
Karl Ole Engen til minne 
Av Halvor Johan Kolshus 

Karl Ole Engen var født på Haugen 

ved Rustad i Hærland I 4. april 1928. 

Han døde på_Edwin Ruuds Hospital 

27. januar 2017, på vei til å bli 89 år.

Han var den femte i rekken av barn som 

Anna og Kristian Engen fostret opp på 

Engen. Han har fortalt om oppveksten 

sin i artikkelen «Unggutt i 1930-åra», i 

«Haakon» nr. 8 fra 2015. Han forteller 

levende om en trygg barndom full av lek 

og arbeid, men med en tragisk hendelse 

som kastet skygger langt inn i voksen 

alder: Bjarne, den yngre broren på ni år, 

gikk gjennom isen på fjøsbrønnen og 

druknet. 

Karl Ole gikk på Homstvedt skole, 

på framhaldsskole i Trømborg og 

deretter realskole på Mysen. Han ble 

agronom fra Foldsæ landbruksskole 

i Telemark. Han tok videre 

utdanning i landbruksøkonomi ved 

Vinterlandbrukskolen i Oslo, og i 1976 

tok han eksamen ved Skatteetatskolen. 

Studiene her hadde gått parallelt med 

full jobb både hjemme og ute. 

Han var regnskapsfører for Haga 

jordbrukskole, og deretter ligningssjef 

i Skiptvet og Askim. Siste tjeneste 

var som jordbrukrevisor på Eidsberg 

ligningskontor, et ansettelsesforhold 

som varte i 25 år. I 20 år var Karl 

Ole også overformynder i Eidsberg 

kommune, frem til fem år etter at han 

ble pensjonist. Dette sier mye om hans 

samfunnsengasjement. 

Familien sto sentralt i Karl Ole sitt liv. 

I 1955 giftet han seg med Agnes Minge 
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fra Trøgstad. De 

tok over Haugen 

gård, og fikk 

barna Rune, 

Ingun, Yngve, 

Tore og Linda. 

Det var et varmt 

og trygt hjem, 

hvor latteren satt 

løst. Sorgen var 

stor da Agnes 

fikk hjerneslag Karl Ole slik vi husker

i 1998 og ble ham.

helt avhengig av 

hjelp. Hun døde i 2014. Han gledet seg 

likevel til det siste over fremgangen hos 

etterkommerne. 

Karl Ole rakk mye. I tillegg til arbeidet 

på kontor og på gården, hvor det ble 

bygd flere nye hus, fant han tid til å 

synge i Hærland sangforening. Han 

var en aktiv tur-orienterer i Fjella Han 

nedla også en stor innsats i Foreningen 

for Høytorp fort, både som kasserer og 

aktiv omviser. 

En formende kraft 

Den største innsatsen kom Eidsberg 

historielag til gode. Karl Ole har stille 

og rolig vært med og formet Eidsberg 

historielag og Folkenborg museum til 

sterke kulturbærere i Eidsberg. Han var 

i mange år regnskapsfører for museet, 

historielaget og bygdebokfondet. 

Sammen med Thor Høitomt og Jul Aage 

Krosby formet han retningslinjene for 

stiftelsen Folkenborg museum. 

) 

� 

E 

C 

I-

[ 

1 

r 

\ 



s 

Æresmedlem 

Karl Ole ble utnevnt til æresmedlem i 
Eidsberg historielag i forbindelse med 
90-årsjubileet i 20 l 0, sammen med Thor
Høitomt og Kjell Undrum.

<<TorsdagskJubben» og <<Haakon>> 

Karl Ole tok initiativet til 
. «Torsdagsklubben» i historielaget. 
Denne klubben startet det 
lokalhistoriske tidsskriftet «Haakon>>, og 
har et aktivt kontor på Folkenborg med 
scanning og digitalisering av fotografier. 
Vi som kom senere til historielaget, 

kan se sporene etter Karl Ole så mange 
steder. Da det første heftet av «Haakon» 
kom i 2008, delte Karl Ole sin visjon 
i redaksjonens hjørne: «Våre liv er 
historie som kan fortelles i skrift og 
bilder, til glede og nytte for kommende 
tider og generasjoner» 

Karl Ole har bidratt både med glede 
og nytte. Han var selv en kulturbærer 
og et eksempel til etterfølgelse. 
Sjelden har et æresmedlemskap vært 
mer fortjent. Vi deler sorgen ved hans 
bortgang med hans familie, og lyser fred 
over hedersmannen Karl Ole Engen. 

10 år med HAAKON: 

Ja, vi er stolte av Haakon Haakonsson 

Siden dette heftet er det tiende i rekken av 

vårt historiske skrift «Haakon», har vi 
faktisk et lite jubileum og en god 
grunn til å minnes Haakon Haakons
son som ble født på Folkenborg i 
1204 av Inga fra Varteig. Som noen 
av leserne kanskje husker, feiret vi i 
2004 det lille kongsemnets 800-års
jubileum med middelaldermarked og 
ridderturnering. I tillegg skrev vår nå 
avdøde lokalhistoriker, Arne Sandem, 
flere artikler i «Smaalenenes Avis>> om 
Haakon Haakonsson og hans lend
mann Arnbjørn Jonsson på Valdis
holm. I Juni i år var det 800 år siden 
den 13 år gamle Haakon ble tatt til 
konge over Norge. I den anledning 
skrev professor Hans Jacob Orning 
ved Universitetet i Oslo en artikkel i 
Aftenposten om kong Haakon. 
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Vi takker for hans tillatelse til å trykke 
artikkelen her. 
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