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En av Verdens beste travhester er født og oppvokst på Slitu. Lionel er født på Fjøs gård.
På bilde i full trav med sin eier og gode venn Gøran Antonsen.

Utgiver Slitu If og Slitu Vel

FORORD!
Utgave nr 16 årgang 2018 er nå ute. Denne omhandler historie om Garseg og Fjøs område,
info fra lag og foreninger i Slitu, samt en omtale av «Blokkas» far. Omtale av vår nye
Æresborger Heidi Wiik. Slitu If 90 år og innlegg fra Slitus foreninger.
Informasjon er hentet fra bygdebøker/diverse artikler og intervjuer. Det tas forbehold om
evnt feil. En takk til Torild Dramstad, Thomas Dramstad Antonsen, Ole-Markus og Rigmor
Løes, Kristen-Arve Garseg, Gunn Bøhn, Inger Anne Gimingsrud. Åge Lund, Jorun Westby,
Reidar Haug, Gudrun Haug, Emil Aas og notater fra avdøde Torer Garseg.
Minner igjen om at Slitu Info blir laget etter enkle metoder og skal og kan ikke
sammenlignes med utgaver fra byråer og proffe utgivere. Men fra i fjor har jeg fått trykket
dette hos NR 1 Trykk Grefslie og kvaliteten er kraftig forbedret, slik at jeg har planer om å
ta ut det som er skrevet om Slitus historie fra tidligere utgaver og trykke det på nytt, med
bedre bildekvalitet etc.
Et stort «Hjertesukk» fra meg personlig, vi må alle som har tilknytning til Slitu som vårt
stedsnavn, påse i alle anledninger at Slitu navnet blir nevnt, samt påvirke de bestemmende
myndigheter, at vi ønsker at navnet skal bestå. Denne henvendelse er både til
privatpersoner og foreninger.

 ALLE er velkommen på Zulufestival
16juni.2018
Ønsker gjerne tilbakemeldinger, som kan sendes til: toonils@online.no
INFO!
Zululand er en egen organisasjon med 12 styremedlemmer, kontakt person er Thor Nilsen.


Slitu Dansen avholder sine danse fester på foreningshuset. 2018 er plan slik: 17.04:Kobus 21.04:
Lars Kristoffersen Band 12.05.: Contici 22.09 Hill-Jacks 20.10:Smokey Sound 17.11: Kolbus 28.12:
Duoen Hendriks (Julebord) Kontakt person er Gøran Faugli.

Zuluklubben er en privat klubb, med sosialt samvær som sin hoved parole. Det er også egen
dameklubb. Avholder treff hver uke og en gang i mnd. på lørdag, da med matservering. Mer info
kontakt leder Sven Erik Vesse. Mob tel:922 04 994

Slitu If
Bli medlem eller forny ditt medlemskap i Slitu If. Vi har meget rimelige medlemsgebyr, slik at alle
har mulighet til å være med på aktiviteter. Ideelt sett burde alle som mottar denne «avis» bli
medlemmer og støtte opp om lokalsamfunnet.
Priser er: Voksne kr 150,- Barn kr 75.- familie medlemskap hele familien kr 400.- dette kan
innbetales til konto: Slitu If nr :1020.20.98903 merk med.avg Slitu If og navn, samt gjerne alder.
Håndball skolen

Slitu If fotball håp

Slitu If vil oppfordrede alle til å komme på aktiviteter på Slitu Stadion, når de unge avholder
kamper. Dette skaper mer samhold og vi gjør oppmerksom på at det er kiosk åpent under
arrangementer mer info om når dette avvikles får du på Slitu If Info side Face book, bli medlem
der også, slik at du er informert om hva som foregår i lokalsamfunnetSlitu. NB også håndball
kamper, disse avholdes stort sett i Eidsberg hallen

Jørn Harald Johannessen, leder i Slitu IF.

SLITU IF 90 ÅR I SAMFUNNES TJENNESTE

Slitu If
Det er i år 90 år siden Slitu If ble stiftet. Lørdag 13. Oktober 1928 møttes en gjeng med
sportsinteressert ungdom og efter en del diskusjon kom man frem til at interessen var stor nok til at
man kunne danne et idrettslag. Første formann ble Helge Strand.
Slitu If har gjennom disse 90 år vært en stor aktiv pådriver i Slitu samfunnet. De første årene var det
fotball som sto på kartet, dog med et opphold i 1935-1936 da pokerfebren herjet og ingen hadde tid
til fotball! I 1947 fikk Slitu If realisert et lengre etterlengtet ønske om ny bane. Frem til da hadde de
spilt på «Hoyejordet» men nå hadde de fått leid 17 mål av Mustorp. I 1960 ble gressbanen anlagt.
Håndball, ski, hopp, friidrett kom også på kartet etter krigen. Innen alle disse grener har Slitu If vist
gode resultater gjennom årene. Det har selvsagt variert noe etter demografien men slik er det på et
lite sted. Slitu If kan vel vise til både kretsmesterskap, NM titler, VM titler og OL titler. I Starten var
det 35 medlemmer og nå ligger medlemstallet på ca. 350, det har vært stabilt de siste år. Slitu If
sitter med «store» eier forekomster, slik som klubbhus, bane, 50 % av Foreningshuset, løype trase
med ny stor grillhytte. Dette takket være nøysom drift gjennom alle år. Av idretts tilbud i dag har vi
Fotball, Ski, Trim, Aerobic, Barneidrett, Cheerleading, Håndball. Slitu If har et godt samarbeid med de
andre foreninger på Slitu, slik som Skolekorpset, Slitu Vel, Zuluklubben, Slitu Dansen, Kraftverket og
Zululand, vi ser det som en grunnpilar å få være med på samspillet mellom de frivillige for og skape et
godt lokalsamfunn.
Vi har laget en oversikt og omtale på våre Æremedlemer, som har gjort en stor innsats for Slitu If, i
tillegg er det mange som har fått stattueten for lang og tro tjenneste.

Slitu If avholder 90 år jubileums fest på Slitu Foreningshus lørdag 13.10.kl 18.30. Påmelding og
nærmere opplysninger vil komme på vår face book side
Musikk besørges av vårt eget Slitu Band Opus.

Jens Hærland, født 04.02.1905 og gikk bort 19.03.1991. Jens ble utnevnt til
Æresmedlem i 1961. Han var leder av Slitu If 1951. Jens la ned utallige
dugnadstimer for Slitu If og var med på opparbeidelse av grusbane og gressbane.
Vi som kjente han, vil nok mene at han har vært den største Slitu patriot
gjennom tidene og hans stemme hørtes klart fra sidelinjen, på fotballkamper
Jens jobbet med litt forskjellig, bl. annet skogsarbeider, grunnmursarb og var
med og bygget Edwin Ruud, Gamle Framhaldsskolen i Mysen og festiviteten.

Helge Strand, født 02.08.1903 og gikk bort 28.05.1993. Helge ble utnevnt til
Æresmedlem i 1962. Han var leder av Slitu If i 1928 og 1929. Dette vil da si at han
var Slitu IFs første leder og med på stiftelse møte 13.10.1928, som ble avholdt på
Nordeng, som på den tiden også var i bruk som forsamlingshus. Helge var en
aktiv dugnads mann og aktiv fotball spiller før krigen. En av hans største hobbyer
var trav sporten. Gjennom livet var gårdsbruket han livnærte seg på, Ultvedt
Nordre

Birger Buer født 28.03.1919 og gikk bort 08.03.1998. Birger ble utnevnt til
Æresmedlem i 1963. Han var kjent som en meget god fotball spiller og lagde mye
mål, han hadde egenskapen med å stå der ballen kom foran mål. Birger Buer var
leder av Slitu If i 1949,1950,1954 og1957. Birger var bosatt på Slitu stort sett hele
sitt liv. Av yrke var han en meget dyktig skredder, og mange i Slitu fikk sine
dresser syd av ham.

Ingvald Kjeserud født 10.01.1909 og gikk bort 13.10.1998. Ingvald ble utnevnt til
Æresmedlem i 1965. Ingvald var ekte Slitu gutt, og var blant de siste som bodde i
Slitu Gården ved stasjon. Han var leder av Slitu If i
1940,1041,1942,1943,1944,1945,1946,1947,1948. I den perioden var det krig i
Norge og Slitu If var ikke aktiv offisielt fra 1941-til 1945. Etter krigen slutt i 1945
ble det jobbet frem ny bane på Slitu og ble flyttet fra «Løvmo» og bort til der
Knatterudfjellet hadde butikk. Den gamle bane på Løvmo, hadde da vært i bruk
siden tidlig start på århundre. Ingvald var også aktiv i Ungdomslaget Fram på 30
tallet De siste år jobbet han på TTC og før der som snekker. Han var en av
gjengen av 5-6 karer som hver søndag satt på krakken, ved bensinstasjonen og
kommentert lives gang!

Håkon Johannessen født 17.12 1916 og gikk bort 11.08.1984. Håkon ble utnevnt
til Æresmedlem på Slitu If 50 års jubileums fest i 1978, som ble avholdt på Orion,
restaurant som lå i annen etage i Festiviteten på Mysen. Håkon var leder av Slitu
If i 1959.1960 og 1961. I mai 1961 åpnet Slitu If sin nye gressmatte, samme sted
som i dag. Håkon var en il sjel som gjorde mye for Slitu samfunnet, han var også
veldig aktiv innen Skigruppa. Håkon hadde mesteparten av sin arbeidskariere på
Askim Gummivare fabrikk.

Håkon Martinsen født 04.04.1919 og gikk bort 28.09.1994. Håkon ble også
utnevnt til Æresmedlem på 50 års jubileum i 1978. Håkon var leder av Slitu If i
1952 og 1953. Håkon er oppvokst i Slitu, Nyengstua og var Slitu gutt av hele sitt
hjerte. På fotballbanen utmerket seg han som midtstopper. Håkon Martinsen var
leder av byggekomiteen for det nye klubbhus som ble innviet 9. April 1983. Håkon
var ellers en meget aktiv mann, var mange år i kommunestyre og musikant i
Tenor Skolekorps, generelt kan man si at han var med på alt som forgikk i Slitu. Av
yrke var Håkon snekker

Hans Petter Lund, født 20.01.1937 og gikk bort 04.11.1995. Hans Petter ble
utnevnt til Æresmedlem i 1988. Hans Petter var leder av Slitu If i
1971,1972,1973,1983,1984,1985,1986,1987,1988. Han er den ene av to i Slitus
historie som har fått oppkalt en vei etter seg, den andre er Petter Slotsvik. Han
var aktiv som både målmann og utespiller på Slitu, med utrolig mange A kamper.
Spilte også på kretslaget. Spesielt var Hans Petter meget god hodespiller. Ikke nok
med fotball, men også innen ski sporten var han god, spesielt i hoppbakken. Han
hadde også en god del år trener oppgaver både for små og store fotballspillere.
Hans Petter er vel han vi også kan kalle Bingos far i Slitu, en av våre store
inntektskilder gjennom mange år. Det er ikke mange som har vist slik innsats vilje
for sitt lokalsamfunn. I jobb var han reisene for Stabburet, drev mange år som
kjøpmann sammen med sin kone Eva og var gårdbruker.
Eva Lund, født 09.12.1940. Eva som er den eneste kvinnelige Æresmedlem pr
dag, ble utnevnt i 1988. Dette på bakgrunn av hennes fantastiske innsats for Slitu
If. Eva har hatt stor betydning for håndballsporten på Slitu. Hun var leder av
håndballgruppa i 1959,1960 og 1966 og fra 1975 til 1978, alt dette ved siden at
hun var aktiv selv, spilte flere hundre kamper for Slitu. Var også innom kretslaget
som aktiv og styremedlem i Østfold Håndballkrets. I tillegg skal ikke glemmes alle
hundre liters vis med vaffelrøre hun har laget, til Bingo og andre tilstelninger
Hele familien med mann og barn, har vært aktive innen Slitu If og et åpent hjem
for idrettsungdom. Eva har vært innom flere yrker, men kanskje mest som
kjøpmann sammen med Hans Petter, hennes mann. Hun har også vært aktiv på
Edwin Ruud i aktivitets gruppen.

Reidar Haug født 15.02.1946 Reidar ble utnevnt til Æresmedlem i 1993. Reidar
var leder av Slitu If i 1989,1990,1991,1992,1993,1994,1995. Utover leder i Slitu
If var han også mange år leder og aktiv i Ski gruppa, så her var det aktivitet året
rundt. Reidar var en aktiv spiller og spiss på A Laget og har 473 A kamper for
Slitu. En sliter som ikke gav seg på banen og hadde den evnen til å stå der ballen
kom, og fikk putten den i mål. Reidar var også drivkraft bak Old Boys i mange år
og han gav seg som aktiv på Old Boys i en alder av 61 år Utover nevnte verv
kan også nevnes Bingo ansvarlig, Oppmann, trener kort sagt nesten alle verv.
Reidar har vært ansatt på TTC siden 1977.

Harald Fundingsrud, født 21.03.1933 og gikk bort 26.05.2013. Harald ble
utnevnt til Æresmedlem i 1998. Dette på bakgrunn av hans innsats gjennom alle
år for Slitu, helt fra slutten av femti tallet, da han og Ragnhild bygget og flyttet til
Slitu. Kjennetegn på Harald var at det aldri var nei, når han ble spurt om å stille
opp. Fotball dommer for Slitu If mange år, trener på de yngre lag, aktiv sommer
som vinter. Hvor mange timer han har brukt på å klippe gressbanen og sitte på
Lotteri/Bingo for samfunnet, er det bare fantasien som setter begrensing for å
vite. Lag leder på turer til Danmark huskes også Harald jobbet som snekker,
men mest på Askim Gummivarefabrikk.
Karsten Skofterud født 29.09.1949. Karsten ble utnevnt til Æresmedlem i 2003.
Ingen er vel i tvil om han fortjente det for sin innsats før 2003 og etter. Karsten
kan nok kalles Lysløypas far og har nedlagt en kjempe innsats for at det skal
være tur stier innover på Ruuds mosen. Kommer det snø så kan vi være sikre på
at da har vi skiløyper dagen etter. Vil nok tro at hans datter Vibeke heller ikke
hadde kommet så langt i skikarrieren, hadde det ikke vært for han oppfølging.
Karsten er også den person som stiller opp på lotterier og mange timer på
Bingoen. Innen arbeidslivet har han vært selvstendig næringsdrivende, mye med
kjøring for Glasvatt. Henviser også til tidligere omtale av Karsten i Slitu Info

Thor Nilsen født 18.10.1054. Thor ble utnevnt til Æresmedlem i 2003.
Han har vært leder for Slitu If i 2012,2013,2014,2015,2016. Vært aktiv
med i Slitu If med diverse styreverv siden 1976, herunder leder av Fotball
Junior noen år og leder Fotball Senior. Sin aktive karriere ble ikke lang,
men fikk med seg 1 A kamp for Slitu. Thor står også bak som utgiver
og redaktør for Slitu Info hvert år. Innen arbeidslivet har han fra siden
1977, jobbet i Bama. Som Sjåfør, Konsulent og de siste 21 år som daglig
leder i Østfold.

Bjørnar Fundingsrud født 13.04.1957. Bjørnar ble utnevnt til Æresmedlem i 2008.
Bjørnar har innehatt mange verv i foreningen, bl. annet hovedkasserer, kasserer i
Ski gruppa og leder av Ski Gruppa. Han har også vært fotball trener fra lilleputt
nivå og opp til Junior lag. Var også i mange år en av Vibeke Skofterud faste
hjelpere (som manager) Bjørnar har spilt fotball, bl. annet 3 tippekamper for
Sandnessjøen, når han bodde der oppe i nord, ellers selvfølgelig på Slitu, en
meget habil midtbane spiller. Var den første som fikk innsats pokalen for aktive
under 16 år for god sportslig innsats i både fotball og ski. Som sin far stiller
Bjørnar opp på lotteri og har gjennom årene vært en meget viktig støttespiller for
Slitu If. Han var også med og startet barneidretten på åttitallet, sammen med en
del andre. Dette var Slitu If som først startet opp med barneidrett organisert i
Indre Østfold. Innen arbeidslivet har Bjørnar jobbet med kontor/Regnskap.

SLITU IF 90 ÅR
Slitu If oppfordrer spesielt i år at alle som har muligheter, stiller opp i Borgertoget 17. Mai.
Fremmøte på kulturtorget i Mysen, klokkeslett se 17. mai program eller følg med på Slitu
Info side, på face book. La oss vise at det bor mange i Slitu og at vi støtter opp om
lokalsamfunnet. Du behøver ikke være medlem, for og gå i toget, alle er velkommen

SLITU VELFORENING

SLITU VELFORENING - STIFTET 1959
Formål: Slitu Velforening har som mål å jobbe med saker som opptar Slitus
befolkning.
Oppgaver velforeningen utfører:
*Setter opp container til hageavfall om våren.
*Flagger 1. mai, 17. mai og ved konfirmasjon.
*Holder lekeplassen i orden og vedlikeholder lekeapparatene
*Sprøyter is på skøytebanen om vinteren.
*Samarbeider med andre foreninger på Slitu om fellestiltak for Slitus innbyggere.
*Sponser Slitu info-avis.

Arrangementer:
*Sommerfest på lekeplassen
*Julegrantenning med Slitu skolekorps

Slitu Vel 2017
Verv

Navn

Tlf/mail

Leder:

Marcela
Bakken

Sekretær

Evy Kristin Teig

Kasserer

Heidi Wiig

Styremedlem

Egil Hoelstad

90990787
mtahumada@hotmail.com
95151848
teig7677@hotmail.com
91117089
heidi.wiig@gmail.com
40632052

Styremedlem

Arnfinn Steen

Vara medlem

Anne Oraug

90131398
th.ar.st@hotmail.com
maroraug@online.no

Varighet På valg
1 år

2018

1 år

2018

2 år

2018

2 år

2018

2 år

2018

2 år

2019

Arbeidskommite:
93274050
tor-arne@byggmester-neteland.no
90089390
teig7677@hotmail.com
91604020
tornil2@broadpark.no
91786933
kjell-roartvedt@hotmail.com
47613294
rafael90@hotmail.no

Tor Arne Granli
Øystein Daniel Teig
Torgeir Nilsen
Kjell Roar Tvedt
Andreas Grønholm
Revisorer:
Evelyn Lund
Elisabeth Gulbrandsen

41461903
90165211

1 år
1 år

2018
2018

1 år

2018

1 år

2018

1 år

2018

1 år

2018

2 år

2019

SLITU VELFORENING
Slitu Vel sin drift er basert på innbetaling av medlemskontigent fra husstandene på
Slitu, samt kulturmidler fra kommunen. Arbeidet i velforeningen blir utført ved frivillig
innsats på dugnad. For 2017 hadde Slitu Vel 92 betalende husstander.
Dette har skjedd i 2017:
 Det ble sprøytet til skøytebane vinteren 2017
 Containere satt ut ved lekeplassen våren 2017
 Flagget 1 mai, 17. mai og ved konfirmasjon.
 Slitu Vel har i samarbeid med Slitu IF, Zululand og Kraftverket arrangert
sommerfest på lekeplassen.
 Gitt pengestøtte til Tenor skolekorps ifbm korpstur til Sveits.
 Medlemskontigent 2017 er sent ut.
 Kulturmidler for 2017 er mottatt.
 Arbeidsgruppa i Slitu Vel satt opp juletre ved Slitu Pizzaen.
 Julegrantenning første søndag i advent. Slitu Vel kjøpte inn godteposer til
barna og kåret årets Slitunisse jente og gutt.
Dette skjer i 2018
Det blir sprøytet til is på lekeplassen.
Sommerfest i august.
Julegrantenning første søndag i advent.

Bilder fra sommerfesten
To flotte løver

Måling av muskler
hører med

SLITU VELFORENING
Litt regn er ingen hindring – denne kreative gjengen hadde med seg parasoll

Gaver til alle som deltok på naturstien

SLITU VELFORENING

Bilder fra julegrantenning 2017:

Gang rundt julegrana på Slitu

Vakre juletoner fra Tenor skolekorps

SLITU VELFORENING
Fakkeltog til Foreningshuset

Bra oppmøte – og fullt hus på Foreningshuset

På vegne av Slitu Velforening: Heidi Wiig
Følg oss gjerne på facebook: «Slitu Velforening»  

Årets Slitunisse-jente og -gutt

Historien om Slitu område!
Slitu Info forsetter og fortelle litt om Slitus historie, denne utgave tar for seg Garseg veien, som man
tar av til høyre, rett før Mona betong. Vi følger veien forbi Volden gård, Tønsberg, Nordre Garseg,
videre er det en eldre vei som går via Sør Garseg og frem til Fjøs gård og da er vi ute i Tenor veien
igjen. Når det gjelder Garseg gårder, så er det pr i dag 2 gårder, mens gjennom historien har dette
område vært delt opp i hele 7 Garseg gårder, men jeg forholder meg til dagens 2. Store deler av
område ble kaldt Kanaans land (frodig område) tekst for mulig forklaring. Alle jeg har snakket med
beskriver et godt nabo forhold. Det kan nevnes spesielt Elv Safari som de har avholdt i fellesskap i
Mysen elva eller mulig mer korrekt Lekum elvader var det også mye kreps, en fangst var en gang på
500 stk..da ble det lag i tillegg kommer Elgjakta og dens betydning i dag samarbeider de alle tre
gårder vedr hogst av moden skog.
VOLDEN GÅRD.
Over jernbane brua og vi kommer til Volden gård, der i dag Henning Haug driver utsalg av ATV og
verksted. Denne gård ble solgt fra Brødremoen i ukjent år. Volden og neste sted Tønsberg ble en gård
i 1912, da Ole Pettersen kjøpte område, denne ble senere skilt igjen. CA 1933 kjøpte Hjalmar og Anna
Haug stedet. De kom fra sveiser jobb i Skiptvedt, men Hjalmar var fra Ørje og Anna fra Våler i Østfold.
Hjalmar og Anna fikk 9 barn og har i dag utbredt slekt i Indre Østfold og Slitu. Stedet var det man
kaller småbruk, og trange kår. Selvberging med 2 kuer, gris, høner litt korn og poteter. Samtlige barn
har gjennomført sin skolegang på Tenor Skole og aktive i Slitu If innen de grener som var mulig. Jan
og Reidar har ekstra lang fartstid i Slitu If som aktive og tillitsmenn. Jorunn forteller om en aktiv
oppvekst med nøysomhet, hun nevner også at Reidar var en liten «ertekrok» «En gang så gjemte
Reidar seg og familien lette lenge etter ham, det lå en åpen brønn i område så de var selvsagt redde.
Men heldigvis etter hvert kom han frem Hester har også spilt en rolle der etter at Jorun og
hennes mann Helge Westby tok over gården. De var meget aktive innen travsporten.

Volden Gård flyfoto 1940
Foran/fra venstre Astrid, Jorunn, Gudrunn og Jan.
Bak fra/venstre Kolbjørn med Reidar på armen, Aslaug og Einar. Søster Margit tar bilde.

TØNSBERG
Rett etter Volden gård og Henning Haugs ATV finner vi Tønsberg på venstre side. Denne plassen ble
tatt i bruk på slutten av 1700 tallet. Stort sett husmenn som hadde litt dyrket mark. Gården ble
nedlagt omkring 1860, men etter CA 30 år ble det igjen aktivitet på område og det ble bygget en stue
der i CA 1890. Edvard Svendsen kjøper stedet i 1903 og satte opp nye hus der i 1904. De gamle hus
hadde da blitt flyttet til nabo stedet Volden. Stedet ble i familien, som etterhvert tok navnet
Tønsberg. På bilde under ser vi søstrene Svendsen, som var barn av Edvard. De siste som bodde der i
denne slekt, var Ingar og Tove og deres datter Anette. I dag er det bygget helt nytt på stedet og
familien Stubergh har sitt hjem der.
Fly foto Volden Gård etter nytt hus bygget.

Tønsberg CA 1970

Fra potetopptaging på Garseg 1968, fra venstre Sofie Nydahl, Hilda Garseg, Kristen Garseg, Inga
Svendsen, Emilie Svendsen (fra Tønsberg gård) Samuel Nydahl og Jorun Westby (f/Haug)

NORDRE GARSEG
ÆTTEGÅRD FRA 1600 TALLET
Den nordre delen av Garseg område, regnes som hoved bølet i område. Det har gjennom århundrer
variert på størrelse, men er i dag på 260 mål dyrket mark og 550 mål skog. Gårdens historie er lang,
for den leser som stusser over navnet, blir Vest-Garseg brukt i bygdeboka fra 1959. Jeg bruker en del
stoff som Torer Garseg, lot meg få, for noen år siden og han sa klart, at navnet på gården er Nordre
Garseg.

Kristen Toresen Garseg

Hans etter slaget ved Port Arthur 1904, skadet i benet.

Den store «patriark» bakover i slekten er vel Kristen Toresen Garseg, han var gift 2 ganger og fikk 16
barn, så her er det mange etterkommere spred ut i verden. En av hans sønner Hans f/1867 reiste til
USA og Filippinene. Han drev forretning på Filippinene, men da den russiske-Japanske krigen kom,
meldte han seg frivillig hos Japanerne og deltok i stormen på Port Arthur i 1904. (se bilde forrige side)

Kristen og Hilda med Torer og Kjell i front.

Andreas Garseg

Hanna Garseg f/Ruud

Det ble etterhvert sønn nr 6 som tok over gården, Andreas. Deretter tok hans sønn Kristen over
gården, etter å ha brukt den i mange år. Han giftet seg med Hilda Thorsen og de fikk to gutter, Torer
og Kjell. Torer Garseg og hans kone Jorun f/Westerby, tok over gården i 1973 og hans Sønn Kristen
Arve overtok gården i 1997.

Torer og Jorun bak, foran: Inger Anne, Kristen Arve, Torgunn og Kjersti.

Jorun og Torer i kjent stil

Det har stort sett vært vanlig gårdsdrift der i alle år, men Torer startet opp med også dossering av
bakker og han tok over i en tid hvor det var vanlig fjøs drift med kuer. Han renoverte fjøset ca. 1980
og gikk over til moderne løs drift. Det var vel ca. 50 foringsdyr på gården, på den tiden. Dette bygget
han selv, da Torer var en meget nevenyttig mann og over normalt teknisk interessert. Han elsket å
følge med i utviklingen på de tekniske sider innen jordbruket og var nr 2 i Østfold som skaffet seg
Kombi-Maskin. (det er en maskin som kunne gjødsle og så samtidig). All husdyr produksjon ble
nedlagt i 2000.
Dagens hovedhus er bygget i 1872, men renovert flere ganger. Men man kan se når man går
gjennom forskjellige trapper og ganger at her er det historie i veggeneLåven er bygget i 1925 og for
de som husker det, lånte vi låven til Zulufest i 2011 da Slitu sto uten forsamlingshus PGA av brann.
Torer og Jorun var meget inntresert i gammel historie og har lagt ned mange tusen timer for historie
laget og Folkenborg Museum. De sitter også på unike filmmateriale fra eldre tider, lokalt.
Dagens drift er korn og skogdrift, samt diverse aktiviteter, se eget ark som er kopi av ukeblad artikkel,
som viser noe av dagens aktiviteter på gården til Kristen Arve og Gunn

SØR GARSEG
Denne gården ligger lengs sør på «eggen», husa ligger oppå sletta, men mye av gården besto i bratte
bakker som stupte nedover i øst og sør mot Lekum-elva (Mysen elva) og i vest mot deler av Fjøs. Det
ble bulldosert ut mye i slutten av 70 tallet. (se bilde over) Denne gården ble som mange andre eiet av
kirken og Tenol kirke står oppført som deleier omkring 1400 tallet. Først på 1600 tallet kom selveiere
og gården har hatt mange eiere gjennom disse år. Et lite artig poeng, jeg ser, er at Augustinus
Nielsen Fjøs ble gift med Johanne Marie f/1827 som var datter på gården, det betyr at han bare gikk
over dalen for å finne seg kone

Fra v/ Borghild, Eva, Marie, Ole, Astrid, Anne.

Fra v/ Borghild, Astrid, Eva, Anne

Ellers forholder jeg meg til de siste eiere, og i 1918 (04.01.18) kjøpte Ole Lund fra Holøs i Rakkestad
gården. Kjøpet var av hele Sør-Garseg samt to bruk av Mellom Garseg. Ole giftet seg med Marie
f/Engen og de fikk 4 barn: Astrid som giftet seg med Arne Aas og de er foreldre til Emil, Tove, Steinar,
Gunnar og Eva. Dette er kjente personer for oss som bor i Slitu og alle har vel hatt sin skolegang på
Tenor. I tillegg fikk de tre jenter til, Eva (d. 1951) Borghild og Anne.

Anne lever i dag i Rakkestad og har utlånt noen flotte bilder av familien. De driftet gården med det
som nesten alle gårder hadde av selvberging, pluss til salgs. Melkeproduksjon, poteter og grønnsaker.
Det var godt beite områder i dette frodige dalsøkket, men bakket og tungvint, så dyrkinga kunne
være besværlig. Mellom Garseg som var et gårdsbruk som var lagt til Sør Garseg brant ned ved
nyttårstider i 1942. Mor Marie var veldig glad i blomster og hadde en praktfull have. (dessverre ingen
fargebilder fra den tid) Både Ole og Marie markerte seg i lokalsamfunnet.

Mor Marie i sitt blomster paradis. «Sveiser» Tårneby med kuer ut på beite, mot Nord Garseg

I 1967 ble gården lagt ut på det åpne marked for salg og ble kjøpt av Ole-Markus og Rigmor Løes. OleMarkus kommer fra Nesodden og Rigmor fra Bærum. De satte omgående i gang med stor omgjøring
av gården. Våningshus restaurert, driftsbygning tildels revet, ombygget og tilbygget. Nytt redskaps
hus ble satt opp. Stabbur ombygget til korntørke. Ikke minst omfattende planerings-arbeid, OleMarkus forteller at dette ble en utfordring PGA av mye problemer med vannerosjon. De hadde i
starten Okser på båsen og ca. 300 høner. Så ble det større små-gris produksjon, fra start 3 purker til
30 purker, DVs mange smågris. Det var også aktivitet på gården med hester og med 15 stallplasser.
Mange har vært på ride kurs på Sør-Garseg, da det var stort en periode. Etter at planering var fullført,
ble det mye lettere og dyrke, bl. annet korn og man kunne endelig bruke treskeri tillegg ble det
dyrket Engfrø, Timotei og Kløver. Sør-Garseg er i dag på 300 mål dyrket mark og 400 mål skog. Det er
god bonitet i jorden og dette kan være årsaken at i skogdalene finner man noen av Norges lengste
grantrær. Garseg veien som går gjennom tunet på gården, ble aktivt brukt på 70 tallet, bl. annet til Bil
Cross, med farts-etapper og ble også brukt av oss Slitu gutter som «øvningsvei». Et tilfelle som OleMarkus og Rigmor husker, var en Politi jakt på veien og gjennom gården Rigmor har i mange år
vært lærer på Tenor Skole og det må nevnes at Ole-Markus har sangstemme, derav mange år i
Eidsberg Bygdekor.
I dag drives gården av deres Datter Birgitte Løes og Oddvar Aasgaard. Mest av driften er
planteproduksjon og kjøttproduksjon av Okser og vedsalg. Det må nevnes at Oddvar står bak det
flotte tur kartet som er laget om Slitu område, og han har selv merket flere stier i dette flotte natur
område, som det anfalles en gå tur. Kartet er og få kjøpt.

Rigmor og Ole-Markus Løes. 2018

Oddvar Aasgaard er hovedarkitekten bak Slitu tur kart.

FJØS GÅRD
Fjøs ligger langs Tenorveien og grenser i øst til Sør Garseg, i nord til Moen gård, i vest til Aas og i sør
til Haug. Gårdsnavnet betyr helt enkelt fjøs og tyder på at det var satt opp et fehus her for dyra på en
annen gård, kanskje Sletner, og at dette området ble skilt ut som egen gård i yngre jernalder. I
mellomalderen tilhørte gården Oslo Mariakirke.

Inger og Rolf med Kari og Svein, på veggen Johanne Marie (Westerby) og Ole Johan Høie (Ingers
foreldre)
Svein, Kari og Torild på bilde til høyre.

Første bruker vi kjenner er Per i 1593, og i starten av 1600-tallet fikk gården ord på seg for å være
hjemsted for heksing og trolldom, og omkring 1625 ble tjenestejenta på gården brent for trolldom.
Ifølge sagnet skulle jenta lært trolldomskunster av Gyri Fjøs, og snakket førte til at Gyri ikke lenger
bodde trygt på gården. Hun skjønte hvor det bar og rømte landet. Hun dro til Helsingør, og derfra tok
hun båt til Stavanger. To «detektiver» ble sendt for å finne henne, de fulgte sporene, og hun ble
arrestert. Hun ble ført hjem og ble i Heggen og Frøland dømt til døden «for hennes misgjerninger» og
henrettet i 1629. Alt tyder på at denne henrettelsen foregikk på Morstong, dessverre, er mange av de
dommer som førte til henrettelser på Morstongsletta borte pga av brann. Men da hun ble dømt i
Heggen og Frøland, må vi anta at dette stemmer.

Svein forer høner, og Kari plukker egg

Kari og Svein med «Pella» før klipping

Gården var i en periode delt i to, men ble samlet til en gård i 1888. Det var Augustinus Nielsen Fjøs
som ble hovedarkitekten bak dette, og hans etterkommere har siden driftet gården. Men slekten til
dagens eier, Thomas Dramstad Antonsen, går 12 generasjoner tilbake. Fjøs er i dag på 333,5 mål,
herav dyrket mark på 155 mål. Nettopp som Slitu Info skrives, blir det hogget ut mye tømmer på
eiendommen, men Thomas har allerede kjøpt inn nye planter, som skal settes ut og høstes av senere
generasjoner. Gårdsdriften var ikke enkelt på mange områder, pga av mye ulendt terreng, men i 70årene ble det bulldosert ut mye av terrenget. Gården grenser som sagt til Aas gård, og nede i dalen
mellom gårdene, ligger fortsatt Aas-brua, som er en steinhvelvbru og var en gammel
tverrforbindelse. Må sikkert være fra 1700-tallet, under renner Moensbekken, som har sitt utløp ved
Lekum Mølle.

Aas-brua

Grinna-hytta, som lå langs veien

Rolf Dramstad med Omar Prinsen
Gårdsdrift har gjennom alle år vært mye av det tradisjonelle med kuer, gris, høner, poteter, kålrot
(Nordens appelsin) og korn, samt skogsdrift. Hovedhuset på gården ble bygd omkring 1860, og
originaltaket i spisestua (kammerset) står fortsatt. Dagens drift går på skog, korn og gress, pluss
travhester.
Da Inger Karoline, f. 1920, giftet seg med Rolf Dramstad, f. 1915, fra Båstad, ble det etterhvert mer
aktivitet med travhester på gården. Rolf hadde stor interesse for dette, og han ble utnevnt til
æresmedlem i AS Momarken Travbane.
Rolf er oldefar til Gøran Antonsen, bror til Thomas, og en av verdens beste travhester er født og
oppvokst på Fjøs gård, Lionel. Så her har interessen gått gjennom flere generasjoner.

Gøran Antonsen med Lionel i oppveksten på Fjøs Gård. Lionel 1 år.

Husmannsplasser på Garseg område og litt annet info

Buret

husmannsplass,
Maleri av Marie Ihlen.

Buret/Burestua, som ble bygget ca. 1870. Stua sto på Sør- Garseg- (Mellom-Garseg) på en knaus opp
ved delet mot Moen og Sletner. Den gang bodde Oline Andersdatter Buret (f/1826) der med sin uføre
mann Petter Hansen (f/1813) og deres 15 barn!!! Omkring 1914 flyttet Kristen Thoresen Garseg, stua
til Frydenlund i Askim. Petter var liten av vekst og skomaker av yrke, men han likte best å gå på jakt,
selv om han var ufør og måtte bruke to kjepper for å komme frem. Så var derimot Oline stor og
kraftig. Hun var ca. 190 cm høy, ble nærmere 90 år og hadde aldri vært hos doktor. Det fortelles at
hun bar en sekk som veide 100 kg fra Sletner til Buret.

VOLLEN
Plassen ble ryddet rundt 1800 tallet og besto av ca. 12 mål. Hans Martinsen, som var kvegrøkter på
Garseg, var husmann her i 1891. Stua var tømret og ble revet i 1924 og flytte til et område ved
Momarken Travbane og ble brukt som beboelseshus til det ble revet i 1960.
Nederst i «Vollen bakken» sto ei utløe, som vi i dag kan se ei steinrøys etter. Det var også hoppbakke
i område, naturlig nok, med så mye bratte daler. Petter Pettersen hadde bakkerekorden med 15
meter
SAGTOMT
Andreas Garseg startet i ung alder sagdrift. Sammen med Iver Mustorp kjøpte han en dampmaskin på
12 hk. Den ble brukt til trekk av sager og treskeverk i mange år rundt omkring i Eidsberg, I 1902 ble
det skåret på saga for første gang, men PGA av vanskelige forhold med våt høst, ble saga stående på
samme sted i 2 år. Plankene ble kjørt på vinterføre, Vollen veien bort til Slitu Stasjon. Denne veien ble
også brukt for melketransport. Dette er samme vei, som i dag er en tur sti, som bl. annet går
gjennom den fredene Sletner skogen, til Slitu stasjon.

HANNEBORG
Ei jente som tjente hos Kristen Garseg, liket seg så godt i skogen, at han likegodt bygget et hus til
henne, hvor hun kunne bo. Huset ble revet omkring 1920 og grunnmur kjørt til Garseg og brukt i
grunnmuren under ny stall i 1924.
Oppdal
Plassen ble rydda før 1800 og besto til 1939 da den ble utlagt til kulturbeite. Uthusa brant ned St.
Hanskvelden 1941, men stua ble stående uten å være i bruk. Innmarka skal ha vært på 24 mål,
Husmannen her i 1801 het Ole Olsen, og han hadde litt jord på bruket. Svensken Daniel Janson
brukte plassen i 1865, Han hadde hester, 3 kuer og en sau, sådde noe korn og satte hele 9 tønner
poteter. Denne karen forpaktet Vest-Garseg et års tid. Husmannen på Oppdal i 1875 var også
skomaker. Han var fra Trømborg og het Syver Toresen. Han hadde bare ei ku og satte bare 2 tønner
poteter i tillegg til at han sådde litt korn. Johan Andersen og Mina Ingebretsdatter var her minst fra
1878 til 1881. I denne perioden hadde de barn på Tenor skole. De hadde tidligere vært på en plass
under Huseby. I begynnelsen av 1890 åra var Hans Jacobsen husmann på Oppdal. Han arbeidet også
ved jernbanen. Han var gift med Johanne Marie Andreasdatter Arbeidsplikten på gården for de som
bodde på Opdal opphørte våren 1925 ifølge Eidsberg bygdehistorie s. 231. Huset ble revet i 1955 og
laftehytta ble satt opp ca. 1994.
Tekst: Nils Johan Undrum og dette innlegg om Oppdal er hentet fra Eidsberg Historielag hjemmeside.
KAANANS LAND
Område som er beskrevet i åres Slitu Info, har hatt dette «kallenavn» hvor det stammer fra kan ingen
si sikkert, men vil tro at noe er fra en historie den gangen «Trollkvinnen» Gyri Fjøs satt tjenestejente
til å lage smør ved trolldom. Jenta tok så mye i kinna at rømmen rant nedover en dal og siden har
denne dalen blitt kalt Rømmedalen.

NY TRYKKMASKIN INSTALLERT!
Vi har fått nytt UV-printer – Installasjon nr. 2 i Europa!

Så nå har vi mulighet til å trykke på de fleste materialer som
flagg, bannere, glass, stålplater, pvc og mye mer
– på inntil 5 cm høye materialer!
Kom innom og se hva vi kan utrette med din idé!

GREFSLIE
www.nr1trykkgrefslie.no

Hva er Kraftverket?

Kraftverket er en evangelisk menighet. Det vil si at vi deler den samme troen som de fleste kristne
frikirker i Norge, slik som metodister, frelsesarmeen, pinsevenner osv.

Bedehus på Slitu

Sommeren 2010 fikk vi kjøpt bedehuset Salem på Slitu fra Misjonssambandet. Her foregår mange av
aktivitetene våre
Adressen er Ultvedtveien 8, 1859 Slitu

Vi har mange ulike aktiviteter – og her er et utvalg:
Barneklubb

Hver onsdag kl 12 - 14 har vi barneklubb (ikke i skolens ferier)
Her er det hobbyvirksomhet, leksehjelp og servering av saft og vafler

Siste fredag kveld hver måned arrangerer vi klubb for ungdom fra og med 7.klasse med diskotek, quiz,
karaoke, film, osv. Andre fredager arrangerer vi spillkvelder. Mer om ungdomsklubben «The Club»
finner du på:
www.facebook.com/groups/393878414019218

Gudstjenester

Gudstjenester har vi hver søndag kl 17:00. Disse består av sang, bønn og som regel en preken. Til slutt
spiser vi kveldsmat sammen!

Også i år får vi gjester fra inn- og utlandet!

Fredag 2.mars på kvelden er det kvinnenes internasjonale bønnedag på Kraftverket. Mer info kommer!
Påsketur til Mesnalia ved Lillehammer 29.mars-1.april. Alle kan melde seg på. For mere info se på FB
eller ta kontakt med oss!
20.-22.april får vi besøk av Nigel og Karen Rivers fra Berlin
18.mai – 1.juni får vi besøk fra et team fra England. Det kommer en gruppe av 8-10 ungdommelige
mennesker fra en bibelskole som heter «DNA»

Kontakt
Karin Nilsen – tlf 974-82-818 - e-post karusle@broadpark.no

Heidi Wiig ble utnevnt til Æresborger under Zulufestivalen 2017, for hennes innsats spesielt
innen Slitu Vel, samt alt det positive hun bringer inn i vårt lokalsamfunn
Heidi er født på Askim Sykehus og døpt i Høland Kirke. Hun bodde først noen mnd. i Florida også bar
til det til urbane sentrale strøk i Trøgstad kommune Barnehage, det var Bestemor det, sier Heidi.
Gjennomgikk barneskole og ungdomsskole i Skjønhaug, deretter 2 år på Handelskole på Mysen
videregående skole og siste året i Askim. Under oppveksten og barndom/ungdommstiden var
interessene mange, her kan nevnes håndarbeid, spesialist på dukkeklær. Aktiv innen fotball fra 12-18
år - var en fryktet spiss. Hun har også vært innom korps og svømming, samt piano (som hun kaller
tvangspiano timer) Ellers var stedet i ungdomstiden – Centrumsgrillen- i Skjønhaug, i urbane
Trøgstad.

Barndomshjemmet

Lillesøster Åse og Heidi 1981

Heidi har en lang yrkes karriere, bare nevner noe: Fly-foto selger, Kemner kontoret i Oslo, Aur pair i
England, Gunders mat kjøp, Lensmannskontoret i Skiptvet, og deretter mange år i overformynderi i
Eidsberg kommune. I dag jobber hun på Løken Trevare i Ørje med regnskap, fakturering og lønn.
Hvordan kom du til Slitu da Heidi? «Jo jeg hadde fått meg moped og da kunne man dra utenfor
Trøgstad» På Slitu møtte hun en kar, som ba henne med på motorsykkeltur. Noe hun gledet seg til,
for det skulle bli tøft med tur til Tyrigrava! Vel, som den trygge og solide mannen hun skulle falle for,
tok han henne med på rundtur i Slitu… «det er her livet er» sa Roger og sånn ble det også. Roger
hadde bygget eget hus i 1995 og i 1999 flyttet Heidi inn. I år 2000 kom Magnus til verden og 3 år
senere kom Oskar.

Heidi, Magnus, Roger og Oskar

Bak: Sten (mormors bror) og Borghild (Mormor)
Foran: nevø Henrik, Oskar, Magnus og nevø Henrik

Fritiden brukes, utover det som må gå til Slitu samfunnet, mye på turer i fjellet. Heidi elsker å gå
turer i det fri og har besteget mange fjelltopper i Norge. Familieturer til USA har det også blitt noen
av. Men hennes favoritt sted er Undredal på Vestlandet, i den lille bygda hvor hennes Mormor er
født og oppvokst. Her har hun hatt følelsen av å gå i sine forfedres spor, og dette er peneste stedet i
hele Norge. Nå har de akkurat kjøpt seg hytte i Otteid, så da blir nok mye tid brukt der framover

Mormors barndomsbygd – Undredal – Norges vakreste lille bygd
Slitu da Heidi? Ååå det er så mye positivt som kan sies, hun forteller en historie om det gode
naboforhold i Slittungveien
For en del år tilbake opparbeidet vi hagen og var på utkikk etter gamle telefonstolper. Det var ikke så
lett å få tak i, men en dag lå det en haug med telefonstolper på stien over til Hans Petter Lunds vei!
Jippi! Disse skal noen kvitte seg med! Vi plukket med stor glede ut de aller peneste. Stokkene ble
gravd ned med stor glød, mange steder rundt omkring på tomta. Dagen etter ser vi at naboen også
legger stokker i hagen. «Ja, det er flere som har vært på utkikk etter stokker ja» sier vi. Da svarer
naboen «ja, vi endelig har jeg fått tak i noen, også fikk en kar til å kjøre disse hit i går»……….

Stokkene i hagen ligger her fortsatt, både hos naboen og hos oss, og naboforholdet ble heldigvis ikke
ødelagt. Naboen har forresten flyttet …
Turområder på Slitu og gode turvenner vil også Heidi nevne:
For noen år siden hadde jeg en litt tung periode. Samtidig fikk jeg høre om en nabo som hadde lå syk
i influensaer, og derfor ikke fikk gått tur med hunden sin Jack. Jeg begynte å ta med meg Jack på tur
og kom meg derfor ut. Siden den gang har vi gått mange, mange fine turer og sammen har vi
utforsket de aller fleste stier her på Slitu. Aller best liker vi Monaryggen og Måsan. Imponerende med
all dugnadsjobbinga som er gjort både i lysløypa og fram til Måsan. Dessuten er Sletner-runden og
skogsområdene ved Sletner gård, et sted som kan anbefales. Takk til verdens beste firbente
turkamerat Jack, og til alle ildsjelene her i bygda!
Tilslutt vil jeg si noen rosende ord om Berget det Blå og den jobben som er lagt ned der. Dette er blitt
en flott samlingsplass, og Zulufestivalen får Slitu innbyggerne til å føle både samhold og samhørighet.
Slitu takker deg Heidi for den innsatsen du legger ned for vårt lokalsamfunn, må den vare i mange år
til

Heidi mottar Æresborger prisen. Heidi Verdensmester i Stikkekast 2015.

FORENINGSHUSET SLITU
De første tanker og ideer om å bygge et nytt forsamlingslokale på Slitu, startet så tidlig som
4. april 1919. Daværende forsamlingshus, Grisehytta, var forfalt. Navnet kom fra et nedrevet
grisehus hvor bordkledningen ble brukt til gjenoppbygging. Fra 1925 til 1931 ble Nordeng
brukt som festlokale.
Noen lokale bønder kom sammen og ble enige om å skjære ekstra tømmer. Etter hvert gikk
de til innkjøp av tomt fra Slitu gård. Et aksjelag ble stiftet, og med stor dugnadsånd ble
Bøndenes Hus bygget og sto ferdig i 1931 med en prislapp på totalt Kr. 17.508,71. I
protokollen står det at innvielsesfesten ble avholdt 24. februar 1932, med 300 personer
tilstede, og de fikk inn kr. 257,-.
Bøndenes Hus har vært flittig brukt opp gjennom åra, med et avbrekk fra 1942-1945. (Den
perioden ble det mest brukt av de som da hadde makten.) Lokale foreninger avholdt
dansefester, juletrefester, teateroppsettinger, dansekurs, ungdomsmøter m.v.
Etter hvert meldte det seg et stort behov for vedlikehold, noe som naturlig nok kostet
penger. I 1969 startet ideen om å få aksjene overført til stedets foreninger. Det ble en
drakamp som varte 10 år, men endelig kunne Slitu idrettsforening, Ungdomslaget Fram, Slitu
Vel, Gammeldansens Venner og Fotballens Venner ta over 19. april 1978, og renovasjon og
påkostninger, bl.a. bygging av toaletter kunne starte.
I løpet av de neste 10 årene, trakk 3 foreninger seg ut, og fra 1988 har Slitu I.F. og
Gammeldansens Venner (nå Slitudansen) stått som eiere. Nytt kjøkken og påbygg til store sal
ble satt opp, og alt var «fullkomment».
Så skjedde det tragiske i mars 2011 at vårt kjære forsamlingshus brant ned. Men – ut av
asken reiste det seg et nytt og moderne praktbygg med topp utstyr som Internett, Power
Point fremviser, stort lerret som egner seg godt til kurs og konferanser, moderne kjøkken
m.m. Foreningshuset er svært populært og leies ut til bryllup, konfirmasjoner, minnestunder,
jubileer m.m. Slitudansen, Trømborgdansen og Klubb 85 er faste leietakere foruten Kom og
Dans, som har kurskvelder hver uke.
Det er også egen vaktmesterleilighet i 2. etasje + noe ubrukt areal. Foreningshuset har eget
styre, som har ansvar for driften, med 3-4 representanter fra hver eier. Kontakt vdr utleie
kan gjøres på : www.husetslitu.no

Eidsberg 24.09.2017

En visjonær og arbeidsmann
Hans Julius Trollerud 1/6-1989 til 30/8-1974.
Etter gårdbruker Bernard Hansen Trollerud og Helene Johannesdatter
Gift 7/3-1915 med Magda Marie Trollerud (Haga, fra Trøgstad. Søster til skomaker Haga.)
Barn: Harald: 1915 - 2002
Arne: 1918 – 19/4 1940 (Kampene ved Fossum bru)

Hans Trollerud må med stor respekt kunne sies å være «nye Slitus» Profet.
Ikke fordi han var spesielt interessert i bibelhistorie, for det var han absolutt ikke, men fordi han
hadde troen.
Han hadde troen på at en støvete og snørrete riksvei ville bli bærebjelken i det nye Slitu.
Denne riksveien som retta ryggen ved Momarken og breska seg i vårsola gjennom tusenårs
sanddyner for så å liksom vrikke litt på hoftene før den strakte seg ut videre vestover på sin ferd mot
hovedstaden over Slitusletta.
Riksvei 6 hadde myndighetene kalt den, og her, midt på den omtalte Slitusletta, lå Øyerudkrysset og
det ligger der den dag i dag.
Hans var nummer to i en anselig ungeflokk på hele ni barn, fordelt over 21 år, på Trollerud gård helt
nordvest i Eidsberg kommune, så produktivitet hadde han i årene.
- Riktig nok så ble ikke barneproduksjon Hans skulle komme til å satse mest på, men klart måtte han
i en slik storfamilie tidlig lære seg å ta i et tak.
- Hans begynte tidlig å jobbe utpå. Hans var anleggsarbeider under utbyggingen av Vamma
kraftstasjon og seinere perfeksjonerte han seg som snekker og ble tømmermann av yrke, hvilket han
også er titulert som på sin vielsesattest.
- Han bygde Bøndenes hus på Slitu og flere andre større bygg, og Hans Julius må ha vært flik med
penger og hadde nok også en god porsjon kremmer i seg.
I 1928 kjøpte han gården Togrinn, (2 grinder) straks syd for Øyerudkrysset.
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I dette krysset, hvor riksvei 6 strakte seg øst/vest, fra svenskegrensa til Oslo, og sendte veifarende
nordover mot Betel Mansrud, hvor nå det måtte være, eller sydover til Slitu stasjon og Eidsberg kirke,
her ble det:
Ei blokk ved en vei et sted.
Borgestad er det opprinnelige og fremdeles det riktige navnet på «Blokka», men den kom ikke først.
Neida, først kom han Hans Julius Trollerud:
- Livets tilfeldigheter er mange og kjærlighetens veier uransakelige. Hans fant, eller Magda fant, i
hvert fall fant de hverandre i Trøgstad, og da eldste sønnen Harald fylte 13 år og yngstemann Arne 10
år i 1928, flytta de til Togrinn gård på Slitu.
- 21.000,- kr. var ikke småtteri til penger den gang, men den godeste Hans var fremsynt og så
muligheter.
Togrinn var ikke store gården. 71 mål på slett mark og 12 mål eng og bakker, men Hans hadde en
plan, for sånn må det ha vært.
- Han sa ikke mye men tenkte desto mere, den vesle krokete sliteren, og ikke lenge etter kjøpet så
stod det et fiks ferdig sagbruk på gården.
- Nå ble det fart i sakene og sagbladene sang både seint og tidlig. Plankestablene vokste og bakonved
ble ladd opp favn på favn. Tømmer inn og skurlast ut, og det blei penger av slikt.
Har tidligere nevnt at Hans må ha vært flink med penger, men i tillegg så var han også en visjonær.
- Ikke mange så nok på Hans Julius som en visjonær, men mange måtte nok revurdere sitt syn på
mannen som levde mesteparten av livet sitt med grove træler i henda og gummistøvler på beina, for
nå ville han bygge boligblokk.
3 etasjer ble det søkt om.
- Det skulle være kafé, postkontor og butikk på bakkeplan og leiligheter for resta.
I kjellæren skulle det bli boder og lange ganger og på taket utsikt over hele bygda, for det skulle være
flatt.
- Som tenkt så gjort, men under byggeprosessen funderte Hans fælt.
- Han gikk der å skritta opp. 25 meter hit og 50 meter dit, også inn et hjørne her og bort en vegg der, - Så en dag da han bøyde sin skrukkete nakke og så opp langs en av de store veggene ble han
betenkt. Hmm sa han sikkert og tok 10 skritt tilbake.
- Denna blokka blir vel egent litt lav rar på jæla, Jeg trur vi bygger på en etasje til jeg, før vi legger på
taket, tenkte nok Hans.
- Han tenkte mye Hans, men bygningsrådet tenkte han ikke så mye på, og det var kan hende lurt, for
da hadde det vel aldri blitt noen fjerde etasje.
- Det, det derimot ble, var et hvelvets rabalder med både bank og kommune.
- Ingen flere penger! ingen flere etasjer! skreik døm, og prosjektet levde et farlig liv nå.
- Det ble advokat og kanossagang, men Hans gav aldri opp.
Om han tok med seg postsparebankboka si med alle «frimerkene» eller hva han gjorde er jeg litt
usikker på, men at han reiste til Postsparebanken i Oslo og fikk refinansiert prosjektet sitt, det veit vi.
- Kommunen syntes vel at det var for ille om denna blokka ikke ble gjort ferdig, og ting løste seg til
slutt.
«Kabaen» står der den dag i dag, og hvor ble Slitu sentrum av?
Ole Kristian Strøm - Syversen
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Tenor Skolekorps

Bilde tatt i forbindelse med Musikkens dag på Mysen 6. mai 2017

Eventyret fortsetter!
2018 er musikkorpsenes år – det skal markeres på flere måter nasjonalt. Vi i Tenor Skolekorps skal
være med på den store korpsparaden på Karl Johan lørdag 28. april. Da hadde det vært fint med en
stor heiagjeng fra Slitu langs paraden!

Rekruttering
Etter rekordrekrutteringen i fjor, med 21 nye, har vi i år noe færre ferskinger. Det ble ikke tatt inn nye
aspiranter før i slutten av januar, men vi har faktisk fått 7 nye aspiranter fra årets 2. klasse på Tenor
skole. Det nye i år er at foreldrene oppfordres til å være med på de første 8 gangene med
undervisning – med instrument! Det kan være både vanskelig (og litt flaut) å sitte der sammen med
barna og andre voksne og prøve å lage lyd i kornetten. Men sporty foreldre har stilt opp så langt!
Dessuten har vi rekruttert Benjamin Trollerud som dirigent for juniorkorpset dette skoleåret. En
fornyelse både han og juniorene trives med!

Konserter og konkurranser
Høstens konsert på Foreningshuset 6. november var godt besøkt. I tillegg opptrådte korpset på
«julegateåpning» på Obs! 25. november og julegrantenning på Slitu 3. desember. De eldste
musikantene stilte også med nisseorkester på Dahl besøksgård i Marker siste helgen før jul.

Nå er vi i full gang med øving til distriktsmesterskapet for korps. Selve konkurransen er i Fredrikstad
lørdag 14. april. Da hadde det også vært fint med lokale entusiaster blant publikum. MEN om du ikke
har anledning til å heie oss frem i Fredrikstad, vil du få muligheten til å høre konkurranseprogrammet
vårt på Foreningshuset mandag 9. april – sett av kvelden i kalenderen!

Rundhåndede gaver
Etter fjorårets kraftig amputerte korpstur, er vi nå i full gang med å planlegge ny tur til Sveits. Denne
gangen med buss og ferge. Jeg vil nok en gang benytte anledningen til å takke for rundhåndede gaver
i forbindelse med fjorårets «tur». Uka vi skulle vært i Sveits ble benyttet til badetur til Karlskoga,
pizza- og grillkveld og tur til Tusenfryd. Overskuddet går til årets tur.
I tillegg til disse gavene, har korpset mottatt penger fra både Grinistiftelsen og Gjensidige i Trøgstad.
Resultatet er innkjøp av instrumenter for godt over 200.000,-, nye hatter OG ny fane! Gjett om vi
kommer til å skinne på 17. mai (og på Karl Johan 28. april!). Også i år vil vi være godt over 30
musikanter som marsjerer!

Så:
Hvordan er det å drive skolekorps på Slitu? Spør du meg, som får lov til å ha det musikalske ansvar
for denne gjengen, må jeg si at det er helt fantastisk! Har du et barn som har lyst til å prøve korps –
ring meg! Med mange foreldre, og et prinsipp om å holde kostnadene nede, er det ikke så dyrt å
være med – og vi forsøker å holde dugnadene på et absolutt minimum (loddsalg på Obs!).
Musikalsk leder: Elisabeth Strengen Gundersen, mobil: 900 25 477
Styreleder: Torgeir Nilsen mobil: 916 04 020

Bilde fra konsert og under ser vi Far Torgeir Nilsen samt sønner Benjamin og Joel Nilsen

