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Vi gratulerer Karin Lillebø som vinner av fotokonkurransen som ble utlyst i forrige utgave
med dette fine bildet tatt fra Slituveien.
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Noen ord fra Thor

Viktige kontaktpersoner på Slitu

Slitu IF/leder/kontakt barneidrett: Jørn Harald Johannessen: Telefon: 934 50 929. Mail: jorn.harald71@gmail.com

Slitu IF/håndball: Ronny Enger: Telefon: 908 25 132. Mail: ronny@r-enger.no

Slitu If/skigruppa: Geir Arne Johannessen: Telefon: 982 09 324. Mail: geirarne73@hotmail.com

Slitu Vel/leder: Marscella Bakken: Telefon: 909 90 787. Mail: mtahumada@hotmail.com

Slitu Vel/org. leder: Heidi Wiig: Telefon: 911 17 082. Mail: heidi.wiig@gmail.com

Tenor Skolekorps/leder: Torgeir Nilsen: Telefon: 916 04 020. Mail: torgnil.tn@gmail.com

Kraftverket/leder: Karin Winkler Nilsen: Telefon: 974 82 818. Mail: karusle@gmail.com

Slitu Dansen/leder: Solfrid Sørnes: Telefon: 454 19 085. Mail: solfrid.sornes@gmail.com

Zuluklubben/leder: Sven-Erik Vesse: Telefon: 922 04 994. Mail: se.vesse@gmail.com

Foreningshuset Slitu, Zululand, Slitu Info/leder: Thor Nilsen: Telefon: 913 01 495. Mail: toonils@online.no

FAU-leder Tenor Skole: Alexandra Martin. Mail: Alexandra.w.martin@gmail.com 

Redaktør og primus motor: Thor Nilsen • Grafisk design: Heidi Risbråthe • Opplag: 600 • Trykk: Østfold Trykkeri 

Hei på dere:) 
Nå sitter dere med 

utgave nr 21 av Slitu Info og 
den inneholder bare stoff fra 

Slitu samfunnet. Det er omtale av 
Kongerud (Lysaker) Sandberg, Sagtmoen, 

Henningsmoen gårdene. Disse lå i gamle Trøgstad kommune, men 
har alltid hørt til Slitu både sosialt og adresse, derfor synes jeg at 
de har sin rettmessige plass i de historiske omtaler jeg har prøvd 
å lage gjennom årene. Dere finner også en hyggelig hilsen fra vår 
Ordfører Saxe Frøshaug. Samt en artikkel som handler om integrering 
i samfunnet. I tillegg en historie fra Krigen og hjelp til flyktninger, takk 
til Arild Smedby som har laget denne.

Alle innlegg vedr historie har jeg satt sammen med god hjelp fra: 
Tore, Halvor, Håvard og Aud Lysaker, Henning Pytterud, Ragnhild 
Saakvitne, Ole Henningsmoen, Inger Skjærsaker, Ole Marius Grønlien, 
Else Britt Kolokotronis. Heidi Risbråthe har også i år lagt ned mye 
arbeid, slik at design og utforming blir bra. Men må ta forbehold om 
eventuelle feil, som kan ha dukket opp.

Ber dere lese innholdet fra Foreningshuset Slitu ekstra nøye. Jeg 
håper at det tilbudet som blir gitt, kan bidra til mer samhold og 
forbrødring. Det er noe vi trenger i disse tider, hvor ikke alt er som det 
bør være i verden. Jeg håper av hele mitt hjerte, at jeg i neste Slitu 
Info kan lage artikler om aktiviteter som har blitt gjennomført, for alle 
på vårt kjære Grendehus.

Åres utgave har en kostnad på ca. 50.-kr pr avis og jeg takker 
Eidsberg Sparebank, Slitu If og Slitu Vel for støtte og alle som har 
bidratt privat, med og sende over noen kroner, alle monner drar. 
Når opplaget er på 600 eksemplarer og prisstigning slår også inn på 
dette område, så dette begrenser for fremtidens utgivelser. Så de 
som vil bidra med midler kan gjerne vipse til 913 01 495 eller konto 
1020.25.73857. Regnskapet er revidert av Håvard Lysaker og Jan 
Mortvedt.

Jeg kommer uansett til å satse videre på ny utgave neste år, da ikke 
alle områder i Slitu har fått sin omtale historisk. 

La oss sammen vise at Slitu er Slitu

Slitu - januar 2023
Thor Nilsen - Ansvarlig Utgiver

Slitu Grendehus har etter pandemien, blitt flittig brukt og det er vi 
glade for både økonomisk og sosialt.

Skal dere bestille leie, så bruk: www.slituhuset.no, det er vår 
hjemmeside, hvor det ligger oversikt over når det er ledig eller ikke, 
samt tilgang til bestilling pr mail.

Styre i sameiet (Foreningshuset er et sameie, eid av Slitu IF og 
Slitu Dansen) har bestemt at vi ønsker å gå ut med et tilbud til Slitus 
innbyggere og lag/foreninger. 

For å bedre samholdet i Slitu og at innbyggere skal bli bedre kjent 
med hverandre, åpner vi for at vårt Grendehus kan lånes gratis, på 
torsdager, når det er ledig. Dette betinger at det skal være et arrange-
ment som er åpnet for alle voksne i Slitu, og det skal ikke være 
alkoholservering.

Hva kan avholdes? Det kan for eksempel være Quiz-kveld, hvor 
man samler seg til et lag fra familier/vennekrets eller gata dere bor i 
eller en foredragskveld om et aktuelt tema. Kanskje noen i Slitu 
kjenner noen som kan komme med et interessant foredrag. Eller om 
noen ønsker å lage en «byttekveld» eller bli-kjent-kveld med kaffe og 
vafler. Her er det bare fantasien som setter grenser. Kanskje også alle 
organisasjoner i Slitu kan lage et felles opplegg hvor de presenterer 
seg og hva de har å tilby?

Bakgrunn for tiltaket er at vi i tiden vi har vært gjennom, og ikke 
minst dagens forhold, ønsker å reaktivisere lokalsamfunnets 

trygghet. Et slikt lavterskeltilbud som alle kan komme på, uten noen 
forpliktelser, håper vi kan bidra til noe positivt i hverdagen.

De som ønsker å bidra til å skape et enda bedre Slitu-samfunn, ta 
kontakt med styres leder: Thor Nilsen Mail: toonils@online.no for 
nærmere avtale/info.

FORENINGSHUSET SLITU

Rettelse fra utgave nr 11: Jeg skriver der at Festlokalet i Tosebygda, med kallenavn «Hønsetrevet» var et hønsehus. Det er feil, Tosebygda 
Ungdomslag kjøpte høsten 1924 en boligbrakke fra Solbergfossanlegget. Det var stor innvielse fest på lokalet 25.10.1925.Tosebygdas hus 
var i bruk helt til Furuberget Grendehus ble ferdig i 1979.
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Under krigen skjedde mye på Norges første biody-
namiske gård, Nordre Sletner på Slitu. Om dagen 
to gårdsarbeidet alle krefter. I nattens mulm og 
mørke brukte gårdsfolkene krefter på andre ting.

MALERIET PÅ SLETNER GÅRD
Maleriet av de tre som studerte Landbrukskurset av Rudolf Steiner 
hang på Nordre Sletner gård i mange år. I midten sitter bonden Karl 
Døbelin. kjent for mange som ‘Bjørn’, da hans hustru mente han var 
sterk som en bjørn. Han var den første som virkelig gikk inn for bio-
dynamisk jordbruk i Norge, selv om noen andre hadde prøvd tidli-
gere. Karl Døbelin ble født i Elsass, som den gang tilhørte Tyskland, 
29. desember 1898. Hans sveitsiske mor døde ung og han ble plassert 
som legdegutt på en stor gård i Sveits. Som ungdom fulgte han bon-
dens sønn, forfatteren og kunstneren, Karl Friedrich Kurz, som tjener, 
til Sunnfjord. Da Kurz ble tilbudt arbeid i Sveits, dro han hjem. 
Døbelin ble igjen, uten en plan for hva han skulle gjøre, uten penger, 
bosted og arbeid. En småbrukerkone, Arnikke Eikenes, så ham. Hun 
forsto hans situasjon og spurte om han ville komme og bo hos dem og 
hjelpe til på gården da mannen var bortreist i uken. Denne familien 
hjalp ham senere på folkehøgskole og på lærerskolen på Volda. 21 år 
gammel ble Karl norsk statsborger. I Volda møtte han Conrad Englert 
som fortalte ham om antroposofi. Ved Englerts hjelp ble han ansatt på 
den nystartede Steinerskolen i Oslo i 1927. Bylivet var ikke for Karl, 
og han reiste til Tyskland i 1929 for å lære om biodynamisk jordbruk, 
som Rudolf Steiner hadde gitt impulsen til ved Landbrukskurset i 
1924. Karl møtte Waldtraut Stockmeyer og sammen flyttet de og hen-
nes to barn, Urban og Ursula, til Norge, hvor de etter en tids leting, 
og med hjelp av bl.a. lederen for folkehøgskolen på Mysen, Olaf Fun-
derud, fikk kjøpt Nordre Sletner gård på Slitu ved årsskiftet 1930/31. 

Karl og Waldtraut giftet seg i 1936 og med giftemålet ble også 
Waldtraut norsk. Det var Waldtraut som malte de tre menn under 
krigen. 

Slitu var i 1930-årene og under krigen, et lite hjørne av Eidsberg 
kommune med i underkant av 1000 innbyggere med stort og smått. 
Alle kjente alle. Selv om veien fra Oslo til Stockholm gikk gjennom 
bygda, og Østfoldbanens Østre linje går fra Ski, over Slitu stasjon til 
Sarpsborg, var befolkningen i Slitu mest interessert i hva som skjedde 
med naboene. For lokalbefolkningen på Slitu var Karl og Waldtraut 
Døbelin fremmede, eksotiske og da krigen kom, ikke minst mistenke-
lige tyskere. Karl og Waldtraut var våkne og interesserte og ville se seg 
rundt på det stedet hvor de hadde landet. Døbelin fikk etter hvert 
kjøpt en gammel bil som Urban bygget om til en liten lastebil slik at 
de kunne frakte grønnsaker til kunder i Oslo og med den kjørte de 
også rundt for å bese seg; bl.a. på de store kraftstasjonene i Glomma: 
Kykkelsrud, Vamma og Solbergfoss. Da krigen kom ‘ble det klart for 
naboene’ at de hadde spionert for Nazi Tyskland. Jeg vokste opp på 
Slitu, som nabo til Sletner. Da jeg som tenåring begynte å vanke på 
Sletner i 1950-årene, fikk jeg høre fra flere som ‘visste helt sikkert’ at 
de hadde vært spioner. Jeg var mye der på den tiden, og lærte stedet og 
menneskene der å kjenne og verdsette.

EDVIN NYSÆTER FORTELLER 
I 1974/75 arbeidet min kone, Anna Rosa og jeg ett år hos Edvin og 
Åslaug Nysæter på Rostadheimen i Arna. Det viste seg at Edvin hadde 
arbeidet på Sletner under krigen i årene 1942/44 og ettersom jeg kom 
fra Slitu og var godt kjent på Sletner, ble det snakket en del om hans 
tid der. Edvin fortalte at på den tiden var Sletner mellomstasjon for 
flyktninger, særlig jødiske, på flukt til Sverige og han og Egil Kristian-
sen hjalp til med dette arbeidet. Døbelin reiste noen ganger til Mysen. 
Han parkerte da sykkelen på et bestemt sted. Når han kom hjem, tok 
han av gummihåndtaket på sykkelstyret og trakk ofte ut en 

Flyktninghjelp 
på Nordre Sletner gård 

under andre Verdenskrig

Egil Christiansen, Karl Døbelin og Edvin Nysæter 
studerer Landbrukskurset av Rudolf Steiner på Sletner 

gård, Slitu, Østfold under andre verdenskrig. 
Malt på Sletner av Waldtraut Døbelin. 

Maleriet er i Bjørn Kristiansens eie.

Sletner gård sett fra vest i 1950. Foto fra Walther Johansson.

papirstrimmel hvor det sto ‘Karlsen kommer med ½ 4 toget,’ pluss en 
dato. På angitt dato kjørte noen med hest og vogn til Slitu stasjon, 
som man kunne reise til fra Oslo uten grenseboerbevis. Toget kom og 
da det gikk videre, sto det en/to/eller tre litt forlorne personer på platt-
formen. På spørsmål om det var Karlsen, ble det nikket. Det var alltid 
Karlsen. De tok plass i tohjulskjerra og ble med til Sletner. Det kom 
og gikk så mange på Sletner at det var ingen som reagerte på dette. 
Veien fra stasjonen til Sletner var en privat vei som ingen andre benyt-
tet. Flyktningene ble gjemt i kjelleren. Det var en dør på baksiden 
hvor de kunne komme seg ut og gjemme seg i en grop hvis det skulle 
komme inspeksjon. Hundehuset ble spikret igjen så den store Newfo-
undlandshunden måtte sove ute og ville derved varsle tidligere hvis 
det kom noen. Neste natt ble flyktningene ført langs bekken gjennom 
skogen, fordi de ikke turte å stole på naboer, opp til riksveg 6, nå E18, 
Oslo-Stockholm. Der måtte de vente, godt gjemt, til en bil kom og 
stoppet. Flyktningene ble raskt dyttet inn bak i varebilen hvor det 
ikke var vinduer og ferden gikk videre, retning Rødenes.

På Høytorp Fort ved Mysen var det under krigen stasjonert en tysk 
soldat som var i slekt med fru Döbelin. Han kom av og til på besøk 
med noen kammerater og fikk bevertning. Det fikk, forståelig nok, 
oppsikt på Slitu og de husket det lenge etter krigen. Men –, man må 
jo si at det var en utmerket kamuflasje for hva som foregikk med å 
hjelpe flyktninger i all hemmelighet.

Den 25. oktober 1942 skulle alle mannlige jøder i Norge arresteres 
og den 26. november samme år ble også alle jødiske kvinner og barn 
arrestert. 

FLUKTEN FRA OSLO TIL SVERIGE
Etter at alle jødiske kvinner og barn var enten arrestert eller hadde 
gått i dekning, var det fare på ferde. Hilda Hüneberg måtte prøve å 
komme seg ut av landet med moren og sønnen. 2. desember 1942, 
seks dager etter at skipet Donau hadde forlatt Akershus kaia i Oslo 

den mørke novemberdagen, kom de tre seg til Østbanen og tok toget 
til Slitu stasjon. Gustav forteller: Mina minnen från 5-årsåldern är 
inte så systematiska men en hel del kan jag fortfarande se framför mig 
också idag, t.ex. interiören i järnvägsvagnen när vi reste ut till Slitu för 
sista gången. Särskilt belysningen i vagnen, det var inte elektriska lam-
por utan gaslampor med lysämnesstrumpa som gav ett mycket vitt, 
kalt sken och senare har jag förknippat detta ljus med en sorts 
ödesmättad känsla. Men att vi skulle fly och försöka ta oss till Sverige 
visste jag naturligtvis inte i förväg, som 5-åring. Jag var aldrig rädd 
under hela flykten, men förstod att vi gjorde viktiga saker som vi 
måste göra rätt. Jag minns faktiskt att vi reste från Östbanestationen 
och det hade vi gjort många gånger tidigare och att det kunde vara 
särskilt farligt hade jag ingen känsla av och faktiskt inte tänkt på för-
rän idag!! Men jag minns inte om Bestemor var med på tåget. Men 
hon var ju med på vandringen. Att vi pratade med någon på tåget har 
jag inget minne av. Jag har något  svagt minne av att man alltid åkte 
ut ur Oslo med ett tåg med elektriskt lok, men sen bytte tåg i Ski till 
‘Östfoldbanens östre Linie’ som var ett litet långsamt tåg med ett litet 
ånglok. Jag tror inte det var så mycket kontroll på det men det vet jag 
inte. Jag vet att man måste ha haft tyskt tillstånd för att resa med hur-
tigtoget till Bergen, så de tågen gick ganska tomma, i stället var det 
överfullt på personförande godståg som hade en personvagn och som 
tog flera dagar på samma sträcka.

At flukten var ordnet av motstandsbevegelsen tyder på noe Gustav 
hørte senere: Jag har efter kriget hört att mor hadde ett falskt norsk 
pass, som Marie Olsen.

Familien kjente Sletner godt, som Gustav forteller: Mor, Bestemor 
och jag var ganska ofta på Sletner och far var med ibland. Vi blev 
hämtade med den 2-hjuliga hästkärran på Slitu station och så var det 
också sista gången då vi flydde vidare till Sverige. 

Jeg skrev til Gustav hva jeg hadde hørt fra Edvin Nysæter og han 
svarte: Det var sedan helt som du beskriver att vi kördes till 
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huvudvägen mitt i natten 
och där kom en fiskebil som 
inte hade fönster i lastutrym-
met och bilen körde iväg en 
bra bit till ett helt kolmörkt 
garage och där fick vi sitta i 
bilen en lång stund tills föra-
ren kom tillbaka och körde 
till en plats i en skog och där 
mötte vi den man som 
visade sig vara ledare för vår 
grupp. Jag har hört att han 
var norsk polis, och jag blev 
satt i en ryggsäck med hål för benen, som han bar på ryggen hela 
vandringen.

De plukket også opp noen flere flyktninger på veien videre mot 
Rødenes. Losen var en norsk politimann. Gutten måtte være stille 
hele veien, og for en femåring det var vanskelig. Men moren viste råd. 
Gustav fortalte, til Bertil Neumann, hvordan:
Mamma hadde gitt meg beskjed om å være absolutt stille, for da ville 
jeg kanskje få se alver og troll. ‘Nei,’ sa jeg, ‘de finnes bare i eventyrbø-
kene.’ Men mamma sa at da kunne jeg se elger og bjørner, og det 
gjorde at jeg ble stille. Gustav skriver: Jag mins också hur vi tog oss 
över Rödenessjön men det hade blivit nyis just den natten och mor 
stod i fören på båten och hackade is med en åra, polismannen rodde. 
Och mitt på sjön gick månen upp och det blev helt ljust. Allt gick 
väldigt långsamt och det blev förmiddag innan vi var över. Vi fick 
vara på en gård över dagen där de var jössingsympatisörer. 

En av flyktningene, var dårlig kledd og hadde bare tynne sko. Han 
fikk det vanskeligere og vanskeligere og til slutt klarte han nesten ikke 
å puste og ville gi opp. Dr. Hüneberg og losen konfererte litt. Det var 
farlig for alle hvis han ble liggende. Legen hadde noen oppkvikkende 
medikamenter i lommen som hun fikk i ham så han kviknet til og de 
kunne fortsette til de kom seg over grensen og ble tatt imot av svenske 
grensevoktere. ‘Vi er fremme. Vi er reddet’, sa politikommisæren. ‘For 
hvor lenge’, spurte bestemoren. Når han ser tilbake nesten 80 år senere 
skriver Gustav med begeistring:Vi blev alltså en dag försenade. Men 
inte upptäckta! När vi lyckades komma gående över gränsen, det var 
en mycket kall dag (vintern 1942 var mycket kall) blev vi väl mot-
tagna av svenska soldater och fick värma oss i deras förläggning. Ifølge 
en svensk rapport krysset de tre flyktningene grensen mellom Norge 
og Sverige 4. desember 1942, 8 dager etter at skipet Donau hadde 
seilt. Gustav fortsetter: Sedan fick vi åka lastbil till en gård där vi fick 
sova över natten. Sedan fick vi åka vidare tii Töcksfors och bo i ett 
vinterstängt pensionat där det var ganska kallt. 

LISSA HARTMANN OG EKTEPARET WIENER
Lissa Hartmann ble nevnt av Edvin Nysæter som en som ble reddet 
over til Sverige med hjelp av folkene på Nordre Sletner. I en rapport, 
datert 23. november 1942, stemplet ‘Hemmelig’ berettes at fjärdings-
mannen i Töcksfors forteller på telefon at legen Karl Israel Ignatz 
Wiener, født 6.8.1887, hans hustru Louise Johanna Henriette Wiener, 
født 28.2.1898, samt hälsopedagogen Lissa Hartmann, født 17.4.1905 
hadde kommet over riksgrensen mot Töcksmarka socken den 22. 
november 1942. Töcksmarka socken er området øst for Rødnessjøen, 
det samme område hvor Hilda Levy-Hüneberg med Gustav og beste-
mor ankom til i Sverige. Det bekrefter hva Edvin Nysæter fortalte, at 
Lissa Hartmann flyktet over Sletner. At de tre ankom Sverige 

sammen, stadfester at også 
ekteparet Wiener flyktet over 
Sletner. De tre hadde grense-
boer bevis, som gjorde det 
lettere å ferdes i grenseområ-
det. Lissa Hartmann og Karl 
Wiener hadde jødisk avstam-
ning, Louise Wiener ikke. 
Bente Edlund har skrevet om 
Dr. Wieners barnehjem på 
Aurskog.  Ekteparet flyktet fra 
Tyskland våren 1940, hjalp til 
på Solveig Nagells barnehjem 

på Kapp og etter relativt kort tid etablerte de et barnehjem på Tøns-
berg gård i Aurskog, nær grensen til Sverige. Lissa Hartmann arbeidet 
også der. Lissa hadde vært i Sverige i 6 måneder i 1935, men søknaden 
om oppholdstillatelse den gang ble avslått. I 1936 kom Lissa til Norge 
som flyktning, og i 1941 begynte hun å arbeide på Wieners barne-
hjem. Høsten 1942 ble situasjonen prekær. Menn av jødisk avstam-
ning ble arrestert 25. oktober. Karl Wiener kan ha unngått 
arrestasjonen, trolig fordi hans hustru ikke var av jødisk avstamning. 
Men usikkerheten var nok til å stenge barnehjemmet noen dager 
senere. Ifølge Bente Edlund skrev Dr. Wiener i attesten for Lissa Hart-
mann at hennes siste arbeidsdag var 30. oktober. Bente Edlund skri-
ver: En nabo forteller at barnehjemmet så å si løste seg opp over 
natten. Til ham hadde Lissa Hartmann fortalt at hun skulle en liten 
tur inn til Oslo, men han så henne aldri igjen.  I Lissas bisettelse i 
1999, ble hennes dype takknemlighet til Dan Lindholm for å hjelpe 
henne med å flykte til Sverige betonet. Det kan godt være at hun reiste 
til Oslo, kontaktet Dan Lindholm, som hadde mange forbindelser og 
ordnet at Lissa Hartmann, og ekteparet Wiener, kunne flykte, over 
Sletner og til Sverige. 

HVORDAN DET GIKK VIDERE MED DE SOM VAR PÅ SLETNER GÅRD 
UNDER KRIGEN
Arbeidet fortsatte på Sletner; i dagslys med arbeidet på jorden og med 
dyrene og samtidig med andre aktiviteter i nattens mulm og mørke. 
Høsten 1942 arbeidet Egil Kristiansen og Edvin Nysæter sammen på 
Sletner og ble venner for livet. Egil Kristensen hadde vært på Sletner 
siden han var 16 i 1935. Ove Thomassen var også på Sletner i 1930-
årene, så de kjente hverandre godt. Sent i 1942 eller i begynnelsen av 
1943 flyttet Egil Kristensen til Ove Thomassens gård, Søndre Solberg, 
på Austmarka. Ove Thomassen overtok hjemmegården i 1941 og 
begynte omlegging til biodynamisk drift. Krigen kom til Norge, 9. 
april 1940. Oves nevø, Øystein Thomassen forteller: Min onkel Ove 
var en modig mann (dette har jeg hørt av min far Eivind) og møtte, 
som han hadde fått innkalling om, på Kongsvinger festning da krigen 
startet. Der var det en ‘kommandant’ som var tyskervennlig og ba alle 
som møtte opp om å reise hjem. De fleste reiste hjem så fort de kunne. 
Ove ruslet nå litt rundt og ventet for å se om det ble noen endringer. 
Så kom det et tog med ‘soldater’ som hadde vært med i krigen i Fin-
land. De fikk kommandanten til å åpne opp så de kunne få tak i våp-
nene, slik at alle fremmøtte som ikke var reist hjem, fikk utstyr så 
krigen kunne starte mot okkupantene. Ove kom derfor ikke så snart 
hjem og det var mange som var bekymret, men så en dag dukket han 
opp hjemme og var like hel. Kompaniet av finlandsfrivillige, bl.a. Max 
Manus, med noen lokale folk, klarte å sinke tyskernes fremrykning 
mot Kongsvinger. Søndre Solberg Gård ligger noen kilometer, 

gjennom skogen, fra grensen til Sverige og Ove ble grenselos. Oves 
nevø, Halvor Thomassen, som tok over gården etter ham, skrev at han 
snakket aldri med Ove om krigen. Halvor har på gården et takke-
skrift til Ove Thomassen for innsatsen i okkupasjonsårene 1940-45, 
underskrevet av Kong Olav, og ordnet av Grenselosers og Kurerers 
forening. Det er det håndfaste beviset, undertegnet av Kongen, for at 
Ove Thomassen var grenselos. Ove Thomassen hjalp til også på andre 
måter. Under krigen ble det sluppet våpen om natten vinterstid ved 
Møkeren, en innsjø ved Austmarka: Disse ble hentet i ly av mørket. 
Ove Thomassen hadde hest og slede. Hesten ble kamuflert med hvite 
laken. Med seg hadde han blant andre Åge Bredvold, Odd Gjerstad og 
Olav Hustveit. Våpensendingene ble oppbevart i ‘dynamittthuset’ ved 
butikken på Solberg. Det hadde vært drevet landhandleri på gården 
fra 1834.

Åslaug Mollestad kom til Sletner gård våren 1944 for å lære om 
biodynamisk jordbruk. Der traff hun Edvin. Høsten samme år reiste 
de hjem til Åslaug for å hjelpe til på gården i Breim i Nordfjord. 1946 
giftet de seg. Åslaug og Edvin arbeidet bl.a. på Saltå i Järna, Sverige, 
hos Ove Thomassen på Austmarka og på Helgeseter i Bergen, før de 
grunnla Rostaheimen på Garnes utenfor Bergen. Det ble deres livs-
oppgave – et bo- og aktivitetstilbud til mennesker med funksjonshem-
ning. Aslaug døde i 1980, Edvin i 2007.

Waldtraut Døbelin døde i 1951. Karl Døbelin levde resten av sitt liv 
på Nordre Sletner.  Han døde i 1976 etter å ha vært aktiv i over 50 år 
for den biodynamiske saken i Norge. 

AVSLUTNING
En hjertelig takk til Gustav Levy-Hüneberg for hans verdifulle min-
ner fra familiens liv under krigen for snart 80 år siden.

Dette er skrevet med samtykke fra Walther Johansson, som bor på 
Sletner gård, og hans fem gjenlevende søsken, Hildegard, Elisabeth, 
Thomas, Irene og Sylvia. Birgitta, Thomas’ tvilling, døde sommeren 
2021. De vokste opp på Sletner i 1950 til 1970-årene. Deres far, Inge-
mar Johansson, gift med Waldtrauts datter, Ursula, ble etter hvert 

bonde på Sletner. Karl Døbelin var fortsatt aktiv i mange år. Ett av 
barna på Sletner hørte en gang at en ledende nazist i Eidsberg tok kon-
takt med Døbelin og kona under krigen. Han mente at ettersom de 
var tyske, ville han oppfordre dem til å melde seg inn i partiet. Han så 
vel også at de hadde kontakt med tyske soldater. Noe partimedlem-
skap ble det ikke av. Walther og hans søsken hadde blitt konfrontert 
med mistanken om spionasje, men bare en hadde hørt noe om denne 
flyktningeaktiviteten som foregikk i hjemmet deres under krigen, før 
de ble født. Bare Sylvia hadde hørt at Hilda Hüneberg og Gustav 
hadde reist via Sletner til Sverige. 

Om det var direkte fra Hilda eller fra sin mor husker Sylvia ikke. 
Elisabeth kom på at hun, som barn, hadde hørte at noen ble ført 
langsmed bekken om natten for at naboene ikke skulle se dem. Hun 
hadde ikke forstått hva dette innebar og hadde ikke tenkt noe mer 
over det. Sylvia husker at Hilda var en lege hennes foreldre kontaktet 
for råd i barnas oppvekst: [Hun] var vår huslege på avstand, selv om 
Hilda bodde i Sverige og vi i Norge.

En tysk student, Holle Elke Harms, som arbeidet på Sletner gård i 
1958 fortalte Karl Døbelin at hennes foreldre hjalp og gjemte en 
jødisk kvinne på sin gård hvor de også drev et barnehjem for tuberku-
løse barn fra tyske storbyer, særlig Berlin, helt sør i Tyskland. Kvinnen 
gikk inn i arbeidet i grønnsakshagen og med å gå på tur med barna i 
skogen. Døbelin fortalte da at han også var med i undergrunnsbeve-
gelsen under krigen. Dette fortalte Holle Elke Harms meg på telefon 
ganske nylig. Det er eneste gangen jeg har hørt om at Karl Døbelin 
har nevnt dette.
Denne artikkel fra Arild Smeby er hentet ut av en større fortelling fra 
krigen, og flyktninger og hvordan det gikk med dem senere i livet. 
Takk til Arild og Walther for at vi kan lese denne i Slitu Info.
Hvis noen vet mere eller kan rette opp misforståelser i denne beretnin-
gen er jeg glad for innspill. Arild Smeby epost: arildsmeby@hotmail.
com

Av Arild Smeby

Preparatrøring på Sletner i 1930-årene. Fra venstre: Karl Døbelin, Ursula, ukjent, Waldtraut, ukjent, spiller ukjent, Ove Thomassen, Herbert 
Prausnitz (foran) og ukjent. Identifisering av menneskene og foto fra Walther Johansson.

Karl Døbelin kjører en hestevogn med to hjul, med Waldtraut. 
Den de hentet flyktningene i var litt større og hadde to seterader. 

Foto fra Walther Johansson.
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Stedet er utskilt fra Løvmo og solgt til Karl og Julie Andersen 
(Thorud) fra Olav Nilsen. Karl startet allerede under krigen med å 
bygge opp huset. 

Hovedhuset ligger på høyre side, og på andre siden ligger det et 
tilbygg. I utgangspunktet var dette to forskjellige eiendommer som 
er slått sammen til en. (Den andre eiendommen hadde navnet 
Frogner)

Julie ble født 1889 og vokste opp på Fjeldengen - en husmanns-
plass under Frøshaug Nordre i Trøgstad - sammen med far Johan 
Olsen F/1837 og mor Elisabeth Henriksdatter f/1853. Mor 
kommer fra Rødnes. Julie har to brødre Hen-
rik og Ole, når de bor der i 1900.

Karl ble født 1893, og vokste 
opp på Husmannsplassen 
Næset, som lå under Eke-
berg gård i Tosebygda. 
Far til Karl var svensk 
statsborger, og het 
Anders Alexander 
(f/1853) og Mor var 
Helene Gulbrands-
datter (f 21/7-
1860). Karl hadde, 
så langt jeg har 
funnet ut, 10 søs-
ken. Etter å ha drif-
tet plassen Næset i 24 
år, flytter Aleksander 
og Helene til Toffel-
bakke, også en plass under 
Ekeberg. Her får de sitt 11. 
barn i 1907. De har da tatt etter-
navnet Andersen. Sønn Hilmar og 
kone Anik overtar stedet. Som dere skjøn-
ner har Karl mange slektninger i Tosebygda. Blant 
annet er Karl sin bror Anton, bestefar til Aslak og Øystein Ander-
sen, som spilte fotball på Slitu i mange år. Stedet Toffelbakke fin-
ner dere langs Ekebergveien.

Etter gjennomført folkeskole hadde de begge jobber på diverse 
gårdsbruk, som dreng og tjenestepike.

Karl og Julie giftet seg 16.08.1914 i Trøgstad Kirke, og var da 
bosatt på gården Thorud i Tosebygda. Det er nok herfra Karl også 
har fått et «ekstra» etternavn.

De fikk sammen 6 barn: Elise, Asbjørn, Kolbjørn, Ruth, Valborg 
og Ingrid og en masse barnebarn, oldebarn og tippoldebarn i sine 
leveår. Asbjørn var etter krigen i krigspoliti, som passet på fanger 
på Grini - det vil si Nazister som sviktet Norge under krigen.

Karl var en dyktig snekker og jobbet mange år på Trippestad 
Trevare. Etter at han ble pensjonist, hjalp han til 

på mange gårder med snekring o.l. Han var 
mye på Fosser Ultvedt. Det ble ikke 

noe bilkjøring på Karl, men han 
han brukte sykkel veldig mye, 

og fikk seg etter hvert en 
moped som han ble veldig 

glad i, og brukte flittig. 
Julie var hjemmevæ-
rende husmor og i til-
legg, for å spe på 
inntekten, gjorde hun 
mye syjobber. Hun var 
dyktig i det faget. 
Både Karl og Julie 

bodde på stedet frem til 
sin død.
Karl gikk ut av tiden 

25.10.1971, vel 78 år gam-
mel og Julie gikk ut av tiden 

22.01.1980 vel 90 år gammel.
Huset og stedet har siden vært i 

slekten, og vært bosatt av etterkommere 
av Karl og Julie. (en liten periode utleid) i 1996 

tok John Kolokotronis over stedet. Han er oldebarn av 
Julie og Karl, morfar er Kolbjørn og mor Else-Britt, som er gift 
med Theodor Kolokotronis. De er bosatt på Folkenborg. John har 
utvidet og pusset opp huset, etter at han flyttet dit.

SANDBERG
Sandberg er første sted vi kommer til på veien nedover mot Henningsmoenkroken. 

Stedet ligger rett før bakken ned til Sagtmoen. 

Julie og Karl

Julie
Andersen

Thorud

Karl på julaften 1968 
med ny pipe.

Julie og Karl
brudebilde fra 1914

Karl Andersen Thorud 
og Olav Nilsen.

Fire genrasjoner.Kolbjørn Else Britt Julie og John

Asbjørn Andersen Torud 1945 
krigspoliti på Grini fangeleir 
etter krigen, passet på 
Norske svikere.
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Dette stedet hadde eksitert i mange mange år før det ble brent ned i 
en brannøvelse i vinteren 1987. Kan nevnes at kjøkkeninnredningen 
har Ragnhild Saakvitne tatt vare på. Dessverre har det ikke lykkes å 
finne noe bilde.

Plassen nevnes i 1875 som et eget eiet sted, med jord og hus. Ste-
det har så langt jeg kjenner til, både vært selveiet og ligget under 
Sagtmoen som husmannsplass/utleiehus på slutten. Det var Anved 
Saakvitne som kjøpte stedet tilbake til Sagtmoen i ca. 1930. I skogen 
i nærheten kan vi den dag i dag finne noen groper, som er resultat av 
2-3 blindgjengere fra starten av 2. verdenskrig i Norge. De siste som 
bodde der var familien Solbakken, og det må ha vært på 60 tallet. 
Det lå også et sagbruk rett ved skogen. Det var Anved Saakvitne 
som satte opp dette, og driftet det i mange år. Han kjøpte mye skog 
rundt i Slitu-/Trøgstad-området, og var aktiv i trevarebransjen i en 
periode. Lars brukte også sagbruket frem til tidlig 60-tallet.

 
ANVED OG INGEBORG SAAKVITNE
Som dere forstår er vi nå kommet inn på området til Sagtmoen gård. 
Historien til gården er lang, og opprinnelsen kan nok ikke skriben-
ten fastsette, men vi må nok tilbake til vikingtiden tenker jeg. En 
omtale om gården, og i en rettsak fra 1591 kan vi lese følgende: «I 
slutten av 1591 oppsto det strid om retten til Sagtmoen i Trøgstad 
mellom herr Gulbrand Torbjørnsen, sognepresten i Eidsberg og 
Peder Strønes i Trøgstad. Peder opplyste at gården var odelen til 
hans hustru og hennes fars søster. I januar 1592 ble det inngått for-
lik, og Peder og hans arvinger skulle «nyde Aasedit» på Sagtmoen 
fremfor alle andre»

Århundrer gikk og kom, og i 1929 kjøpte Anved og Ingeborg  

(f/Krog) Saakvitne gården av Oskar Stokstad. Driften var allsidig 
med 6 hester, 19 storfe, 7 ungfe, 2 griser, 20 fjærkre, samt korn og 
grasproduksjon. Dette ifølge telling i 1942. De fikk 2 barn Sigrid 
f/1927 og Lars f/1930. 

SIGRID OG LARS
Lars tok over gården i 1956 og la driften over til kornproduksjon. 
Anved og Ingeborg flyttet opp til nytt hus som er bygget rett ved 
veien, mens hovedgården ligger et par hundre meter lenger ned (se 
flyfoto hvor dette huset ikke er med). Det var en spesiell inngang 
hvor et stort elghode var hengt opp. Skribenten husker godt begge 
to, da jeg hadde min første sommerjobb hos dem hver lørdag på 
sommeren, med klipping av plenen. Etter at jeg var ferdig vanket det 
varme boller og kakao, og ikke minst barne TV. Anved f/ 1896 gikk 
bort i 1961 og Ingeborg f/1895 gikk bort i 1981.

Lars giftet seg med Ragnhild f/Fimland fra Båstad, og de fikk dat-
ter Ragnhild som ble født i 1960. Lars og Ragnhild driftet gården vel, 
men dessverre gikk Ragnhild bort allerede i 1971, bare 39 år gammel. 
Lars var en mann med god humor, og likte godt sosialt samvær og 
jakt. Spesielt var det stas med barnebarn. Lars gikk ut av tiden i 2011.

Deres datter Ragnhild forpaktet gården sammen med sin mann 
Jørn fra 1986, og kjøpte den i 1996. De drev frem til 2010 med 
såkorn og grasfrøproduksjon på kontrakt med Felleskjøpet. Fra 2010 
ble jorda leid bort til Ole Henningsmoen frem til 2015. 

I 2015 ble gården solgt til Edvard Lysaker og Camilla Haugslien. 
Edvard leier i dag ut jorda til sin bror Halvor, mens han driver ved-
produksjon og transportselskap. Må også nevne at gården holdes 
godt i stand, og er veldrevet.

SAGTMOEN GÅRD
Ned bakken etter Kolokotronis, og på venstre side lå det et sted som hette Ilebakke, navnet 

kommer nok fra alle de vann iler som går gjennom område der.

Flyfoto av Sagtmoen gård. 
Foto: Widerøe’s Flyveselskap 
A/S, lånt av Østfold fylkes 
billedarkiv.

Ingeborg

Ragnhild

Lars og barnebarn 
Ingeborg henter 
juletre. Ca 1989

Sigrid og Lars

Anved
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Det var en god del rettsaker om eiendomsretten til Hen-
ningsmoen på 1600-1700 tallet. Mulig dette hadde sin bak-
grunn i Svartedauden som etterlot seg et grunnleggende 
endret samfunn. Eierforholdene kunne være uoversiktlige 
etter at svartedauden hadde gjort så sterkt innhogg i befolk-
ningen. Da folketallet begynte å vokse igjen sent på 1400-tal-
let, oppstod det konflikter om eierskap til mange gårder. I 
tillegg var det mange som eide parter i forskjellige gårder og 
pantheftelser. Les også omtalen om rettsak som varte utrolig 
lenge. Artikkel er skrivet av en jurist på 1700-tallet!

«Erich Mysen, født omkring 1642 på Mysen Søndre, sto 
for en god del av gårdsdriften allerede mens moren levde. I 
begynnelsen av 1680-årene var han kirkeverge sammen med 
broren Tord på Randum. Blix-familien i Fredrikstad hadde 
pantsatt Sø-Mysen til Mysenfolka, og da den første pantepe-
rioden på 27 år utløp i 1701, ble gården ikke innløst, og en 
ny panteperiode begynte. Mysenfolka betraktet allerede går-
den som sin. Han fikk 07.04.1689 bykselseddel på halve 
Sø-Mysen av sine brorsønner Syver og Hans Tordssønner 
Randum, ettersom de arvet denne gårdparten etter faren, 
tinglyst 09.04.1689 (HF tingbok nr. 24d, folio 6a). Den 
20.09.1696 solgte Hans Randum sitt ½ skippund med byg-
sel, til farbroren for 50 Rdl., tinglyst 23.10.1696 (HF pante-
bok nr. 1, folio 123 og 124, tingbok nr. 30, folio 27b):

Han skaffet seg også Henningsmoen, Trøgstad, men fikk 
mange ergrelser i forbindelse med denne gården. Herr Niels 
Muus, sogneprest til Trøgstad, skiftet i 1674 med sine barn 
og barnebarn, og stesønnen Anders Andersen Trøgstad, kjøp-
mann i Kristiania, fikk Henningsmoen i arv. Han pantsatte 
gården til Tørris Kvisler i Solør for 132 rd. 

I 1692 ble Henningsmoen pantsatt til Erich Mysen av 
Erich Nilsen for 140 rd. Det fantes ennå en pantsettelse av 
gården, men obligasjonen var ikke tinglest og ble ikke god-
kjent av retten ved en senere rettssak. 

I 1696 fikk Erich Mysen såkalt odelsskjøte på Hennings-
moen av Anders Andersen Trøgstads barn, Finn Andersen 
Brennemoen og Torbjørn Andersen Brattvet i Trøgstad. Tør-
ris Kvisler gikk til sak om dette forholdet, og to menn kom 
med dommen for å forkynne den for Erich Mysen. Ifølge en 

rettssak om Henningsmoen i 1794 (hundre år senere) ble det 
hevdet at Erich Mysen hadde skjenket forkynnelsesmennene 
fulle og kjøpt Overhoffrettens dom av dem. 

Erich sendte de 132 rd. pluss 20 rd. i omkostninger til Tør-
ris Kvisler, som kvitterte for pengene. (Kvittering 16.09.1699.) 
Denne kvitteringen lot Erich kunngjøre for retten. 

Etter en ny sak, som gikk helt til Høyesterett, ble Erich 
Mysen dømt til å betale Tørris Kvisler kapital, renter og 
omkostninger på i alt 400 rd. Senere prøvde Anders Ander-
sens etterkommere å ta igjen Henningsmoen gjennom mange 
rettssaker. 

Erich fikk vanskeligheter med Laslett også, grannegården 
til Henningsmoen. Det var Asbjørn Slitu og Størker Sletner 
som eide Laslett den gangen. 

Sommeren 1695 sørget Erich Mysen for offentlig fredlys-
ning av Henningsmoens skoger, så ingen skulle tillate seg å 
hogge der uten hans tillatelse. Men våren etter ble det åsteds-
sak mot eierne av Laslett for ulovlig hogst. Laslett-eierne gikk 
til motsøksmål og førte vitner på at de ikke hadde hogd ulov-
lig. De to partene i striden ble imidlertid enige om hvor delet 
mellom gårdene skulle gå. Erich fikk 20 rd. av Asbjørn Slitu 
og 8 rd. av Størker Sletner, og dessuten fikk han det tømme-
ret som var hogd på gal side av delet.

Asbjørn Slitu mislikte nok i høy grad Erich Mysens frem-
gangsmåte, for like før jul 1696 hadde han «latt falle noen 
grove ord» som Erich mente gikk ut over hans ærlige navn. 
Asbjørn hadde kalt Erich for en «fukssvanser» (reverumpe), 
«tællærkslekkær» og «øvrighetsfislatut». Det ble injuriesak, og 
dommen sved sannsynligvis verre en noen bot, for Asbjørn 
ble dømt til «selv at forblive det han haver skjelt Erich 
Mysen» (HF tingbok nr. 30, folio 41a). 

Henningsmoen fortsatte imidlertid å være et problem for 
Erich Mysen. Erich Nordbøen på Fredrikshald opptrådte på 
vegne av Tørris Kvisler, som hadde odelsrett til gården, og 
Erich Nordbøen hadde bygslet bort gården. Nordbøen opp-
trådte også på vegne av Asbjørn Slitu, som hadde brukt halve 
Henningsmoen i 1699. Erich Mysen mente han hadde lidd 
urett her, og en rettssak førte til at Asbjørn Slitu fikk beholde 
avlinga for det året han hadde brukt Henningsmoen, men 
han måtte betale landskyld og skatter til Erich Mysen (HF 
tingbok nr. 31, folio 58b).

HENNINGSMOEN
Gården Henningsmoen var en kjempestor gård frem til 1849, 

da den ble delt i to offisielt. Øvre og Nedre Henningsmoen og i 1918 ble 
Søndre Henningsmoen utskilt fra hovedstedet Øvre Henningsmoen som eget bruk. 

Fortsatt er dette store gårder, mens den gamle, før deling strakk seg 
fra Sagtmoen til Jørgentvedt/Laugslett, tror også helt bort til Momarken område. 

Henningsmoen er en ættegård fra 1699.

Niels forblir ungkar, så Petters sønn, Ole Thorvald Pettersen fører 
slekten videre på Nedre Henningsmoen.

Petter Johannesen f. 1774 d. 1842 av foreldre Johannes Holmsen, 
Jørgentvedt f. 1733 d. 1792, og Tore Larsdatter Grav f. 1747. Gift 
1814 med Marthe Olava Due, Aremark f. 1792 d. 1875 av foreldre 
Magnus Jensen Due f. 1757 d. 1841 og Else Helgesdatter Rakkestad 
f. 1757. Marthe Olava døde i 1875 hos sin sønn Martin på Langsrud 
i Trøgstad. Petter Johannesen var foruten gårdbruker også sølvsmed. 
2 sølvskjeer av hans arbeider finnes enda på Øvre Henningsmoen.

Petter og Marthe Olava fikk 5 sønner. Nest eldste overtok gården, 
da eldste sønn døde av Tyfus

Øvre Henningsmoen er det gamle hovedsete. Jens Hansten Pet-
tersen Henningsmoen f/19.12-1818 d/9.12.1902, han var gift med 
Oliana f/Hansdatter Laugslett f/19.08.1829 d/12.06.1898. De 

driftet gården og fikk 8 barn. Han bygget ny driftsbygning i 1867 
og var også Ordfører i Trøgstad fra 1868-1869.  

Deres sønn Ole Jensen Henningsmoen tok gården, han ble født 
12.12.1858 d/27.10.1934. Han giftet seg med Mariane Krog fra 
Rødnes f/20.12.1858 d/27.11.1925. Ole og Mariane bodde de første 
år på Kroksund i Rødenes, hvor han drev landhandel, siden kjøpte 
de gården Hersether i Trøgstad og bodde der til de tok over slekts-
gården Øvre Henningsmoen i 1899. Det var han som fikk skilt ut 
Søndre Henningsmoen i 1918 og bygget opp stedet og flyttet ditt i 
1919. (se omtale S. Henningsmoen)

Deres sønn Håkon Henningsmoen tok deretter over gården i 1919 
og frem til sin død, han ble f/19.09.1885 d/8.06.1927. Håkon er for 
øvrig født på Sagtmoen (nabogården) Han giftet seg med Solveig 
Sæthren f/11.01.1888 d/ 1981. De fikk 3 barn Inger Marie f/ 

Øvre Henningsmoen fra 1831
Marthe Olava Due og Petter Johannessen flyttet fra Langsrud til Henningsmoen i 1831. 

Gården deles da mellom Petter og Niels. Petter får Øvre Henningsmoen gnr. 15, bnr. 1 og 
Niels Henningsmoen, nedre gnr. 15 bnr. 2. Skyldelingsforretning ble først foretatt og tinglyst 17.10.1849. 
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12.01.1920, Ingeborg Olivia f/ 03.02.1924 og Håkon Ole Emil f/ 
03.08.1927 d/ 30.04.2014. 

Samme år som Håkon Ole Emil ble født, døde hans far, som også 
het Håkon. Da ble mor Solveig alene, og enke med 3 små barn. 
Etter at Haakon Henningsmoen døde i 1927 ble gården drevet med 
bestyrer i noen år, og senere bortforpaktet til Håkon O.E. tok over i 
1950. Håkon Ole Emil ble dermed medeier i gården ved sin fødsel. 
Dette sameiet med søstrene varte frem til Håkon overtok gården. 

(skjøte 20.01.1950). Litt om gården fra 1942; da hadde de 5 hester, 
24 storfe, 10 ungfe, 10 griser, 30 fjærkre, og i tillegg ble det dyrket 
som på alle gårder, poteter, kålrot, korn og gras/høy.

I 1950 tok som nevnt Håkon Ole Emil over gården, 22 år gam-
mel. Han giftet seg i 1954 med Reidun Synnøve f/Solberg fra Skipt-
vedt. Synnøve f/29.09.1933 d/22.07.2021. Tidligere virke på 
Henningsmoen var melkeproduksjon som ble avviklet i 1951. Da ble 
19 melkekuer og 10 ungdyr solgt på auksjon på gården.

Håkon la driften over til kornproduksjon, men jeg kan se at de 
hadde 1 hest igjen i 1965. Ny låve og korntørke ble bygget i ca. 
1960, i tillegg til skogsdrift. Sandtak lå også under gårdens arealer, 
men ble mest leid bort. I 1972-75 utvidet gården med nydyrket 
mark med 170 mål. Synnøve og Håkon var aktive i lag og 
foreninger. Håkon var bl.a. aktivt med i den første lysløypa på Slitu.

Det lå tre husmannsplasser under Øvre, en som hadde navnet 
«Myrene». De lå nede ved Stupetbekken eller man kan også kalle det 
Slitubekken. Og 1 med samme navn som hørte Nedre Hennings-
moen til. Disse to plasser forsvant før 2. Verdenskrig og i dag er 
området dyrket opp. Et av husene ble flyttet opp til Øvre og Solveig 
(mor til Håkon Ole Emil bodde der i mange år) I dag mener jeg det 
er samme hus som Remi Heer har leid i en årrekke. (men pusset 
opp) De to Franserud husmannsplassene er borte i dag, den ene lå 
ca. der vakt og kontrollstasjon til Mona Sand og singel lå og den 
andre forsvant siste rest av når E.18 ble bygget.

Håkon og Synnøve Henningsmoen, som var det navnet som ble 
brukt, fikk 2 barn Anne f/1957 og Ole f/1961. Vi som kjente dem, 
minnes dem som meget hyggelige og pliktoppfyllende. Synnøve 
utdannet seg til hjelpepleier på slutten av 70 tallet og jobbet en god 
del år på Edwin Ruud hospital. Synnøve var også meget interessert i 
historie og en god del av opplysningene kommer fra henne.

Håkon og Synnøve flyttet til Skogholt ved Morstongveien i mars 
1989. Her bodde de begge til sine siste dager.

Ole sønn av Håkon og Synnøve fikk 2 barn, Emil f/1991 og Tuva 
f/1993. Ole tok over drifta av gården i 1990 og tar over gården i 
1993. 

Ole driftet gården frem til datter Tuva Ask Henningsmoen tok 
over i 2021. Ole er også aktiv inne Fossens eftf as og transport. I dag 
er jorden forpaktet bort, til en av nabogårdene. Tuva har en datter 
Vio Ask Henningsmoen f/2021, så denne gamle ættegården fra 
1699, går videre i slekt.

Håkon og Solveig Henningsmoen med Gyda i midten..

Jens P. Henningsmoen. Oleane Hansdatter Laugslet Henningsmoen.

Øvre Henningsmoen.

Haakon og Synnøve  Henningsmoen.

Øvre Henningsmoen.

Hans H. Henningsmoen, Håkon O.E. Henningsmoen, Arne Hansen og 
foran Ole Henningsmoen.
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Skyldelingsforretning ble først foretatt og tinglyst 17.10.1849. Niels 
forblir ungkar, så Petters sønn, Ole Thorvald Pettersen fører slekten 
videre på Nedre Henningsmoen. 

Ole Thorvald overtok Nedre Henningsmoen etter sin farbror 
Niels Johannesen som døde ugift 18.12.1856. Våningshuset ble byg-
get ca 1830. Ole Torvald Pettersen Henningsmoen f/04.09.1832 -d/ 
0403.1886. Han ble gift med Maren f/Laugslet Hansdatter 
f/06.11.1832 - d/21.05.1909.. Thorvald Pettersen og Maren hadde 

følgende barn: Nils Julius f/. 22.4.1862 - d/ 28.1.1938 og Hans 
Christian f/ 3.4.1864 - d/ 3.12.1945

Nils Julius gikk i yngre år skogskole. Han drev en tid teglverk i 
Sverige sammen med et par kompanjonger.

Etter morens død, drev han Henningsmoen sammen med broren 
Hans Christian til 1937 da han solgte sin del i Henningsmoen til 
ham. Hans Christian Henningsmoen gikk i unge år amtskole og 
avtjente sin verneplikt i kavaleriet. Han var en tid sunhetsbetjent i 

Nedre Henningsmoen fra 1831
Marthe Olava Due og Petter Johannessen flyttet fra Langsrud til Henningsmoen i 1831. 

Gården deles da mellom Petter og Niels. Petter får Øvre Henningsmoen gnr. 15, bnr. 1 og 
Niels Henningsmoen, nedre gnr. 15 bnr. 2.

Oslo. Hans Christian Henningsmoen giftet seg 1901 med Maren 
Bolette Johansdatter. Maren f/16.05.1864 - d/22.04.1955. Hans 
driftet Nedre Henningsmoen sammen med broren Nils til 1937 da 
han overtok hele gården. Hans Henningsmoen var en meget flink 
hobbyhåndtverker. Han hadde bl.a. laget et spisestuemøblemang i 
eik. Han var, og kunne, med god rett, være stolt av sitt arbeide på 
dette felt. “Det er mine henders arbeide” pleide han å si når tingene 
ble brukt eller kom på tale. (se bilde) 

Hans Christian og Maren fikk 2 døtre: Olga Thorbjørg f/ 
19.5.1902 d/ 25.6.1991 og Gyda Emilie f/9.3.1904 d/12.1.1997.

Litt om gården også fra 1942, det var nøye telling under krigen. 
Da finner vi 4 hester, 20 storfe, 6 ungfe, 6 griser, 40 fjærfe. Da 
hadde hovedhuset, blitt påbygd i 1864, rest i 1948 og 1960 og side-
bygningen i 1952. 

Olga giftet seg i 1939, med Arne Hansen f/05.01.1908 
d/17.01.1990. Arne var fra Trøgstad. Arne og Olga tok over gården i 

Arne Hansen med sin stolthet Hamlet. På besøk er Olaf Svoor.

Hans C. Henningsmoen lagde denne sjenken i 1914.

Flyfoto av Nedre Henningsmoen.
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1941. De fikk et barn Hans Tormod f/25.02.1940 
d/19.09.2002. Gårdsdriften var i staren allsidig, på 60 
tallet husker jeg at mye av høstferien gikk med til å plukke 
poteteter og her tjente jeg min først 5 kr seddel. De hadde 
også en god del høner og salg av egg. Etter hvert så ble pro-
duksjon også her lagt over til Korn.

 Arne og Olga var aktive i Indremisjon og forsamlingen 
i på Betel Mansrud. Det ble også avholdt husmøter i stor 
stua der ned på gården. Et minne jeg har, er at min far og 
jeg var der nede og så på månelandingen i 1969, et spesielt 
øyeblikk i verdenshistorien. 

Arne og Olga var veldig stolt av en hund de hadde, en 
stor Irsk ulvehund. Den var veldig snill, men stor og en 
dag kom det en selger på døra, Arne satt inne i Tv stua og 
ropte kom inn! Selger lukket opp døra og det første han 
møtte var hunden, som reiste seg opp på 2 ben og la for-
labbene oppe på skulderen til selgeren. Han ble kjempe-
redd og rygget ut av døra og ut på plen, med hunden over 
seg, som også ble redd. Arne kom fort etter da han skjønte 
at her skjedde det noe, selger kom aldri igjen men det gikk 
bra. Deres sønn Hans Tormod tok over gården i 1976, og 
driften den hele tiden. Da mest med kornproduksjon. 

Han ble gift 1990 med Inger Skjærsaker, Inger forteller 
at første gang hun så Hans Tormod var på Søndre Hen-
ningsmoen, da hennes foreldre forpaktet denne gård en 
god del år, da hun var ung. Hun synes han var så staslig og 
god. Hans Tormod var en sosial person som likte å snakke 
med folk, kjøre litt rundt i sin Røde Saab, stikke innom og 
se på en kino film, når det passet. Han lagde også en egen 
Øret dam nede på jordet, som han var veldig stolt av. 
Dessverre ble Hans Tormod syk og gikk bort bare 62 år 
gammel. Inger forpakter bort dagens jord arealer. En liten 
artig sak som jeg ser i gårdsbøkene er at Tel nr var en gang 
Slitu nr 35, til Nedre Henningsmoen den gang Slitu hadde 
egen telefonsentral, manuelt. Samt at de fikk innlagt elek-
trisk lys ca. 1920, det hjalp veldig, da før måtte man vær 
kveld gå rundt å tenne opp i parafin lamper. El lyset kom 
nok samtidig også på Øvre. Ang Husmannsplasser som lå 
under Nedre Henningsmoen, se eget skriv om disse.

Hans og Niels som smågutter på Nedre 
Henningsmoen.

Hans Henningsmoen. Søstrene Olga og Gyda
 Henningsmoen.

Hans Hansen Henningsmoen, Synnøve Henningsmoen og Arne Hansen. Arne, Olga og Hans.Maren Bolette Henningsmoen

Dagliglivet på Nedre 
Henningsmoen.
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Ole Jensen Henningsmoen datter, Ingeborg Randem, overtok går-
den i 1935. Hun var yngste datter av Ingeborg Oleane f.1895 på 
Herseter, død 1994. Gift 1919 med Holm Randem f. 1887 d. 1953.

Ingeborg og Holm bygde villa på Sand, Mysen og her hadde 
Holm hadde etablert sin auksjonsforretning. Ved Holms død flyttet 
Ingeborg tilbake til Henningsmoen.

Ingeborg og Holm hadde to barn. Ole Johannes f.1920 d.1996 
overtok sin fars auksjonsforretning. Kjøpte gården Sørbråte i Trøg-
stad 1958. Ragnhild Randem f.1923. Gift 1954 med Brynjulf Grøn-
lien f. 1924 av foreldre Grethe Dahl Hansen og Marius Grønlien.

Ragnhild Grønlien overtok gården etter sin mor i 1975. De har to 
sønner: Ole Marius f.1955 og Jens Brynjulf f.1958

Ole Marius Grønlien tok over gården i 2012. Han drev gården fra 
1980, dels sammen med sin bror Jens fram til 2003. Jorda ble da leid 
bort til Kåre Tokerud, og seinere til Hans Edvard Røssum-Tokerud.

Gården ble drevet av Ole Jensen Henningsmoen fram til han gikk 

bort i 1933. Familien Trømborg forpaktet gården deretter og trolig 
fram til en gang etter 2. verdenskrig. Ekteparet Bekkevar forpaktet 
gården på femtitallet. Ca. 1960 overtok ekteparet Skjærsaker forpak-
tingen av gården. De drev gården med allsidig husdyrhold fram til 
de avviklet driften i 1980. Inger Skjærsaker, som var ung på den 
tiden, husker godt den dagen hun først traff Hans Tormod. Da 
hadde ei av kuene, ramlet ut i brønnen, og så tøff som Inger er, fikk 
hun tak i et tau i, og hoppet ut i brønnen. De fikk kua opp, men 
samtidig kom Hans Tormod ruslende og Inger følte seg «flau» der 
hun sto kliss gjennomvåt. Men Hans Tormod smilte bare godt, dette 
skjede tidlig på 60-tallet, siden den gang, glemte hun aldri Hans 
Tormod og de ble senere et ektepar.

Dagens eier flyttet da til gården og la driften om til kornproduk-
sjon. Ingeborg Randem fortsatte og bo der så lenge som helsen tillot 
det. 

I deler av skogen er det en skogsvei, som går fra «Villan» og bort 
til Henningsmoenkroken veien, den har blitt brukt flittig av mange 
gående gjennom åra, og det ble på 60-tallet avholdt skirenn på 
denne veien. 

Avslutningsvis kan det nevnes at Ole Marius har levert innspill til 
arealdelen av ny kommuneplan for Indre Østfold kommune. Forsla-
get handler ikke lenger om nytt næringsområde. Direktoratet for 
mineralnæring motsetter seg nedbygging av arealer med vesentlige 
grusressurser. For å kunne imøtekomme direktoratets varsel om inn-
sigelse mot det og å oppfylle noe av det vesentlige i meklingsprotkol-
len for kommuneplan Slitu - Momarken forteller Ole Marius at han 
har foreslått å flytte grensen for kommunedelplanens område N3 i 
skogen sin, nærmere mot innmarka på eiendommen. Gjennom de to 
foreløpige behandlingene i kommunen har forslaget fått støtte i 
kommunen.

Henningsmoen søndre 
gnr. 15 bnr. 3

I 1918 fradelte Ole Jensen Henningsmoen 150 mål jord og skog fra hovedbølet gnr. 15 bnr. 1. 
Allerede i 1916 bygde han nye hus, våningshus, driftsbygning og stabbur. Den nye gården fikk navnet 

Henningsmoen søndre gnr. 15 bnr. 3, ofte omtalt som «villan».
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På de to som lå under Øvre Henningsmoen (se også artikkel om 
gården på sidene foran) bodde det i 1910 2-3 personer på hvert sted. 
Det er ingen spor etter disse steder i dag. Vi kan lese i en artikkel fra 
Indre Smaalende fra 1939, at de besøker Johan Brynhildsen, som da 
akkurat var fylt 75 år. Han forteller at han måtte forlate hjemmet 10 
år gammel og har vært på mange plasser. 2 barn men dessverre døde 
kona etter 4,5 års ekteskap. Da måtte han få seg en husholder. Han 
var heldig som fikk ei som var hos ham i ca. 40 år. Da hun gikk bort 
fikk han ny, ei dame fra Degernes. Johan forteller at han har jobbet 
på Øvre Henningsmoen i ca. 40 år og trivdes.

Journalisten beskriver i vakre ordlag området han går gjennom for 

Franserud husmannsplasser 
under Øvre og Nedre Henningsmoen

Det lå 4 husmannsplasser under Henningsmo-
en Øvre og Nedre, som hadde navnet Franserud 
Nordre Franserud, Mellom Franserud og Søndre 
Franserud og Østre Franserud. (det brukes også 
noen andre navn på disse plasser)

å komme til stedet, over og ned Monaryggen, til plassen som ligger 
eventyrlig til, her oppe nu da hver busk er et juletre, pyntet vakrere 
en noen menneskehånd kan gjøre det. I stuen brenner det lystig i 
ovnen, det er lunt og trivelig innenfor veggene.

På de to Franserudplasser som ligger under Nedre Henningsmoen, 
bodde det i 1910 fem personer på den ene, som lå ut på jordet (som 
en egen øy) når du går Henningsmoen stien. Jeg tror også det er der 
bildet er fra. De som bodde på naboplassen husker ei dame ved navn 
Anne, som bodde der. Hun hadde ei ku, og gikk og leverte melk 
hver dag til naboen. En stor kjepp i ene hånda og melkespannet i 
den andre.

Øverst på siden ser vi husmannsplassen slik den var i 1910, 
mens bildet over viser stedet i dag.

Øverst på siden ser vi maleri av Franserud, mens bildet over 
viser stedet i dag.

På det andre Franserud-stedet, hvor det bodde 7 personer i 1910, står 
det igjen et uthus, samt at Hans Tormod bygget en grillhytte på 
området. Huset brant ned på 70-tallet. Stabburet som står igjen er 
meget gammelt. (se bildet over).

I et testament fra Nils Henningsmoen fra1894, står det at Chris-
tian Johansen, skal få bruke plassen resten av sin levetid. Olaf Johan-
sen f/ca. 1925 vokste opp her med flere søsken.

Under krigen bodde fam. Anders og Mari Osflaten der en periode, 
Bjørn Osflaten ble vel født der. Eva Lund f/Osflaten husker også hun 
bodde der. Anders jobbet da for Arne og Olga Hansen på Nedre 
Henningsmoen. Asbjørn Andersen m/fam var også bosatt på dette 
stedet en periode. Så husker vi fam. Myhre, med barna Mona, 
Harry, Einar og Alma. De bodde der fra 1952 til 1958. Einar var 

med på Slitu fotball, blant annet som en meget uredd keeper.
Jeg ikke sikker på hvem som bodde der sist, men det var nok slutt 

utover i 60-tallet. Etter den tid, ble det etterhvert bedre boforhold i 
Norge.
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Men man har sikre kilder på at Trøgstanske Dragonkompani hadde 
øvelse på området i 1772. Så må man nok tro at de som var på går-
den også var oppe på Morstong v/veien som går der i dag også, og 
beskuet henrettelser. Den siste i 1829. 

I 1842 ble det utskilt en del av gården, det vi på daglig språk kal-
ler «Lille Kongerud» Det ser ut som de som eiet gården siste halvdel 
av attenhundre tallet, bruke navnet Kongerud som etternavn. Mulig 
denne familie solgte gården til P.O.Svoor, som bringer oss til dagens 
slekt på Gården. Just Bernhard og Anna Marie Lysaker kjøpte går-
den av Svoor i 1917. De kom fra Marker. 

Siden den gangen har Lysaker familien driftet Kongerud. 
Just døde dessverre veldig tidlig F/30.10.1878 - D/22.12.1922. 

Anna F/20.03.1886 - D/17.03.1934, tok over driften, med hjelp av 
sine barn. Just og Anna fikk 5 barn: Louise F/1907, hun ble gift med 
Julius Ørka og driften gården Bekkevar i mange år, før de bygget 
hus i Slitu og flyttet dit. Julius var også med i Sangbrødrene. Edvard 
F/28.03.1909 - D/07.11.1919. Halvor F/31.07.1911 - D/ 17.05.1988, 
giftet seg med Synnøve f/Hoel F/10.04.1913 - D/10.11.1986 og tok 
over gården i 1934. Reidar F/1913, han etablerte seg med snekker-
verksted i Smedgata, Mysen. 

En liten artig sak; en av etterkommere etter Reidar vant Slitu 
Sprinten 2021, så får vi se hvordan det går i 2022.Trygve f/1916. 
Alle disse barn etter Just og Anna, tok folkeskolen på Tenor skole.

Trygve ble en kjent personlighet, dette utklipp er hentet fra nettet. 
Da han var to år, fikk han skadet et øye, og da han var fem, døde 
faren. Mor Anna var nært knyttet til Kinamisjonen og ville at 
Trygve skulle bli misjonær, og han fikk ikke gå på skole utover fol-
keskolen i frykt for at han skulle miste sin barnetro. I stedet gikk 
han som dreng på gården til han var 17 år.

I 1934 døde moren, og Trygve fikk ett år på Kinamisjonens folke-
høgskole på Fjellhaug. Etter det fikk han begynne i andre klasse på 
middelskolen på Mysen. I 1937 begynte han på St. Hanshaugen 
skole i Oslo, som var en videreføring av Heltbergs studentfabrikk fra 
1800-tallet. Han ville egentlig bli ingeniør da han hadde lett for 
realfag og matematikk. I stedet skulle det bli hovedfag i norsk. Han 
ble cand.philol. med hovedfag i norsk og bifag i tysk og historie ved 

 KONGERUD GÅRD
Gården ligger på andre siden av Morstang gård, ned på sletten. 

Den lå tidligere i Trøgstad kommune, en kommune som ble opprettet i 1838. Gårdens historie går mange 
hundre år tilbake, men det blir et for langt «lerret» å bleke.

Universitetet i Oslo i 1947. Lysaker var lektor ved Harstad kommu-
nale høyere allmennskole 1947-1957, deretter lektor ved Gerhard 
Schønings skole i Trondheim 1957-1984. Han var også konservator 
ved Norsk lokalhistorisk institutt 1956-1958. Lysaker utgav flere 
lokal- og kirkehistoriske skrifter. 

Han ble innvalgt som medlem i Det Kongelige Norske Videnska-
bers Selskab i 1957. 

Halvor tok som sagt over gården i 1934, og han giftet seg med 
Synnøve i 1937. Halvor og Synnøve fikk 5 sønner: Tore F/1939, Erik 
F/1940-D/2019, Arne F/1945-D/2019, Øivind F/1948-D/2010 og 
Steinar F/1952.

Litt om gården fra 1942: Da var det 5 hester, 18 storfe, 8 ungfe, 
17 griser, 30 fjærfe, og 65 pelsdyr. Postadresse var Slitu og tlf var 
Slitu nr 15. 

Man antar at bolighuset er fra ca. 1830 tallet. Siden ble det kjøpt 
inn Traktor og moderne redskap etter hvert. Første Traktor Case, 
var en kraftig maskin med store jernhjul (se bildet under). 

Just og Anna Lysaker.

Foto: Widerøe’s Flyveselskap A/S 
fra Østfold fylkes billedarkiv

Synnøve Lysaker som ung 
konfirmant.

Halvor med premiekua ”Abba” på Momarken i 1980.

Halvor uteksaminert fra 
skolen.
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Årene fra Halvor og Synnøve drev gården til sønn Tore tok over, ble 
det bygget både kårbolig, fjøs i 1970 og Grisehus i 1971, kaldluft 
kortørke og kjøpt inn maskiner og redskaper til allsidig drift. 

Halvor var en dyktig bonde, og tok godt vare på sine dyr. Han 
vant blant annet utstillinger med kuene sine. (se bilde) Synnøve 
hadde nok mye å gjøre med 5 gutter, med aldersforskjell på 13 år fra 
Tore til Steinar. Mye tøy måtte vaskes. For så langt jeg husker spilte 
både Tore, Øivind og Steinar fotball på Slitu, og da ble det mye tre-
ningstøy og drakter, som måtte holdes styr på. Så var det 

bursdagsselskaper og husmøter som ble avholdt på rundgang i Slitu i 
lang periode, og da skulle det være mat og kaffe etter møtet. Jeg tror 
dette «presset» med mat på husmøter tok på! Jeg husker også at 
Synnøve lagde bælgode kjøttkaker. I tillegg måtte hun sikkert være 
med på gårdsdriften, så dagene ble nok lange. 

Produksjon på jordene, var jo selvsagt mye mat til dyrene, gras , 
høy og i en periode mye kålrot, samt poteter. Synnøve hadde også 
sin egen kjøkkenhage.

Gården har blitt doset ut i 50-årene og 70-årene, det var mange 
holer som da ble til mer dyrkbar mark. Tore Lysaker overtok gården 
i 01.01.80. Han husker godt når han begynte på skolen på Slitu 
(Tenor) da Halvor kjørte han og nabogutten Åge Lund til deres før-
ste dag. Det var med hest og kjerre. Etter to år startet Trøgstad kom-
mune opp med busshenting, slik at da ble det skole tilbudet i 
Trøgstad som gjaldt. Det samme med alle brødre, som måtte ta buss 
til Skjønhaug. (i de senere år 
ble det mer samarbeid mel-
lom kommunene, slik at den 
yngre generasjon kunne gå på 
nærmeste skole). Tore tok 
videre utdannelse innen 
skogbruk og gikk på Skog-
brukskolen i Elverum, bl. 
annet sammen med Ole 
Ellefsæter. Siden fikk han 
jobb i Spydeberg med ansvar 
for skogoppsynet i kommu-
nen. Tore giftet seg med 
Turid f/Løken fra Spydeberg 
og sammen fikk de tre barn: 
Anne Synnøve F/1968, 
Halvor F/1969 og Edvard 
F/1973. (Skribenten legger 
merke til at navn går igjen i 
generasjoner).

Tore og Turid bygget seg hus i 1970, på Kongerud gård, nesten 
oppe ved hovedveien. Tore bygget på fjøset og utvidet melkeproduk-
sjon. Mye jobb er nedlagt i driften, når man har dyr som må melkes 
både morgen og kveld, blir det ikke mye fritid, heller ikke lørdag og 
søndag. 

Sønn til Tore og Turid, Halvor, tok over driften av Kongerud gård 
23.01.1996, og har driften gården videre med mye hjelp av «gårds-
gutten» Tore. Som bevis på høy kvalitet ble de tildelt ærespris fra 
Tine i 2018. Dette er en pris de kaller ”Mjølkespannet” og er en 
heder for å ha levert sammenhengende 25 år med elitemelk. Det er 
kun den beste melka som blir kategorisert som «elitemelk». Melka 
blir bl. annet analysert for celletall som forteller om jurhelsa, og bak-

terienivå. Melka må selv-
sagt være fri for 
medesinrester, og dette 
blir kontrollert ved hver 
eneste melkehenting. Så 
Halvor har fortsatt den 
gode driften, og har i skri-
vende stund 26 år med 
kuer og samlet ca. 80 dyr i 
smått og stort. Vi kan se 
mange ganger fra veien at 
kuene går ute i det fri og 
koser seg. 

I tillegg driver Halvor 
med gras- og kornproduk-
sjon. Til dette forpakter 
han også et par andre går-
der. Det er godt å se i 
disse tider at det er mulig 
å produsere mat i Norge, 

det vil vi trenge mer av i fremtiden. Til slutt må jeg si at det var en 
fin uttalelse Tore og Halvor kom med til avisen, for noen år siden: 
«Vi driver på Slitu, men gården Kongerud ligger nok på Trøg-
stad-siden av grensa». Derfor er disse områder også med i Slitu 
Info.

Sangbrødrene med koner på besøk hos fru Jølsen på Lekum.

Familien Lysaker med stort og smått.

Tore og Halvor i fjøset. Foto: Trond Ø Nilsen Smaalende.

NOEN SANNE HISTORIER

På en gård med 5 sønner kommer det frem mange historier. Far Halvor var en spesiell tøff mann. Her får du noen små historier 
som er sanne. En gang han og svoger Julius var på Bekkevar for å skjære ut is på brønnen, med ei sag som var stor og kraftig, 
kom de til og få saga bort i låret til Halvor. Store kutt, og hva nå!! Julius gikk inn og hentet syskrinet til Louise, tok frem nål og 
tråd og sydde igjen såret. - Det var det, sa Halvor, nå får vi forsette på jobben vår, her var det ikke mye bedøvelse. (Isen ble brukt 
til å kjøle ned melk på sommertid, ble pakket inn i sagflis, slik at den holdt seg lenge) Tidligere lå det i nærheten av Bekkevar, en 
hoppbakke som hette Uleberg bakken, der kunne man hoppe ca. 40 meter. I sin ungdom tok Halvor fart og satte nedover, men 
det var blitt holke, og gutten gikk på «trynet» og slo ut tann, pytt pytt. Når vi først nevner hoppbakke, var det også på Kongerud 
en hoppbakke, som mange av oss i Slitu har hoppet i. Det ble bygget stillas, og man kunne hoppe ca. 20 meter. Da Halvor var 70 
år så kom han med hoppskia, og hoppet, utrolig men sant. Hans kjære Synnøve kom rett etterpå, og sa klart fra at nå fikk han gi 
seg, du er ingen ung gutt lenger. Må også nevnes at Halvor var med i den meget berømte sanggruppen (Sangbrødrene fra Slitu) 
og han hadde en spesiell stil. Da han sang, gikk han opp på føttene når det skulle være høye toner.
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Det var to gutter som hadde sett på høneslakting, det var den 
gang man kuttet hode av høna på hoggestabben og lot hønene 
fly fritt etterpå for å tømme blodet.

Dette synes guttene var så fasinerende, at neste dag tok den 
ene av guttene med seg sin kamerat i hønsehuset og fant frem 
øksa!

Mens den ene sto og så på, hogg den andre gutten hodet av 
flere høner inn i hønsehuset. Dere kan tenke 

dere hvilket kaos det ble…hodeløse dyr 
som ”flagret” omkring i et forferdelig blod-
bad. Så lang vi kjenner til ble det denne 
dagen drept ca 15 høner.

Gutten som hadde brukt øksa så ikke ut 
etter dette. Blod over hele seg, mens kameraten løp hjem ”vett-
skremt”! Som nok ikke var rart.

Ikke nok med dette, etter en stund kom storebror hjem fra 
skolen, og så sin lillebror stå ved hovedhuset med øksa i handa 
og full av blod!

Broren fikk sjokk, og lurte først på om hele familien var tatt 
av dage. Men så husket han at det bare var han og lillebroren 
hjemme denne dagen. Etter hvert ble det en forklaring på all 
galskapen, og storebror fikk ryddet opp i hønsehuset, og tok 
vannslangen og spylte den lille rakkeren som hadde gjort dette.

Det ble mye hønsesuppe i de nærmeste dager. Og bjørkeriset 
kom nok også frem!

Sånn kan det gå når inspirasjonen blir for sterk!

”Røverunger” 
i Zululand!

Dette er en sann historie som foregikk på 
starten av 60-tallet.

Slitudansen er en forening hvor vi fremmer danse-glede, og vi har 
totalt 9 fester hvert år. Det er fem fester på våren, hvorav maifesten 
er mat-fest med spekemat. På høsten har vi fire fester, og året avslut-
tes med julebord 4. dag jul (som oftest). Her serveres det kalkun 
med tilbehør, og litt godt i glasset.

Vi kom endelig skikkelig i gang igjen etter pandemien f.o.m. mars 
2022, og vi har fått mange nye medlemmer i året som gikk. Dette er 
veldig gledelig for oss, og vi tar gjerne imot flere i 2023. Vi oppfor-
drer alle våre medlemmer til å ta med venner og bekjente, slik at de 
også kan få oppleve gleden ved å være på ordentlig bygdedans.

SPILLELISTE FOR 2023:
21. januar  Mr. Ray
25. februar  Rainbow
25. mars  Duo ń Henriks
22. april  Contiki
13. mai  Sandins

FERIE
23. september  Country Wing ś
21. oktober  Bøkkman / Monique ś
18. november  Contiki
28. desember  Ikke klart ennå

Vi ønsker dere hjertelig velkommen til dans på Slitu!

Mvh Solfrid Sørnes – leder og styret

Godt nytt år!
Vi i Slitudansen ønsker alle våre medlemmer velkommen til en ny sesong med dans, 

moro  og sosialt samvær på Foreningshuset på Slitu.
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Sven Erik Vesse f/13.01.1949 flyttet til Slitu, sammen med sin kone 
Olaug nov 2012. 

Han er oppvokst på Opsund i Sarpsborg, og minnes en god barn-
dom med mye lek hvor utedørsaktiviteter var første prioritet. Ikke 
minst var det mange naturopplevelser innen speiderbevegelsen, sær-
lig i skogsområdet rundt speiderhytta ved Børtevannet. Sven Erik 
var her aktiv i 3. Sarpsborg Ekorn. 

TIDLIG KRØKES
Tidlig var det fotball som fanget han, og han spilte på smågutt-, gut-
telag og juniorlag, samt 1 B-kamp for Sarpsborg Fotballklubb 
(SFK). Men fikk allerede som 16-åring tilbud om å ta over treningen 
av yngre lag i SFK. Han minnes godt spenningen da han som 
16-åring måtte innkalle til, og lede et større foreldremøte på 

klubbhuset på Kurland. Nervøsiteten «lå utenpå». Ikke alltid enkelt 
å måtte formane foreldre om hvordan treningsopplegget skulle gjen-
nomføres, likeledes kampprogram og nødvendig dugnadsinnsats fra 
de foresatte.

ENDRING AV FREMTIDSPLANER
Når Sven Erik gikk ut av videregående, var hans største ønske å bli 
lokomotivfører, slik som sin farfar. Sven Erik var mye med sin farfar 
på togturer fra tidlig barndom, og synes dette måtte være drømmen. 
Men det viste seg at han var litt for ung, og fikk beskjed om at han 
måtte vente med sin utdannelse på jernbaneskolen. Etter å ha gjen-
nomført 1-årig utdanning innen jern- og metall og ½-årig kurs 
innen gass- og elektrosveising på Sarpsborg Yrkesskolen, tenkte Sven 
Erik: 

– Ja, jeg har i grunnen også hatt lyst til og reise ut på sjøen? Så 
etter godkjent rekruttskole, søkte han seg inn på Sjømilitære Korps i 
Horten. Fri kost og losji, lønn under utdannelse og sikker jobb i 
fremtiden lokket. Mange sa til ham at en jobb innen offshore ville gi 

mye bedre årslønn, men Sven Erik var mer opptatt av livslønn en 
årslønn!

SHIP O’HOI
Sven Erik Vesse gjennomførte 41 år i sjøforsvaret, fra oktober 1967 
til februar 2009. Han har tjenestegjort på en rekke operative fartøy 
og avdelinger i innland og utland.

«Tunge» tjenestesteder har vært Sjøforsvarets Forsyningskom-
mando ved Haakonsvern Orlogsstasjon, Forsvarets logistikkorgani-
sasjon (FLO) på Kolsås og tidvis i samarbeid med 
Generalintendanten på Akershus Festning.

Viktige hovedoppgavene i tjenesten har vært personellforvaltning, 
materiellutvikling, maritim og operativ logistikk. Her inngikk 
utrusting til fellesforsvaret i Hær, Luft og Sjø, med stor fokus på 
Forsvarets spesialstyrker (FS), Marinejegerkommandoen (MJK) og 
Forsvarets spesialkommando (FSK), herunder spesialutrustning til 
våre soldater i Afghanistan. 

I lange perioder var Sven Erik også instruktør ved Forsvarets 
Overkommando, Voksenopplæringen i Forsvaret, Sjøkrigsskolen og 
KNM Tordenskjold, Sjøforsvarets skolesenter, hvor han også var 
personellsjef for alt intendanturpersonell.

Interessante opplevelser har det vært mange av. Utvekslingsoffiser 
om bord i den danske fregatten HDMS Herluf Trolle (F353), natur-
lig nok oppkalt etter Herluf Trolle, en dansk admiral fra 1400- tal-
let. Våre danske venner har jo litt annen kultur en vi Nordmenn, 
mer åpne og litt mer glad i en «Bajer». Utsagnet «Sjø 5 og vi går 
hjem», stemte ofte. Lang deltagelse i Standing Navel Force Atlantic 
(STANAVFORLANT), som var en stående flernasjonal 

marinestyrke, avstedkom mange flåtebesøk i ulike land. I England 
ble Sven Erik kjent med mange offiserer, og felles for svært mange av 
dem var at de hadde en PUB i nabolaget. Ofte «misunte» Sven Erik 
sine kollegaer denne nærheten til et felles sosialt miljø i sine 
boområder. 

DEN STORE KJÆRLIGHETEN
Som man forstår mye aktivitet og aktivt arbeidsliv, og det var i den 
forbindelse han traff sin kjære Olaug. En kveld da båten lå til repa-
rasjon på BMV Laksevåg i Bergen, var Sven Erik på land, for en fri-
kveld. Han skulle på det kjente dansestedet, Hotel Rosenkrantz, 
men der var det fult, så han gikk på Holms Diskotek og bestilte seg 
en god middag. Da han satt alene ved bordet, kom kelneren bort og 
spurte om 3 andre også kunne sitte ved bordet hans. Det var Olaug 
med en venninne og venn. De ble fasinert av denne herremann, og 
fikk senere på kvelden lov til å være med ombord på båten for en 
omvisning og noe godt i glasset i offisersmessen. Olaug ville se mer, 
se hvordan mannskapet bodde. Hun tok Sven Erik’s caps, satte den 
på seg selv. I det hun kommanderte mannskapet ut av banjeren, kom 
det naturlig nok mange forvirrede «gaster» ut i gangen. Sven Erik 
fikk geleidet Olaug ut igjen, og de avtalte nytt møte. Slik kan en 
evig kjærlighet starte, og de giftet seg i 1973. Sammen har de sønnen 
Paul Andrè og datteren Maia (Marie Louise), 4 barnebarn og 4 
bonus-barnebarn. Olaug har hatt en livslang yrkeskarriere innenfor 
bank og finans.

INGEN FRITIDSPROBLEMER
Sven Erik Vesse har flere hobbyer. Han har i over 20 år vært 

Da «Generalen» 
kom til Slitu!

Dette er en artikkel om hvordan man kan bli godt 
intrigert i Slitu-samfunnet!

Her mottar han medalje for 40 års tjeneste.

På barneskolen.

På armen til sin mor Gunnborg Irma.



- 32 - - 33 -

I Slitu INFO årgang 2022 - nr. 20 - delte vi et håp om en mer nor-
mal hverdag i 2022. Og slik ble det! 

Vi deler mange tanker og interesser på Zuluklubben. Tanker og 
interesser som opptar oss i hverdagen, og ikke minst i livene våre. 
Under perioden hvor strenge restriksjoner begrenset vår omgang 
med hverandre, delte vi på sosiale medier en tro på at alt etter hvert 
ville normalisere seg. 2022 ble et år hvor nettopp det skjedde.

Zuluklubben er ment å dekke medlemmenes behov for et sosialt 
liv utenfor husets fire vegger. Vi tror det er viktig å slå av «fjernsy-
net», hvor vi altfor ofte inntar rollen som lytter, uten å kunne kom-
munisere selv, og med hverandre. Vi tror at det er særdeles viktig å 
treffe «levende mennesker», mennesker vi kan kommunisere med, 
lytte til og dele våre egne tanker og meninger med.

Nå vil vi understreke at det finnes mange slike arenaer, heldigvis. 
Zuluklubben er bare en av mange. For oss som bor på Slitu er det 
helt fantastisk at vi har en slik klubb i vårt nærområde. Det er en 
«unik skatt» som vi i grenda vår må forvalte godt.

I 2022 har klubben gjennomført de aller fleste aktivitetene. Her 
dreier det seg om klubbkvelder for oss alle hver fredag, og lørdags-
kvelder for oss alle den første lørdagen i hver måned. Dameklubben 
har vært like aktiv med sine sammenkomster, som arrangeres den 
første torsdagen i hver måned.

I tillegg har klubben dette året vartet opp med etterlengtet påske-
bord. Et spontantreff i påsken på «Berget i det blå», hvor alle tar med 
seg noe godt å spise og drikke. Øl-festivalen i oktober - den femte i 
rekken - ble arrangert på klubben etter «god gammel oppskrift». Og 
ikke å forglemme julebordet i desember, hvor klubbens egen kokke 
vartet opp med alt som hører et julebord til.

PLANER FOR 2023
Vi har troen på et fredelig år, og derfor har vi med optimisme lagt 
våre planer. Utover våre klubbkvelder, som beskrevet ovenfor, vil vi 
legge til rette for følgende arrangementer for 2023: 
• Karneval på klubben lørdag den 4. februar
• Spontantreff i påsken på «Berget i det blå»
• Vårfest på Valborgsmässoafton søndag 30. april med Streaplers på 

Lane Loge – Uddevalla – Sverige
• Øl-festival lørdag 7. oktober på klubben.
• Årsmøte 2023 avholdes fredag den 10. mars kl. 18.00.

VIL DU VITE MER
Vil du vite mer om Zuluklubben? Da er du velkommen til å ta kon-
takt med styrets leder på mobil 92204994, SMS eller mail til 
se.vesse@gmail.com 

Sven Erik Vesse

ZULUKLUBBEN 
– et tilbakeblikk på 2022 og troen på et fredelig 2023

«Zuluklubben er et sosialt treffpunkt for mennesker som ønsker å knytte gode relasjoner til 
hverandre i nærmiljøet. En «unik skatt» som vi i grenda vår må forvalte godt.

STYRETS SAMMENSETNING
Leder: Sven Erik Vesse
Styremedlem, sekretær: Lennart Kohlström
Styremedlem, kasserer: Evelyn Lund
Styremedlem, innkjøp og logistikkansv.: Svein Erik Vegarud
Styremedlem: Kjell Gunnar Danielsen
Varamedlem styre: Rune Espen Ultvedt
Varamedlem styre: Ann Kristin Kviserud
Kokke: Mela Knutas Grönholm
Revisorer: Thor Nilsen og Jan Henning Mortvedt
Valgkomitè: Marie Helene Lund og Ingeborg Skullerud

freelancejournalist for fagbladet «De Danseglade», hvor han også 
satt i juryen for Spellemann 2009 og 2010 i kategorien «Danseorkes-
ter. Musikken ble nok videreformidlet av han som programleder i 
Radio 1/Puddefjord Radio, Melodi F5 og Radio Sotra fra 1992 til 
2012. Han stiftet også Bergen Dansebandforening og arrangerte 2 
store dansegallaer - vår og høst - i 25 år. I Bergen ble han omtalt 
som dansebandgeneral, derfor omtalt i denne artikkel; «Da Genera-
len kom til Slitu». 

Interessen for fritid og camping har også ligget Olaug og Sven 
Erik’s hjerte nær. Norsk Bobil og Caravan Club har hatt glede av 
deres engasjement siden 1976. Selv har han fylt rollen som regionle-
der for Sogn og Fjordane og Bergen - Hordaland, og ikke minst et 
mangeårig engasjement som avdelingsleder i Bergen. Tid for å være 
ledere for sangkor og skolekorps har det også  blitt plass for, Olaug 
for skolekoret og Sven Erik for korpset på Varden Skole i 
Fyllingsdalen.

En rød tråd går videre til lag- og organisasjoner. Med over 50 store 
dansegallaer, på det meste med over 3000 danseglade på parketten, 
avstedkom det gode dugnadspenger til idrettslag og veldedige orga-
nisasjoner, som aktiv stilte opp på dugnad. Over 100 frivillige kreves 
på hvert eneste av disse arrangementene. Det er klart at dette har 
tatt mye av fritiden og Sven Erik poengterer at uten hjelp og støtte 
fra sin kone Olaug, hadde dette ikke vært mulig.

HVORFOR SLITU?
Men hvorfor flytte til Slitu? Det er hovedgrunn til denne artikkel, 
men når man møter en slik mann, så kan man ikke unngå og ta med 
litt av livshistorien til gutten.

Olaug og Sven Erik bodde i Bergensområdet, sønnen hadde flyttet 

til Østlandet, først Hønefoss, deretter Asker før han slo seg ned i 
Askim. Deres datter hadde også lyst til å flytte til Askim og Indre 
Østfold. Etter en del søkning fant de tomten i Slitu, hvor de bygget 
sitt nye bo. Det finske Lapplihus «Gyllensparv» ble valgt, og med 
stor tomt ble det god plass til blomster og prydbusker og ikke minst 
plass til bobilen. Det var et must! Sven Erik som er Sarpsborg-gutt, 
kjente til Slitu fra før, da han i ungdommen var på fest i diverse 
grendehus, men kjente ikke noen personlig.

Påsken 2013 gikk Olaug og Sven Erik tur i den flott turløypa vi 
har på Slitu. Borte ved Grillplassen satt det en gjeng og grillet og 
koste seg, og de tenkte at de fikk gå forbi i stilhet. Men nei, de som 
satt der ropte de inn og ville at de skulle sitte hos dem. Første spørs-
mål var: hvem er dere? Så gikk praten for fullt. Der ble de servert 
både grillmat og godt drikke, og gode samtaler kom i gang. De fikk 
info om hva de kunne delta på i Slitu, og familien Vesse sitt engasje-
ment lot ikke vente på seg. De ble medlemmer av Zuluklubben og 
Slitudansen. Zuluklubben ble et hjertebarn etter hvert, og det 
samme ble Slitudansen. Og husker du at Sven Erik ofte misunte sine 
engelske kollegaer nærheten til en «PUB»? Det har han fått gjennom 
Zuluklubben, hvilket han setter utrolig stor pris på. I dag er Olaug 
med i styret på Slitudansen og Sven Erik er leder av Zuluklubben.  
Han er også p.t, forretningsfører i Foreningshuset Slitu. De stiller 
også opp på dugnad for Slitu IF i forbindelse med diverse 
agrementer 

Så enkelt er det, ta imot en ustrakt hånd og gi tilbake, så er du/
dere med i lokalsamfunnet!

Tekst: Thor Nilsen Foto: Privat 

Sven Erik Vesse som konferansier, hvor Christer Sjögren takkes av og overrekkes blomster for sin opptreden på Sartor Storsenter og i 
Ågotneshallen. Rett i underkant av 20.000 fans gjestet Sotra i anledning konserten og dansegallaen.
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 Slitu Skigruppe 
2022/2023

I år har vi fått gjennomført Slituløpene med stor deltakelse, strå-
lende gjennomføring, nye rekorder og mye skryt. Det ble Måsan 
rundt 27.mars, Vibekes minneløp 1.mai og Slitusprinten 30.oktober. 
Med slik respons er det også klart for Slituløpene 2023. Se også inn-
legg fra Slitu If Skigruppe.

Idrettsanlegget ble ordnet igjen etter graving og klubbhuset vårt 
har fått en liten oppgradering i form av nytt kjøkken og litt maling. 
Det vil bli mer oppussing av klubbhuset i året som kommer, noe er 
allerede startet. Vi vil her takke Indre Østfold Kommune for økono-
misk støtte til oppgradering.

Tirsdag og torsdag er det full aktivitet på både barneidretten og 
aerobicen. Aerobicen har Eva Johansen og Nina Grav som instruktø-
rer, men barneidretten har fått Trym Svendsby og Anders Kristian-
sen Haug er nå trenere. Aerobic/stepp er tirsdag og torsdag 
19.30-21.00, men Barneidretten er på tirsdag 17.15-18.30 og bal-
lidrett torsdag 17.30-19.00. 

I år fikk vi gjennomført kakelotteri og julelotteriet som vanlig på 
Obs Morenen.

Det er med glede å si at ang fotballen prøver vi å få til noe. Har 
ikke meldt på lag ennå, men det trenes 1 gang i uka. Det er et seni-
orlag. Her er det noen av våre gamle, unge gutter som har tatt initia-
tiv til å få i gang noen treninger. Mer i året som kommer.

Under håndballen har vi fått 25 nye medlemmer som spiller hånd-
ball J13. De vant smaalenene-cup. Se for øvrig innlegg fra Håndball 
gruppa.

Klubben har også et veteranlag i håndball. De spilte EuroMaster i 
Spania i sommer og tok med seg en flott bronsemedalje hjem. I NM 
gikk det ikke like bra som sist, men damene er nå i gang med å trene 
til VM i Kroatia i mai. På laget er det damer fra hele indre Østfold 
på 40+.

Følg våre aktiviteter på facebook «slitu if info side»

ÅRSMØTE SLITU IF 2023 BLIR 
Torsdag 9.mars kl.19.00. Møt opp!

SLITU IF’S STYRE 
Jørn-Harald Johannessen, Geir Arne Johannessen, Ronny Enger, 
Kjell-Erik Sandberg, Benjamin Krog og Trine Susan Lund.

For Slitu IF skigruppe ble ikke vinteren noen stor sesong, vi fikk 
knapt kjørt skiløyper, og jeg tror vi hadde ca. 4 dager med oppkjørte 
ski løyper. Men med begrensete snømengder og flotte skispor kom-
mer folk fra hele Indre Østfold kommune for å gå på ski hos oss. Og 
det er ikke fritt for at det blir litt trafikkaos. Det er nå opparbeidet 
en permanent alternativ P-plass for turgåere og skiløpere som bruker 
Slitu som utgangspunkt for Rudsmosen etc.

Vi utvidet vårt løpeprogram og lagde en løpetrippel på Slitu, først 
ut i mars var Måsan Rundt med ett terrengløp på 7 – 14 km. Vellyk-
ket arrangement, som løpes i flott terreng rundt og gjennom Ruds-
mosen. 1 mai Vibekes minneløp i strålende vær og nesten 500 
deltakere, dette er ett stort arrangement for oss som krever mye 
arbeid. Her har vi stort behov for frivillige til å hjelpe til med mer-
king, kiosk, vei og stadion vakter. Bare å melde seg. Siste løp ut er 
Slitu sprinten i oktober, en av Norges raskeste 10km gateløp traseer. 
Svært vellykket arrangement med 200 deltakere. Her fikk vi rekord 
tid av landslags løper Fredrik Sandvik på 29.53. Løypa er kontroll 
målt av Norges friidrettsforbund og er offisiell løype. Dere har sik-
kert sett streker i veien enkelte steder. Vi utvider dette løpet for 2023 
med barneløp. Slitu leverte nok en gang ett arrangement i topp 
klasse og her vil deltaker antallet øke betraktelig grunnet svært gode 
løps tider. Skofterud bu, grillplassen og Rudsmosen er flittig i bruk 
av turgåere, det gleder oss at glade turgåere bruker Slitu som utfarts-
sted for tur i skog og mark.

Vil samtidig takke grunneiere for muligheten til å bruke deres 
areal for skiløyper og løpe traseer. 

Jeg vil spesielt takke alle frivillig som hjelper oss med dugnad 
arbeid under arrangementene vi steller i stand. Dere er uvurderlig, 
og vi kunne ikke hatt dette aktivitetsnivået uten dere. Vi setter Slitu 
på kartet da vi skaper idretts glede, gode historier og prestasjoner.

Sportslig hilsen
Geir Arne Johannessen

Slitu IF Skigruppe

Hyggekveld Slitu If. 
Foran fra venstre: Ingeborg Skullerud-Tone Skansen-Marius 
Johannessen-Trude Karlsen-Anita Enger. Bak fra venstre: Jørn 
Harald Johannessen- Ronny Enger- Per Cato Zezancki 

Else Britt Lund, er vel en av de som har solgt 
mest lodder Slitu If.

SLITU IF
Året 2022 gikk i mer normal tilstand etter pandemien, og det er vi glade for.
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Vi sluttet sesongen med 12 stk. Så valgte Trøgstad å si opp avtalen vi 
hadde, for de skulle ha eget senior lag. 

Da vi skulle starte opp igjen 8. august 2022, var det få på trening, 
så to spillere meldte overgang til Trøgstad for å spille senior der. 
Tanken da var å bare trekke hele laget, men Slitu If Hovedstyre 
insisterte på at vi skulle prøve. Det ble en masse jobb. Men vi har 
klart det, samlet pd 24 spillere på senior. Mange av disse har ikke 
spilt på flere år, så vi er langt unna der vi kunne vært, men hvem vet, 
rutine er noen ganger undervurdert.

Vi har da følgende lag inn i 2023: 1 stk senior lag, og 3 stk J13 
lag. J13 har masse spillere som kan bidra på senior i fremtiden (når 
fylt 16). Det må nevnes at vi har overtatt 25 spillere på 13 år fra 
Askim.

Vi får bare jobbe på, og takke alle hjelpere som stiller opp.  

Mvh
Ronny Enger
Tlf: 90825132

Tenor skolekorps startet opp i 1971.
Dirigent: Dag Ivar Belsvik.

Gjennom årene har vi fått være med å glede mange på vår vei, både 
musikanter og tilhørere.
Vi reiser på stevner, og prøver å få til en korpstur på sommeren.
Vi ønsker oss flere medlemmer: Er du en av dem?
For tiden er vi bare 5 musikanter, og 4-5 aspiranter. I tillegg er vi 
5-6 voksne som er med og spiller.

Skal vi fortsatt klare å spille i fremtiden, må vi ha flere som er med.
Vi har åpent for aspiranter fra 3 klasse og oppover. Vi vil prøve å få 
til en informasjons runde på skolen i løpet av februar, og håper vi 
kan få med oss flere da.

Voksne er selvfølgelig også hjertelig velkommen, og jeg vil oppfor-
dre deg til å bli med hvis du ønsker at vi skal spille på 17.mai og 
andre arrangement.

Jeg hører stadig vekk at foreldre ikke vil ha barna med i korps, fordi 
det er så mye dugnad?

Dette er en myte som ikke stemmer hos oss i allefall. Vi har mini-
malt med dugnad, men prøver og være veldig sosiale. 

Husk også at det tar tid og lære å spille, det er ikke noe man kan 
etter 2 øvelser.

Vi øver på Tenor skole mandager fra ca:18.00 til 20.00.

Har du spørsmål, eller har lyst til å være med oss og spille?
Ring / mail Torgeir på 91604020 / torgnil.tn@gmail.com

Her spiller vi på Julegateåpning Morenen Slitu.

Slitu If håndball 
2022/23

Tenor skolekorps
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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.
• Støtter Slitu info-avis.

ARRANGEMENTER:
• Sommerfest på lekeplassen
• Julegrantenning med Tenor skolekorps

DETTE HAR SKJEDD I 2022: .
• En elektriker har gått over det elektriske anlegget på 

lekeplassen.
• Det ble foreslått å redusere antall lysmaster til 3 – jordkabel til 

2 av lysmastene må skiftes ut (da denne ikke fungerer). Sik-
ringsboksen til anlegget må flyttes ut på utsiden av Trafostasjo-
nen. Vi avventer et tilbud på jobben. Dette vil bli kostbart, og 

det må søkes om midler til dette prosjektet.
• Det er sprøytet til skøyteis på grusbanen vinteren 2022.
• Hatt møte med Slitu If, vedr et samarbeid om utvikling av leke-

plassen på Toppenfeltet, samt lån, ev. investering i skjær til 
ATVen (til Slitu IF) slik at denne kan lånes til brøyting av snø 
på skøytebanen vinterstid.

• Leder i Slitu Vel har i 2022 hatt gående prosess med Statforval-
teren vedr avfallsdepoet på Henningsmoen. Dette på vegne av 
innbyggere som har hatt stor motstand mot denne. Saken er nå 
avsluttet hos Statforvalteren - innsigelsene er ikke tatt til følge.

• Hundepark-prosjektet er midlertidig avsluttet. Grunnet innsi-
gelser mot tenkt plassering, ble det jobbet med alternativer. 
Slitu If ga tillatelse til at hundeparken kunne anlegges på grus-
plassen ved fotballbanen (ved Mc Donalds) Tilbakemelding fra 
kommunen var at det måtte søkes om bruksendring, samt at 
dette høys sannsynlig ikke ville bli innvilget. Samtidig gikk 
fristen for disponering av mottatt midler fra Grini stiftelsen ut, 
og innvilget beløp måtte tilbakebetales.

• Containere er satt ut ved lekeplassen våren 2021.
• Flagget 1 mai, 17. mai, ved konfirmasjon.

• Hatt ansvaret for plenklippingen på lekeplassen, da denne opp-
gaven ikke lenger utføres av kommunen.

• Sommerfest på lekeplassen i august, med bål og natursti.
• Sponset Slitu Info Avis.
• Medlemskontigent 2022 er sent ut. 86 betalende husstander.
• Arbeidsgruppa i Slitu Vel satt opp juletre ved Slitu Pizzaen.
• Arrangert Julegrantenning på Slitu første søndag i advent, i sam-

arbeid med Tenor Skolekorp. Slitu Vel kjøpte inn godteposer, 
fakler og glowlights til barna og kåret årets Slitunisse jente og 
gutt.

DETTE SKJER I 2023
• Fortsette prosjektet med det elektriske anlegget på lekeplassen.

Har noen kunnskap, bekjentskaper eller kan bistå med noe i 
denne saken, er vi veldig takknemlige!

• Legge asfalt på grusplassen på lekeplassen, slik at det blir mer 
funksjonabelt, samt for å bedre grunnforhold for skøytebane. 
Hvis noen har anledning til å bistå med sprøyting, er det bedre 
mulighet for å kunne få til skøytebane i år også.

• Har ansvar for plenklippingen på lekeplassen.
• Sommerfest i august.
• Julegrantenning første søndag i advent.
• Varmebua bør vaskes og males.

Vi i Slitu Vel er veldig åpne for bistand og hjelp med, og til ulike 
prosjekter. Slitu er et lite samfunn og det er ikke alltid at vi i Vel-
foreningen har de kunnskaper, midler eller rett og slett tiden som 
trengs. Men sammen kan vi få til mye! «Ingen kan klare alt - men 
alle kan klare noe».
Det er bare å ta kontakt.

SLITU VELFORENING  
- stiftet 1959

Formål: Slitu Velforening har som mål å jobbe med saker som opptar Slitus befolkning, samt å 
arrangere/være med å arrangere, sammenkomster og sosiale tiltak for beboerne i bygda.
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Takk igjen for at jeg får skrive noen ord til dere som bor her på 
Slitu! 

Navnet Slitu kommer av ordet «slette». Det forteller meg om 
et fruktbart område, der det har blitt dyrket mat i tusenvis av 
år og der det over tid er opparbeidet et jordsmonn som har gitt 
velstand til de som har levd her. Når kommunestyret nå har 
stoppet planene om å anlegge et næringsområde på Gislin-
grud på noe av den beste matjorda vi har i kommunen, så er 
det med tanke på at generasjonene som kommer etter oss 
også trenger en sikker matforsyning.

Jeg har stor tro på at Slitu vil styrke seg som tettsted i 
årene fremover, med f lere arbeidsplasser og vekst i innbyg-
gertallet. Slitu ligger midt i Indre Østfold kommune og geo-
grafisk er det ingen andre tettsteder i kommunen som har en 
så sentral plassering. Planene om en filmby har det siste året 
satt Slitu på kartet nasjonalt. En realisering av «Norges Hol-
lywood» synes stadig mere realistisk, og vi venter i spenning 
på en investeringsbeslutning som kommer til å bety mye for 
kommunen vår.

Trygge gang- og sykkelveier er viktig, og det er derfor 
ekstra gledelig at det i år kommer på plass 2 prosjekter på 
Slitu. Både den lenge etterlengtede gang- og sykkelveien mel-
lom Sekkelsten og Øyerudkrysset som vil binde Slitu og 
Askim tettere sammen - og den forenklede gang- og sykkel-
veien over Morstongsletta vil bli gode tilskudd til trafikksik-
kerhet og fremkommelighet for myke trafikanter. Samtidig 
vil den merkede sykkeltraseen «Unionsleden» mellom Moss 
og Karlstad - gjennom Slitu - fremover trekke til seg mange 
syklister på gjennomreise gjennom vårt f lotte kulturland-
skap. Mange av sykkelturistene vil naturlig nok stoppe opp 
her og overnatte på hotellet. 

Etter innspill fra innbyggere på Slitu har kommunen nå 
ferdigstilt ny parkeringsplass og forbindelse til den populære 
turstien ved Buer. Det synes jeg det er grunn til å glede seg 
over.

Dere som bor på Slitu er f linke til å skape stolthet og iden-
titet for stedet deres. Engasjement og frivillighet står sterkt 
og det store engasjementet dere har for grenda og lokalsam-
funnet blir lagt godt merke til ellers i kommunen . Dere har 
et veldrevet idrettslag, skolekorps og ikke minst en fantastisk 
dugnadsånd her - som blant annet har resultert i et f lott 
foreningshus. Jeg er tilfreds med at vi sammen klarte å få på 
plass koronastøtte til dekning av driftskostnadene til 
foreningshuset under pandemien.

Fortsett det gode arbeidet dere gjør og takk for innsatsen 

dere legger ned til det beste for lokalsamfunnet og kommunen 
vår! Jeg vil ønske Zulu-regjeringen og alle innbyggere på Slitu 
et riktig godt år i 2023.

Med vennlig hilsen
Saxe Frøshaug, ordfører

KJÆRE SLITU-FOLK

www.esbank.no

STYRET 2022

Verv Navn Tlf/E-post Varighet På valg
Leder Marcela Bakken 909 90 787/mtahumada@hotmail.com 2 år 2023
Sekretær Ann-Kristin Johannessen 924 08 518/ann_kristin_johannessen@yahoo.no 2 år 2024
Kasserer Heidi Wiig 911 17 089/heidi.wiig@gmail.com 2 år 2023
Styremedlem Egil Hoelstad 406 32 052 2 år 2023
Styremedlem Arnfinn Steen 901 31 398/th.ar.st@hotmail.com 2 år 2023
Varamedlem Heidi Risbråthe 413 300 01/heidi@dinfritid.no 1 år 2023

ARBEIDSKOMITÉ
 Øyvind Bjerke oyvbjerk@gmail.com 2 år 2024
 Petar Miskovic 950 61 292/pero-81@hotmail.com 2 år 2024
 Tommy Brandsrud 979 52 223/tombrand@hotmail.com 2 år  2023
 Kjell Roar Tvedt 917 86 933/kjell-roartvedt@hotmail.com 2 år 2024
 Andreas Grønholm 476 13 294/rafael90@hotmail.com 2 år 2023

REVISORER
 Evelyn Lund 414 61 903 1 år 2023
 Elisabeth Gulbrandsen 901 65 211 1 år 2023

Besøk oss gjerne på vår facebook-side: «Slitu Velforening»
Alle medlemmer og ikke medlemmer ønskes et riktig godt nyttår!
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Bidrag 
til fotokonkurransen

Her er noen av bidragene til fotokonkurransen vi utlyste i forrige utgave av Slituinfo. 
Vi oppfordrer med dette alle glade hobbyfotografer til å sende inn bidrag til neste 

års utgave. Send ditt bidrag til toonils@online.no. 

Disse flotte 
bidragene har 

vi fått fra:

Til venstre:
Damon Sanderson

Til høyre: 
Stine Christiansen

Under:
Øyvind Bjerke 

Det var en gang ……. Eventyr begynner vanligvis slik. Det gjør 
denne historien også. Men mens eventyr er nettopp –eventyr -er 
ikke denne historien det, for denne er sann. Man kan selvsagt si at 
dette var et eventyr for de som er med i historien men den er ikke 
mindre sann for det. Jeg har sjekket sannheltsgehalten med de som 
var med den gang dette utspilte seg og historien er og blir vanntett 
…

Så –gå ut på kjøkkenet og hent deg en kopp kaffe eller te og 
sett deg godt til rette for nå begynner den –en av de virkelig 
gode historiene fra gode gamle Zululand. Den er fra tidlig 
70-tallet, nøyaktig årstall har det ikke vært mulig å fastslå, men 
det er ikke så farlig.

Den ender godt, de ansvarlige slapp ustraffet fra det –i 
dag ville de kalt det rampestrek, politiet ville selvsagt tatt 
affære og straffet de ansvarlige, 
avisen ville skrevet med bred 
penn og de sosiale media ville 
vært fulle av kommentarer, 
men den gang hadde man litt 
andre betraktninger. Jeg tror 
ikke dette kunne skjedd i 
dag heller, rett og slett 
fordi ungdommen ikke 
møtes i gatene slik man 
gorde den gang.

Dette lille dramaet som 
fant sted på tidlig 70 tallet 
ble iscenesatt av Zulugut-
tene Erik Larsen og Arild 
Ukkestad. De to guttene 
fant en dag ut at de skulle 
ha det litt moro med å lage 
promillekontroll på Mona 
utsikten. For å få til det 
trengte de noen rekvisitter. På 
en eller annen måte hadde de fått 
tak i et stoppskilt og en politilue. De 
kjøpte noen ballonger og dro ut til Mona utsikten 
for å holde politikontroll. Erik satte på seg lua og stilte seg opp, 
bevæpnet med grønne og gule ballonger, Arild gikk ned til 

veien med stoppskiltet og vinket inn det første offeret, som 
blinket seg inn til den unge politimannen og sveivet ned ruta. ” 
God dag dette er politiet, vi holder promillekontroll her i dag”, 
sa Erik myndig, og rakte ham en gul ballong. ” Vennligst blås 
opp denne”. Dette var som sagt på begynnelsen av 70-tallet, så 
det var kanskje ikke så mange som hadde vært i promillekon-
troll og visste hvordan dette foregikk. Mannen med hatt (de 
f leste var menn som brukte hatt og frakk på den tiden) blåste 
opp ballongen. Erik studerte den grundig. Nei, den skiftet ikke 
farge. ” Du kan kjøre videre, ha en god dag”, sa han og gav 

tommel opp til Arild nede ved vegen som gjorde 
seg klar til å vinke inn neste bil.

Denne historien fortalte broren min, Erik, 
meg en gang for mange år siden og Arild 

Ukkestad bekreftet dette. Om det er sant 
ja sa han, jeg stod ved vegen og vinket 

inn biler, og Erik var politimann 
med lue og jakke. Og vet du hva 

som skjedde? Da vi hadde holdt 
på en stund så kom det en 
boble kjørende, jeg strakte ut 
skiltet og vinket han inn, og 
inni bilen satt lensmann Bjørn 
Teigen sjøl som lurte på hva i 

himmelens navn vi holdt på 
med. Vi fikk en skyllebøtte kjeft 

og streng beskjed om å dra rett hjem. 
Og det gjorde vi jo, for vi var jo snille 

gutter.
Og snipp snapp snute, så var eventyret 

ute!

Av Jan Larsen

2 Zulugutter & 
1 skøyerstrek



- 44 -

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. 

Adressen er Slituveien 467, 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
Kontakt:  onsdagsklubben.kraftverket@yahoo.com

Siste lørdag kveld hver måned arrangerer vi klubb for ungdom fra og med 7.klasse med diskotek,
andakt, quiz, karaoke, film, osv. Andre lørdager 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! 
Søndag 5.februar er det «Bibelsøndag». Menighetene i Eidsberg har felles møte i Filadelfiakirken i

Mysen kl. 11.00 med påfølgende kirkekaffe. 
Det er ikke møte på Kraftverket denne søndagen.

Bønnemøte: onsdager kl 19-20
Kontaktperson er Sara Tlf. 411 02 124

Husgruppe for damer, en torsdag i måneden kl 19-21
Ta kontakt med Karin om du er interessert. Tlf. 974 82 818

Lovsangsverksted/åpen lovsangsøvelse
ca en torsdag i måneden

Ta kontakt med Anne Irene om du er interessert. Tlf. 900 27 816

Også i år får vi gjester fra inn- og utlandet

Kontakt 
Karin Nilsen Tlf 974 82 818  e-post kraftverketmenighet@hotmail.com

https://www.facebook.com/groups/2995969713/


