår er 
mangslungen og innholdsrik og har alltid vært det. Det gir mye gjenkjennelse 
og anerkjennende nikk å komme nær de som levde før oss. Vi blir stadig mer
imponerte over hvor driftige nesten alle mennesker var før i tider .. De klarte seg med 
beskjedne tilganger og fikk til mye med det de hadde. 

Vi har nettopp utgitt «Møbelbyen Mysen - stolt Eidsberghistorie". I dette
nummeret av Haakon har vi tatt for oss noe av handelshistorien i bygda ..A..li 
«moderne» handelshistorie på landsbyga begynte med landhandleriene som 
konsept. Dette var datidens mini-supermarkeder der du kunne få kjøpt alt du 
trengte til datidens beho . Leser du idere, vil du få rullet opp kortere eller lengre 
versjoner av fortellingene om landhandleriene i nedre Eidsberg, ved Eidsberg 
stasjon, på Heia og i Hærland. To av butikkene på Slitu er også tatt med. I neste 
Haakon planlegger vi å komplettere denne skildringen med butikkene i Trømborg og de 
to siste på Slitu. 

Også på Mysen begynte de første butikkene som landhandlerier. Her har vi bare 

tatt for oss fire av forretningene som ble store butikk-motorer i Mysen-historien. Men 
ambisjonen vår er å grave videre i kolonialbutkkene på Mysen og i andre 

�yper forretninger. Vi har dokumentert bygda som et senter for møbel-produksjonen i 
Norge mellom 1920 og 1970. Nå vil vi dokumentere så langt råd er hvordan butikkene i 
bygda fungerte rundt Mysen som et sentrum for forretninger og handel i Indre Østfold. 

Men her er mer: Vil du vite hvem Zulukongen var, så har Øivind Larsen en 
inngående beskrivelse av ham. Eva Tveter skriver om Kari Oppsahl i Trømborg, 
Trond Degnes om Leif Løkka i Hærland. Vi har med en snutt fra Helge Frøysets 
notater og litt om fløtinga i Glomma. Vi får skildringer av guttedager i Smedgata fra 
1950-åra. Vi fortsetter serien med stadig nye biter av Helge Berglands fortellinger fra 
Sameia, og har med et lite innsmett om Haakon Haakonssons kone,Margrethe og det vi 
tror er hennes bønnebok, i original. 

Det er mange som har gitt innspill med stoff til artiklene i he�et. Noen er nevnt 
underveis i tekstene, men ikke alle. Takk også til dere som ikke er blitt nevnt!
Det er flere forfattere som ikke er faste medlemmer i Haakon-
redaksjonen. Takk! Deres bidrag monner! 
God lesning!
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