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”Måsan” har vært et populært turområde og vakkert fristed i disse Koronatider.

Noen ord fra Thor
Utgave nr 19 er nå ute,
jeg startet opp med
veldig enkel kopiering og
nå har kvaliteten hevet
seg mye. Dette mye takket ny
medarbeider Heidi Risbråthe som har hjulpet til med
design og laget artikler av kvalitet, veldig takknemlig for
at hun meldte seg for å hjelpe meg.
I dette nr finner dere mye stoff om Slitu. Bant annet
et kart hvor vi prøver å beskrive gamle steder i området.
Slitu er stort så vi vil neste gang ta med mer om
Mørkved- og Ultvedt-området pluss litt til.
Artikkelen ”Sort mann i hvitt land” er en morsom liten
historie med link til Kragen Gård på Slitu og familien Alm
som hadde høvdingen på besøk, i regi av Erik Bye.
I denne utgaven bør du lese interessant referat
i forbindelse med stedsutviklingsmøte vi har hatt
med kommunen. Denne omhandler blant annet
trafikkutforinger. I tillegg får Slitu Vel midler til ny
grillplass på lekeplassen, og det er også gitt tillatelse
til hundeluftegård, dette er under planlegging. Møtet

skulle vært offentlig, men pga Corona ble bare foreninger
innbudt.
Jeg retter en takk til de som har bidratt, eiere av de
gårder som har fått omtale/bilder og Nils Johan Undrum.
Øivind Larsen (gammel Slitugutt) har laget en artikkel om
Zulukongen, så dere som er nye i Slitu ikke bare tror at det
er noe vi har funnet på i vår tid.
Det blir trykket 600 eks av heftet og kvaliteten meget
bra, det betyr også at omkostninger øker, så jeg takker
alle lag og foreninger i Slitu for støtte, samt Eidsberg
Sparebank og ATV Motor for annonsestøtte.
Men likevel setter vi pris på at om du liker å få denne
i postkassen at du/dere vippser fra kr 20 og oppover til
vipps nr: 91301495 eller konto 1020.25.73857.
Det føres eget regnskap, og det er offentlig dersom
noen ønsker å se det. 2 revisorer kontrollerer. Det som
eventuellt blir til overs blir brukt til Slitu Info 2022. Går det
i minus blir det dekket privat.
Slitu - januar 2021
Thor Nilsen - Ansvarlig Utgiver

Viktige kontaktpersoner på Slitu
Slitu IF/leder: Jørn Harald Johannessen: Telefon: 934 50 929. Mail: jorn.harald71@gmail.com
Silitu IF/barneidrett: Jon Bjørnar Mathiassen: Telefon: 918 84 717. Mail: jb_mathis@hotmail.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: geir-arne.johannessen@mysen.toyota.no
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: torgnil2@broadpark.no
Kraftverket/leder: Karin Winkler Nilsen: Telefon: 974 82 818. Mail: karusle@broadpark.no
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: Nina Lund Mathisen. Mail: ninamathiassen@gmail.com

Redaktør og primus motor: Thor Nilsen • Grafisk design: Heidi Risbråthe • Opplag: 600 • Trykk: Østfold Trykkeri
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Vakkert & nytting
Vakkert rundt Gislingrudgjordet på Slitu️ som var omkranset av solsikker og blomster. Takk til familien Tokerud, på Morstong gård,
som har tatt seg tid til å så frø i våres til glede for insekter og mennesker. Dette tiltaket skapte mye glede og varme i fjor.
Det kan vi bare se på alle facebook innlegg og alle bilder som ble tatt. Beskjeden fra familien Tokerud på ettersommeren var:
Bare plukk med dere, og vipps gjerne en sum til Slitu Vel eller Slitu If.
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Blir glad hver gang jeg kjører forbi!
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Håper vi ser dette hvert år!

Det er plantet 1 meter med kløver,
1 meter med honningblomst og
innerst 1 meter med solsikker rundt
noen av jordene på Slitu i år, og det
er for bienes skyld.
Foto: Heidi Risbråthe
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Buer
Ulrikstadkrysset
Henrettelsessted
Slitu Vannverk
Gammel fotballbane
Rema Slitu
Rudsmosen
Kråka
Næringsrud
Flisås Festning
Flosshatten
Skofterud
Bamsrudland
BP/Statoil/Slitupizza
Øyerudkrysset
Blokka
Torgrind
Tenor Skole
Kjeserudbyen
Bekkevarbyen
Vegerud
Trettifiran
Kjeserud/Drosje
Foreningshuset
Nordby gård
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38.
39.
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41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
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50.

Slitu gård
Moen gård
Grisehytta
Bamsrudhuset
Fryseri
Øyerud land
Slitu Snekkerverksted
Slitu Stasjon
Slitu Kirkeruin
Gislingrud
Nordre Sletner
Sletner
Slitu Stadion
Obs!, McDonalds osv.
Myrås
Berget det blå
Brennemoen
Am. Stasjon
Edwin Ruud
Brødremoen
Garsegg
TTC
Sandtak
Morstong
Kragen

Vakre vinterdager
Den første delen av januar har vært helt eventyrlig her på Slitu når det gjelder muligheter for å komme
seg ut, både for de med og uten ski på beina. Og spesielt for de som liker å gå på ski, var forholdene helt
fantastiske. Dette takket være ildsjeler som har kjørt opp og preparert løyper. Her kommer en liten
stemningsrapport...så får vi bare håpe på at vi får mange dager som dette også fremover.
Foto: Heidi Wiig, Marianne Bråthen, Geir Arne Johannesen og Heidi Risbråthe

EN LITEN OPPFORDRING TIL ALLE:
Det er stort savn av personer som kan delta i alle foreninger. Spesielt dere i 20-30-40-50 årene. Mange styrer har høy
gjennomsnitt alder, og det vil bedre fremtiden for alle om flere melder seg der de synes de kan delta, uansett størrelse på
oppgaver …. VI I SLITU TRENGER DEG! Spesielt dere som har barn på Tenor Skole. Se i Slitu Info etter foreninger du kan tenke
deg, eller om ønske å starte noe nytt så hadde ingen ting vært bedre:)
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Henrettelse på
Morstangsletta i 1829
Det var en stille morgen for 191 år siden.
På Morstang sletta stod det en flokk redde og alvorlige borgere.
tilbake. Etter en god del år ble hodene gravd opp og kom i samme
grav!
Det er ikke rart at man gjerne kaldsvettet nedover ryggen når
man dro forbi dette stedet!
HVA HADDE DE GJORT?

De tok livet av en kremmer for å få fatt i pengene hans. Til dette
mordet brukte de arsenikk som de hadde fått av Dyrlege Kjøstelsen,
til rottegift.
EPILOG!

Bøddelyrket var ikke et anerkjent yrke i Norge slik som i blant annet
Frankrike. Der gikk det i arv fra far til sønn gjennom generasjoner.
Tenk å være med pappa på jobben?? Familien Sanson hadde denne
jobben gjennom 150 år i Frankrike, og en av sønnene i slekta startet
opp allerede som 13 åring.
De siste henrettelse ble foretatt i Norge i 1876 av Theodor Larsen
som da var rikests skareretter. •
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Foto: Heidi Risbråthe

Solen var ikke stått opp ennå, men Sognepresten og lensmannen var
inne på gårdstunet på Morstang. Lensmannen passet på de to brødre
Hans og Tarald fra Hærland, mens Sognepresten leste fra sin bok.
Men ett så ble det stille, fuglene sluttet og kvitre. Det var bødlen
som kom i sin hest og vogn, og med en rød blodfjør i hatten og
svartkledd med stor øks.
Bødlen tok sin plass med den store hoggestabben, og lensmannen
og hans drenger førte de to bort til henrettelsesplassen. Solen var nå
på vei opp, med en del mørke skyer rundt, og så ble Hans lagt ned
på stubben med handjern bundet ut på hver arm. Der falt den
lynskarpe øksen og hodet ble adskilt fra kroppen, deretter ble Tarlad
ført frem, og samme prosses gjentok seg.
Deretter tok man hodene og satte de på staur på hver side av
veien, til skrekk og advarsel. I følge muntlige kilder, sto de der i 40
år, det var ingen som torde ta de ned. Kroppene ble begravet på
Buer, da ingen mordere fikk ligge i vigslet grav.
Etter 40 år ble også hodene endelig tatt ned, og gravlagt på andre
siden av veien, slik at de ikke skulle få kontakt i ånderiket og komme

Slitu
Vannverk!
Dette ble startet i midten av 30 årene av Peder Kollerød, Ingolf
Trømborg og Hans Trollerud. Ligger på høyre side av Morstongveien, ca 800 meter før Ulrikstad krysset.
Grøfter og ledninger ble lagt nedover til Slitu, alt med håndmakt.
Rørene de brukte var furu som var hulet ut og bundet rundt med
jern. Disse var laget i Fredrikstad ved fabrikken Tubus.
På toppen av Morstangsletta hadde de et hevertsystem som gjorde
at vannet fikk fart på seg nedover til Slitu.
Vannverket består av to deler; et utebasseng som samler opp vannet, og innebasseng som viderefører vannet. Innebassenget hadde et
system hvor man tømte det med jevne mellomrom, slik at vannet ble
rent. Det er et slags filter inn fra utebassenget og inn i

hovedbassenget. Det som er fantastisk, er at det blir aldri tomt - en
evig vannkilde som strømmer ut under mye av området. Og vannet
er knallgodt, mye bedre enn Imsdal!
Det er Jan Nilsen som kjøpte det tilbake til hovedstedet, og i dag
er det hans datter Elisabeth og hennes mann Kristen Larkin som
eier stedet. Løvmo, som stedet heter, ble tilflyttet i 1920 og bygget
opp av August Nilsen.
Det ble fortalt at de måtte tømme støvler for rotter og mus før de
satte dem på seg om morgen.
Stedet ble før den tid kalt Sletten. Slitu If hadde også sin fotballbane der oppe fra 1928 til 1947. Mange harde slag er utvekslet der
mellom Slitu og nabogrendene! •

-9-

Slitu Velforening
Stiftet 1959

Formål: Slitu Velforening har som mål å jobbe med saker som opptar Slitus befolkning, samt å arrangere/være med på å arrangere sammenkomster og sosiale
tiltak for beboerne i bygda.

OPPGAVER/ARRANGEMENTER VELFORENINGEN UTFØRER:
•
•
•
•
•
•
•
•

Setter opp container til hageavfall om våren.
Flagger 1. mai, 17. mai og ved konfirmasjon.
Holder lekeplassen i orden og vedlikeholder lekeapparatene
Sprøyter is på skøytebanen om vinteren.
Samarbeider med andre foreninger på Slitu om fellestiltak for Slitus innbyggere.
Sponser Slitu info-avis
Sommerfest på lekeplassen (denne ble dessverre avlyst i år på grunn av Covid 19)
Julegrantenning med Slitu skolekorps

Slitu Vel sin drift er basert på innbetaling av medlemskontigent fra husstandene på Slitu, samt kulturmidler fra kommunen.
Arbeidet i velforeningen blir utført ved frivillig innsats på dugnad.

Alle anbefales å sette seg ned i noen minutter og nyte solnedgangen på den nye (og gode!) ”Aslaug-krakken” som Slitu Vel har satt opp i lysløypa.
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Alle foto: Heidi Risbråthe

Ballbingen fremstår som nesten ny etter mange arbeidstimer lagt ned
av karer i arbeidsgruppa fra Slitu Vel. Stående applaus til gutta!

DETTE ER BLITT GJORT I 2020
• Containere ble satt ut på lekeplassen våren 2020.
• Det ble flagget 1. mai, 17. mai og ved konfirmasjon.
• Det ble plukket søppel hele veien fra Morstongkrysset til
Biltema.
• Ballbingen har fått en skikkelig dose kjærlighet av flittige
hender, og blitt som ny.
• Doen i lysløypa er helt pusset opp, da den har stått tagget og
stygg med knust rute. Nå er denne åpen for alle så lenge den
får stå i fred.
• Det er satt ut hvilebenk i lysløypa med navnet ”Aslaug-krakken”, etter æresmedlem Aslaug Trollerud. Denne er veldig
god, og står perfekt plassert for å få med seg en nydelig solnedgang. Anbefales!
• Sponset Slitu Info avisen.
• Medlemskontingent 2021 er sendt ut. 76 betalende
husstander.
• Kulturmidler for 2020 er mottatt.

• Arbeidsgruppa i Slitu Vel har satt opp juletre ved Slitu
Pizza’n.
• I år ble det ikke arrangert noen felles julegrantenning, men
som et meget bra alternativ kom nissen i helikopter over lysløypa med godteri til barna. Dette ble et svært vellykket
arrangement for både små og store.

DETTE SKJER I 2021
Det er spesielle tider, men vi håper følgende kan gjennomføres:
• Sprøyting av skøyteis på grusbanen.
• Det er søkt om prosjektmidler fra kommunen til å sette opp
betongbenker og betongkum for grilling på lekeplassen.
• Sommerfest i august
• Julegrantenning 1. søndag i advent.
• Planlagt hundeluftegård. Mer info kommer.
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Styret i Slitu Vel 2020
Verv
Leder:
Sekretær
Kasserer
Styremedlem
Styremedlem
Vara medlem

Navn
Marcela Bakken
Ann-Kristin Johannessen
Heidi Wiig
Egil Hoelstad
Arnfinn Steen
Heidi Risbråte

Tlf / mail
909 90 787 / mtahumada@hotmail.com
924 08 518 / ann_kristin_johannessen@yahoo.no
911 17 089 / heidi.wiig@gmail.com
406 32 052
901 31 398 / th.ar.st@hotmail.com
413 30 001 / heidi@dinfritid.no

Varighet
2 år
1 år
2 år
2 år
2 år
1 år

På valg
2021
2021
2021
2021
2021
2021

Øyvind Bjerke
Petar Miskovic
Tommy Brandsrud
Kjell Roar Tvedt
Andreas Grønholm

oyvbjerk@gmail.com
950 61 292 / pero-81@hotmail.com
979 52 223 / tombrand@hotmail.com
917 86 933 / kjell-roartvedt@hotmail.com
476 13 294 / rafael90@hotmail.no

2 år
2 år
2 år
2 år
2 år

2022
2022
2021
2022
2021

Foto: Heidi Risbråthe

Arbeidskomite:

Utedoen i lysløypa står og skinner i all sin prakt
i lysløypa nå. Også her har arbeidsgruppa lagt
ned utallige, frivillige timer. Doen er nå åpen for
alle dersom den får stå i fred.

Besøk oss gjerne på vår
facebook-side:
«Slitu Velforening»
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Nissen kom allikevel!
Selv om juletretenningen i år måtte avlyses, og også alle de tradisjonene som
følger med dette...så kom jammen nissen allikevel.
Slitu velforening hadde heldigvis fått mye informasjon fra selveste nissen på
forhånd, sånn at alle visste hva de skulle gjøre, og hvilke regler som gjalt.
Nissen var for eksempel veldig klar på at det ikke var lov til å nyse og hoste på
andre, og at man måtte holde avstand til andre godteposejegere og ikke sloss om
godteposene.
Nissen leverte han, og det ble en fantastisk dag i skogen for store og små. Noen
benyttet også sjansen til å ta middagen ute, og grillet pølser på grillplassen i
lysløypa.
Heldigvis viste også været seg fra en god side denne dagen, så det ble rene
julestemningen med noen kuldegrader, og nydelig rim på trærne.
Det var et godt alternativ til den tradisjonelle feiringen med tenning av juletre
ved Slitupizza’n. Men grana ble tent av flittige karer, så den står der den pleier og
lyser opp i mørke desemberdager.

ig

Alle foto: Heidi Wi
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Lokalforeninger på Slitu møte med Indre Østfold kommune
Slitu 9. november 2020

LOKALFORENINGER PÅ SLITU
•
•
•
•
•
•

Lokale verksteder - alle innspill publisert på hjemmesiden 6.
november 2020.

FAU Tenor Skole
Kraftverket Menighet
Slitu IF
Slitu Velforening
Tenor skolekorps
Zuluklubben

Lokalforeningene på Slitu viser til tidligere referanse og takker Indre
Østfold kommune for initiativ til Deres nærdemokratiske ordning,
hvor innbyggerne og representantene fra kommunens administrasjon og politikere møtes.
Søknad om stedsutviklingsmidler behandles separat, Jfr. Indre
Østfold kommune sin melding datert 6. november 2020, med søknadsfrist 1. desember 2020. Det vises til dette dokuments pkt. Oppsummering og konklusjon.

INDRE ØSTFOLD KOMMUNE
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Indre Østfold kommune ved Rådmannen
Politiske partier i kommunestyret Indre Østfold kommune
Indre Østfold Arbeiderparti
Indre Østfold Fremskrittspartiet
Indre Østfold Høyre
Indre Østfold Kristelig Folkeparti
Indre Østfold Miljøpartiet De Grønne
Indre Østfold Rødt
Indre Østfold Senterpartiet
Indre Østfold Sosialistisk Venstreparti
Indre Østfold Venstre
Viken fylkesting komitè for samferdsel
Statens Vegvesen

MÅL OG HENSIKT
I kommunens orientering til lokalforeningene på Slitu er hensikten
med lokale verksteder og stedskompass tosidig, aller først ønsker den
nye storkommunen på denne måten å bli bedre kjent med lokale
grender og ikke minst sine innbyggere der, og vice versa.
I vårt møte på Foreningshuset på Slitu, torsdag den 8. oktober,
gjennomgikk vi sammen utfordringer i nærområdet ved å se på hva
som fungerer bra og hva som må forbedres.
Kommunens verktøy, stedskompasset, vektet en klargjørende status for Slitu. I tråd med kommunens mål kom vi fram til lokale
samskapningsprosjekter, prosjekter som grendas innbyggere, ifølge
kommune, nå skal ta eierskap til.

SAK:
Indre Østfold kommune
– Lokalt verksted og stedskompass for Slitu
– Møte mellom kommunen og innbyggerne

HOVEDUTFORDRINGER

TIDLIGERE REFERANSE:
• Astrid Paulsrud, Avdelingsleder Indre Østfold kommune 8. oktober 2020 – Invitasjon og orientering.
• Heidi Eriksson, prosessveileder innbyggerdialog Indre Østfold
kommune 13. oktober 2020 – Oppsummering lokalt verksted.

Særlig 2 hovedutfordringer ble synliggjort og tillagt betydelig vekt i
diskusjonene;
• Generelt smale veier, allerede mye trafikk og forventet ytterligere
økt trafikkbelastning i Peter Slotsviksvei i 2021/22.
• Høy fart og stor trafikkbelastning på Slituveien.
Kommunens stedskompass som arbeidsverksted fungerte meget bra.
Kompasset tok hensyn til 14 viktige forhold som klart danner basis
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for et velfungerende lokalsamfunn og som ivaretar oss mennesker
som bor der på en trygg og god måte. Gledelig at vesentlige satsningsområder, herunder miljø og trivsel med vekt på grøntområder,
er prioritert.
De forhold som verktøyet peker ut som satsningsområder på Slitu
er som følger:
• Kommunen/rett instans må prioritere å samarbeide, gjerne med
oss «som eierskap», om en bedre løsning for tungtrafikk til TCC
Norge AS, Stabburveien 10, 1858 Slitu.
• Kommunen/rett instans må prioritere å samarbeide, gjerne med
oss «som eierskap», gjennom å forbedre inn og utkjøring av blindvei Peter Slotsviksvei.
• *) Statens vegvesen må forbedre trafikksikkerheten for myke
trafikanter/fotgjengere fra Peter Slotsviksvei og over Slituveien. Denne veien benyttes av skolebarn hver dag.
Inntil fotgjengerovergang er på plass må hastigheten på Slituveien (i krysset med Peter Slotsviksvei) reduseres til 40 km/t.
Fartsdumper bør absolutt vurderes.
• Kommunen/rett instans bør allerede nå planlegge en gang- og
sykkelsti mellom Slitu og Askim, mellom Ulrikstad og Morenen
Handelspark og mellom Tenorveien og Slitu stasjon.
Alternativt for strekningen Ulrikstad til Morenen Handelspark
(vei i retning Brennemoen), kan det utredes om en litt uframkommelig skogssti, fra Hans Petter Lunds vei i retning handelsparken,
kan forbedres og i tillegg benyttes som sykkelsti.
Et viktig mål, Jfr. Stedskompasset, for å kunne ta seg frem i nærområdet på en trygg og miljøvennlig måte.
• Kommunen/rett instans må påse at strøing og brøyting i området
skjer uavhengig om det er en kommunal- eller fylkesvei.
• Kommunen/rett instans må stille krav og være pådriver for å tilrettelegge for trygg trafikk og parkering i forbindelse med en
større boligutbygging (25-30 nye boliger) som sannsynligvis snart
(november/desember 2020) endelig skal godkjennes i
kommunestyret.
*) Fremhevet på møtet som et svært prioritert tiltak.

OPPSUMMERING OG KONKLUSJON
Lokalforeningene på Slitu stiller seg svært positive til Indre Østfold
kommune sitt tiltak for å styrke samarbeidet med de ulike grender/
steder i den nye storkommunen. Innbyggerne på Slitu, her representert gjennom sine lag og foreninger, tar kommunens ønske om et
tosidig samarbeid gjennom ulike samskapningsprosjekter, på ytterste
alvor. Som talsmenn- og kvinner for grendas ulike lag- og
foreninger tar vi imot kommunens ønske om at Slitu skal ta eierskap, gjennom et utvidet samarbeid for et trygt og velfungerende
lokalsamfunn. Lokalsamfunnet Slitu vil møte opp og bistå kommunen i fremtid, og etter behov, for sammen å utveksle tanker og ideer,
basert på prosesser gjennom en videreutvikling av aktuelle saker,
som vist gjennom modellen; Lokale verksteder og stedskompasset.
Avslutningsvis så langt forutsetter Lokalforeningene på Slitu at
hovedutfordringene som beskrevet i dette dokument, følges opp av
de rette instanser. Utfordringene har, slik lokalsamfunnet nå ser det,
god forankring i en felles meningsutveksling basert på initiativ fra
Indre Østfold kommune. Søknad om stedsutviklingsmidler behandles separat og vil bli oversendt i egen ekspedisjon. •
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Etter fullmakt
Thor Nilsen (sign.)
Koordinator for Lokalforeningene
								
Sven Erik Vesse (sign.)
Sekretær

Lokalt verksted Slitu 8/10-2020
Gruppenes gjennomsnittsscore av Stedskompasset

HOVEDUTFORDRINGER:

TILTAK:

• Smale veier, mye trafikk og få gangfelt/fotgjengerfelt i
boligstrøket
• Høy fart og mye trafikk – Slituveien
• Få tilbud til barn og unge
• Tungtrafikk til TTC
• Vedlikehold av skolebygg og veier
• Trafikksikkerhet for fotgjengere
• Lite offentlige parkeringsplasser
• Inn- og utkjøring Peter Slotsvik vei, kun en innkjøring/blindvei
• Trafikkavvikling på skolen

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ønsker å skifte belysning i lysløypa til led
Lage en utegrillplass og sitteplasser på leikeplassen
Gapahuk i lysløypa, ved grillplassen som er nå
Hundepark
Gang- og sykkelveien mellom Slitu og Askim, Ulrikstad og Obs, Tenorveien og Slitu stasjon
Fartsdumper og fotgjengerfelt nedover Slituveien
Sørge for strøing og brøyting uavhengig om det er en
kommunal eller fylkesvei
Rehabilitering av Tenor Skole
Vedlikehold av gatebelysning

• Bygg ny skole på Slitu med idrettsanlegg
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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 (før: Ultvedtveien 8), 1859 Slitu

Vi har mange ulike aktiviteter – og her er et utvalg:
Barneklubb
Hver onsdag kl 12 - 14 har vi barneklubb (ikke i skolens ferier)
Her er det hobbyvirksomhet, leksehjelp og servering av saft og vafler

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

Gudstjenester
Gudstjenester har vi hver søndag kl 17:00. Disse består av sang, bønn og som regel en preken. Til slutt
spiser vi kveldsmat sammen!
Hver onsdag kl. 19:00 har vi bønnemøte.

Også i år får vi gjester fra inn- og utlandet. For eksempel:
I slutten av mai planlegger vi å få besøk av et team fra England. Det kommer en gruppe av 8-10
ungdommelige mennesker fra en bibelskole som heter «DNA»

Diverse
Den filippinske menigheten «Living Word Bible Center Østfold» har møter hver søndag
kl. 11.00 i lokalene våre.

Kontakt
Karin Nilsen – tlf 974-82-818 - e-post k
 raftverketmenighet@hotmail.com
https://www.facebook.com/groups/2995969713/

Vi har også fått en egen hjemmeside: https://www.kraftverket.net
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En arbeidsplass
for mange
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Foto: Heidi Risbråthe

Underveis på turstien på Rudsmosen forteller opplysningsskilt
om trær, dyr og den gamle husmannsplassen Franserud som
ble ryddet på 1700-tallet.

Underveis på turstien på Rudsmosen forteller opplysningsskilt om
trær, dyr og den gamle husmannsplassen Franserud som ble ryddet
på 1700-tallet. Plassen ble senere brukt som havn, og til slutt plantet
til med skog. Hvis du ser nøye etter kanskje du finner noen rester
eller spor av husmannsplassen. Den gamle hvilebrakka er restaurert,
og utenfor er det satt opp benker og bord samt en grillplass. I nærheten er også noen torvhytter med redskaper som ble brukt på myra.
Lenger inn på stien er det flere hvile og grillplasser. En gang på
1600/1700 tallet var det også en overnatting pensjonat/herberge rett
før du kommer inn på område, fra RV 128. Det er veldig vanskelig å
se dette stedet i naturen og det er ikke merket.

Brødrene Ottar og Olav Nilsen på vei til jobb på Rudsmosen i 1935.

STAKK TORV SOM AKKORDARBEID

Driften på Rudsmosen var organisert slik at eierne tegnet andeler i
selskapet Askim Torvstrølag A/L. En aksje ga rett til kjøp av torv i
en hytte. Tillitsvalgte ansatte arbeidere til å utføre arbeidet på myra.
Arbeidet ble utført som akkordarbeide med priser for stikking, krakking og innbæring i hyttene. Bøndene bekostet selv opplessing og
kjøring av torv frem til gården. Der ble torva knust i en torvstrøriver
og klar til bruk.

Foto: Heidi Risbråthe

LIV OG RØRE PÅ MOSE

På Rudsmosen var det liv og røre før i tida, det var den gang torvstrø
ble brukt til strø i fjøs og stall. På det meste ble det tatt ut 7000
kubikkmeter torv i året og åtte-ti mann var i sving - i blant også
med hjelp av koner og barn når det var som travlest.
Her kan jeg nevne noe personlig, min farfar August Nilsen kjøpte
i 1912 Myrvold gård, som er nabo til område. Han hadde da hovedjobb på mosen, sammen med familie. I tillegg nybrøyet han opp
Myrvold. Min Far og Onkler/Tanter jobbet der hver sommer. De
fortalte om et forferdelig slit dagen lang, se for deg at du står i en
grøft og graver og lemper flere km3 hver dag!!Men det gav inntekter
til livets opphold. Ser i min fars dag bok fra 1946 at han dette året
har «stukket» 5400 km3! Så har alt det han la opp på kanten av
renna, blitt bært bort og lagt til tørk i hyttene. Det var vel ca. 600700 hytter på det meste.
Virksomheten på måsan opp hørte i 1965 og siste mann som jobbet der var Ola Nilsen, han og hans kone bodde i annen etage på
Lille Kongerud.
Torvstrø var ettertraktet før for fra 1850 til 1900 endret gårdsdriften
seg fra naturalhusholdning til handelsjordbruk. Økende bybefolkning og bedre transportmuligheter muliggjorde salg av
landbruksprodukter.
Ved bruk av torvstrø i båser og binger ble det tørt og fint for dyr,
plantenæringsstoffene i gjødsla ble tatt vare på. Torva bedret også
strukturen i dyrkningsjorda. Resultatet ble øket produksjon og
bedre økonomi i landbruket.

Nå er den gamle, restaurerte hvilebrakka er mye brukt som
samlingsplass for folk på tur.

SUGER VANN SÅ DET STÅR ETTER

Askim Torvstrølag består fortsatt og om lag 100 gårdbrukere i
Askim, Eidsberg og Trøgstad har andeler. Lagets eiendom, Rudsmosen er dannet ved forsumpning av fastmark. Eiendommen er totalt
på 350 mål og om lag 275 mål er myr. Myrtypen veksler mellom
grasrik og lyngrik kvitmosemyr. Torva er hovedsakelig dannet av
kvitmoser. Bare ubetydelige mengder med brenntorv er registrert i
myra.
Undergrunnen i myrarealet er nærmest plan, høyden varierer ikke
mer enn med litt over en meter og består av leire og finkornet sand.
Kvitmosetorv har for øvrig stor vannoppsugningsevne - bortimot
åtte til 16 ganger egen vekt.
NB en god del av denne informasjon er hentet fra Askim Historielag
hjemme sider. •
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Magiske Måsan
Jeg har hørt Rudsmosen omtalt som Slitus svar på Sjusjøen,
det er jammen ikke langt unna sannheten! Tekst og foto: Heidi Risbråthe
Idet skogen åpner seg, er det nesten ubegripelig at man fortsatt er på
flatbygda, og bare noen minutter unna egen inngangsdør. For en tur
på Måsan er som å være litt på fjellet - riktignok uten fjell, og i
miniatyr.
VEIVALG

Ved første besøk, kan det kanskje virke litt vanskelig å vite hvilken
vei man skal gå, og hvor man kommer til å ende opp. Men så viser
det seg at det bare er et nydelig lite nett av stier som alle ender opp
i hovedstien rundt myra, og gjør det veldig lett å velge en ny variant fra gang til gang. Etter humør, dagsform og for variasjonens
skyld.

ÅRSTIDENE

Personlig klarer jeg ikke å velge hvilken årstid jeg synes er den
vakreste, det er helt utrolig å se hvordan området skifter «antrekk»
etter årstidene.
En knallgrønn, frodig og dampende sommerdag, med fuglesang,
blåbærris. Bekker som klukker, og kanskje møter du rev, elg og
rådyr. Og er du (veldig) heldig, kan du en sensommerdag finne en
molte som har fått lov til å stå helt til den blir moden uten at noen
har sett den før deg. En kveldstur med solnedgang, anbefales også
på det sterkeste, det er vemodig vakkert!
Høsten med sine vakre farger, skarpe luft og ofte et teppe av trolsk
tåke. Bekkene og myra som fryser til, og lager vakker iskunst.

Mine vinteropplevelser på Rudsmosen begrenser seg til de snøfattige. Hvor alt er frosset, lyseblått og nydelig. Isen på myra får en helt
spesiell og veldig lys blå farge som jeg ikke har sett noe annet sted.
Jeg gleder meg til å gå i skogen med snøtunge trær og nyte stillheten.
Og etter at snøen igjen har forsvunnet, våren kommer og det
strutter av liv der oppe. Da er det vakkert da! Så mye myrull som det
er på Måsan, det har jeg heller ikke sett noe annet sted.
MÅSA-GJENGEN

Alle som benytter seg av turområdet på Rudsmosen bør «Ta av seg
støvet og bøye seg i hatten» for gutta som utgjør ”Måsa-gjengen”.
Kjernen består av: Karsten Skofterud, Trond Johannessen, Åge
Lund, Håvard Lysaker, Bjørnar Fundingsrud og Geir Arne Johannessen. Her er det lagt ned utallige arbeidstimer for fremkommelighet og trivsel.
Det er ikke få ganger jeg har støtt på svette mannfolk uti skauen
som rydder og tilrettelegger sånn at alle skal kunne komme seg ut på
tur, og at området holdes i orden. Myrområdet hadde mange steder
ikke vært fremkommelig om ikke det var laget solide plankeoverganger – og så utrolig fint det er blitt. Alternative, og merkede stier
er også gull verdt enkelte dager. Så tusen takk for at dere gjør denne
viktige jobben! •

Folk på Måsan
Torill Teig fra Slitu er
mye ute og går, og liker
å legge turen oppom
Rudsmosen. – Her finner
jeg roen, sier hun.

Britt Martiniussen fra Slitu og barnebarnet Lucas 4 år,
fra Trøgstad, hadde en fin tur på Måsan...helt til det ble
litt dramatisk for Lucas fordi han satte fast støvlen sin i
myra. De klarte å redde støvlen, men sokken ble igjen.
Lucas synes det ble litt i meste laget, og var derfor ikke
så veldig interessert i å være fotomodell.
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Kjente gårder på Slitu:

Kråka (Kragen) Gnr. 9
Omtale følger vedr denne gård som ligger som nr 3 på høyre side
mot Askim, når du kjører RV 128.

Det gamle kårhuset som brant ned.

Slik så Kråka ut på 60-tallet.

Man antar at dette stedet ble ryddet og dyrket opp i vikingtiden.
Dette er sletteland, og var lett å starte dyrking på. Gården har grenset til gamle Askim kommune. Navnet har vært skrevet på mange
måter, som Kraaga, Kroga og Kragen, i dag sier vi Kragen. Husene
ligger ca. 170 m.o.h.
Hovedhuset ble bygget ca. 1860 og brant dessverre ned 2. juledag
2018. Dessverre gikk det også med i brannen mange gamle klenodier og bilder. Huset er i dag bygget opp igjen. Låven ble bygget ca.
1920.
Fra gårdens historie kan vi nevne Rasmus Moen som var første
kjente driver i 1618 og dagenes eier hetter også Rasmus, men er ikke
i slekt.
Som en del gårder har også denne gården hatt mange
eiere, i 1678 var det to brukere Kristen og Arve,
begge var soldater, og de var med på militærtoget
til Sverige 1678-1679, og kom vel hjem igjen.
1735 ble gården delt opp i mange små partier i
forbindelse med arveoppgjør. 1794 kom Paul
Olsen Mørkved og kjøpte opp alle parter, og
samlet dermed gården til ett. Men i 1838
(08.07.) ble det et nytt arveoppgjør, og gården
ble delt i 2. Slik var det frem til 1845 da Ole
Toresen samlet gården igjen. Han solgte den til
Karen Johnsdt i 1868 og hennes sønn tok over i
1875. Han drev gården frem til sin død, men

Kråka kårbolig fra Solbergfoss.
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arvinger ville ikke ta over, så den ble solgt til Theodor Halvorsen, og han solgte den i 1908 til Kristoffer Lund fra Skiptvet. Han solgte den i 1911
til Magnus Karterud, som er oldefar til dagens
eier Rasmus Kragen. Magnus var en mann
med mange verv i kommunen, og var i en periode banksjef i Eidsberg Sparebank.
Ca. 1923 ble et av arbeiderboligene på
Til venstre:
Magnus Karterud.

Kråkeholen
Da kråka ble delt på 1800 tallet, fikk en av sønnene kjøpt et
stykke udyrket mark på den Norde delen av gården. Jordstykket ble kalt for Holen, men har blitt mest omtalt som
Kråkeholen. Ca. 14 mål dyrket mark tilhørte stedet. Kristen
Kristiansen, som hadde gården og dyrket den opp, var også
lærer og virket som det i mange år, det man den gang kalte
omgangsskolelærer. På sine eldre dager drev han som dreier.
Etter ham ble det til at hans datter Anne tok over og hun
driftet der til ca. 1900. Noen forskjellige eiere etter dette, i
dag hører gården/område til Kråka. Huset som sto tomt i
mange år, ble vel revet ned på 80 tallet og det gikk rykter
om at det spøkte der oppe!

Alfhild, Josefine og Rasmus.

Ragnhild.

Rasmus.

Solbergfoss flyttet til Kråka og brukt som kårbolig. Den står der også
i dag. Mange av oss husker familien Kubberud som bodde der, Sverre
og Bertha, samt sønn Gunnar. Josefine som var kone til Magnus,
hadde ansvar for hagen sammen med Husholderske Hella Martinsen. De fikk diplom i hageutstiller-bruk. Ellers var det melkeproduksjon, etc. Ved Magnus sin bortgang tok hans datter Alfhild over
gården. Hun var gift med Halvor Alm på Toten, men ble skilt og
flyttet hjem etter krigen. (Se egen artikkel om Halvor Alm).
Gården ble forpaktet bort til nabo Johannes Næringsrud, som
også forpaktet Skakstad og Våler, så Johannes drev stort. Alfhild
jobbet som kontordame på Askim Saga, samtidig som hun styrte

hjemme på gården med hage og hus. Bl. annet var låven bortleid til
lager for Askim Gummivarefabrikk.
Alfhilds datter Ragnhild tok over gården i 1975, og etter et år på
Haga Jordbruksskole tok hun over driften. Det ble gårdsdrift, gris,
kalkun, kaniner, korn og to barn; Josefine (1978) og Rasmus (1980).
Rasmus tok over gården i 2015. Driften er i dag forpaktet bort.
Gården eier bl. annet område ved Grillhytta - og til alle som er
bekymret for nedhogd skog - så har Rasmus plantet 9000 nye skogplanter i område! Det viser at man tenker på fremtiden. Slitus innbyggere retter også en takk for at vi får lov til å ha grillplass og
Grillhytte på området:)
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Anton Strand som barn, sammen med sine to mindre søstre. Bilde er fra Høland hvor han vokste opp.

ØSTRE NÆRINGSRUD
GNR 111 BR.NR 1

Dette er første gården på høyre side av veien mot Askim.
Denne gården regnes som hovedbølet for begge Næringsrud gårder.

Østre Næringsrud fra før krigen.

Gårdsbestyrer/sveiser på Næringsrud.
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Bildet over er fra ca. 1910, og vi ser Gården Østre Næringsrud i bakgrunn , mannen er ukjent.
Bildet er fra Østfold fylkes billedarkiv/Fotograf: Thorkel Jens Thorkelsen.
Under: Anton Strand til høyre og Hilmar Bekkevar til venstre, klare for elgjakt

Gårdsdrift tilbake til 1200-1300 tiden, første
opplysninger skriftlig fra gården er 1593, og
bruker var en Stener. Mye tyder på at
Svartedauden har lagt gården nede,
for den blir omtalt som Ødegård.
Næringsrud ble dragongård
omkring 1670.
Gården har avgitt tomter til
en stor del av tettbebyggelse i
Slitu, jeg har ikke telt, men
det er nok nærmere 100
tomter i området som har
GNR 111. Kongen solgte
til Nils Meng, president på
Fredrikshald, og hans datter arvet gården. Hun igjen
testamenterer alt til Fredrikstad fattigvesen.
Mye av gårdens sammenfallene historie kan dere
lese i avsnittet fra Vestre
Næringsrud, og det som
Johannes forteller. Legg merke
til hvor han sier konge veien
gikk! Gården ble delt i 1865, men
var en stund i familiens eie, og ble
etterhvert solgt. I en periode ganske
ofte. Vi kan gå inn i 1916; da kjøpte
Hans G. Skofterud gården - dette er bestefar
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til Karsten Skofterud. Han solgte den i 1923 til Jens
Fjelstad, som igjen solgte den et år etter til Johan
Strand fra Høland. Etter den tid har det blitt
holdt i familien. Sønn til Johan, Anton, tok
over i 1954. Han gikk bort uten direkte
etterkommere, så det var hans eldste
søster Astri, sammen med mann Axel
Dramstad, som videreførte slekten.
Deres sønn Odd og hans kone
Ingeborg tok senere over, og de
bodde der fra 1986-2015. Og i
dag er det sønn Sture Dramstad
og hans kone Alette som eier gården. Gårdsdrift var vanlig drift,
Odd hadde 6 kuer og okser, pluss
det som hørte til en gård på disse
tider for selvhusholdning.
Nå er et nytt boligområde skilt
ut fra Østre Næringsrud, som
igjen gjør at Slitu vokser og etterlengtede boliger vil ta form. Vi i
Slitu takker gårdens eiere gjennom
tiden for at de har bidratt med tomter til boligutbygging i Slitu. Dessverre har jeg slitt litt med bilder fra
gårdens historie/personer PGA pandemi.
Men det vil komme en egen artikkel i neste
Slitu Info, i samband med utbygging av boligfelt på område. •

Gården ca 1935

Vestre Næringsrud
Denne gården ligger som nr 2 på høyre side av RV 128 etter Slitu Krysset mot
Askim. Ble skilt ut som eget bruk i 1865. Siden 1865 ble det solgt fra to parseller
med navna Ulrikstad og Løvstad, men fra Løvstad er storparten tilbakekjøpt.
Johan fikk bruket i 1865, men hadde nok startet før med bygging av
hus. Drift på gården var kuer, gjess, høner og det som naturlig fulgte
med i datidens jordbruk. Eiere har vært Johan Næringsrud, Thorvald Næringsrud, Johannes Næringsrud, Tormod Næringsrud,
Karen Marie Næringsrud. I dag er det Ann Chatrin og Torkel Kjeserud som eier gården. For gårdens historie har vi vært så heldige å få
kopi av Johannes Næringsrud fortelling fra gården og område.
FARS BERETNING FRA GAMLE DAGER

Min Far (Johannes Næringsrud) brukte den siste tiden av sitt liv til å
skrive ned egne erindringer og hva han hadde hørt fra de som var
gamle. Han leste beretningen inn på lydbånd, mens han lå på Askim
sykehus i 1981. Han brukte en radio med båndopptager og

mikrofon. Dessverre har deler av båndet så dårlig lydkvalitet, at det
vanskelig å forstå.
Min far levde til 4 .mars 1983, da han døde i en alder av 76 år.
Han var født 22. august 1908 på Nordre Garsegg i Eidsberg.
Han døde på Askim sykehus, mens Gerd Brandt Kjeldsen, hans
husholderske gjennom mange år, satt hos ham. De siste årene han
var hjemme, bodde han i 1. etasje i sidebygningen på Næringsrud.
Senga sto i peisestua. Han var plaget av lungeemfysem og måtte ofte
ha tilførsel av surstoff for å kunne puste.
Jeg har bevisst latt båndet ligge til nå uten å høre det til jeg selv
ble pensjonist og fikk rikelig tid til å studere innholdet og lage en
utskrift av båndet. Det er gjort enkelte tilføyelser med kursiv i
parentes i teksten for å øke forståelsen av det som sies. I tillegg er det
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Hun skulle være datter av kommandanten på Fredriksten festning, og ble gift med en
velstående kjøpmann nede i
byen. Hun eide 3 gårder i
Eidsberg: Krossby, Skårer
og Næringsrud. Disse samt
500 daler hadde hun gitt
til de fattige i Fredrikshald (Halden).
En gang jeg var innom
museet på festningen,
fikk jeg se, straks en kom
inn døra til venstre, jeg
minnes det var en malmtavle, med navnet Mette
Meng, samt det som jeg
har nevnt her.
Skjøtet på gården er datert
2. januar 1840, og utstedt av
kong Carl Johan og underskrevet av daværende regjering. Skjøtet er oppbevart (i safen på
Næringsrud).

lagt inn overskrifter på avsnittene.
2. september 2009, Thormod
Næringsrud
INNLEDNING

I dag er det den 11. november 1981, og jeg befinner meg
nå på Askim sjukehus. Jeg
har vært her nå vært her i 3
måneder. Har også ligget
her 2 ½ måned tidligere
dette året. Stemmen min er
dårlig, og pusten er enda
mer skral (elendig).
Jeg vil fortelle noe jeg har
hørt fra Oldefars, Bestefars
og min Fars tid. Ellers vil nok
dette bli borte med meg.
OM OLDEFAR

Oldefar (Thomas Mathisen) var
født i 1793. I 1797 kjøpte far hans
Johannes Næringsrud
(MathisTommessen, født 1758) gåranno 1910.
den Kråka, men han døde der allerede i
1801. Så Oldefar ble tidlig farløs, og mora
gifta seg opp igjen.
UVENTET BESØK
Jeg har hørt at Oldefar etter krigen 1807-1814
Det var en høst i skuronna. Oldemor var også
skulle ha hatt 400 daler i kontanter, og det var sagt at etter
med på jordet, det var jo ikke noe maskinelt den gankrigens slutt at verdien på en daler falt fra 4 kroner til 2 skilling,
gen, så det som ble brukt var ”skiru”, det som i dag kalles sigd.
som er 6 øre. I dette tilfellet måtte han føle seg temmelig arm
Oldemor gikk vel før de andre hjem for å ordne med mat til målti(fattig).
det. Da hun åpnet kjøkkendøra, sto en mann og spiste ved et hjørneHanen til tårnet på Eidsberg kirke hadde stått i kirkegangen en
skap, som vel ble brukt til oppbevaring av mat. Da mannen snudde
årrekke, da ingen våget seg å gå opp (på toppen av kirketånet). Oldeseg fikk hun se det var presten i bygda. Presten kom først til orde, og
far dristet seg til å ta på seg dette oppdraget, og for hvilket han
han sa: ”Her var meget melk og fløde, mor.”
skulle få betalt 10 daler. Det var sikkert mange penger den gangen,
Dette fikk jeg også bekreftet en gang Karl Hersleth var hjemme
så det fristet nok. Bekreftelse på dette fikk jeg ca. 1930 av en mann
og besøkte min far, de satt og pratet fra gamle dager. De haua (hussom (da) var mange og 80 år, Ole Hansen Åstorp. Han fortalte også
ket) at foreldra deres hadde besøkt en familie Holmboe i Moss, dette
at det var 2 mann med og holdt i tauene. Han sa navene på disse,
måtte være søskenbarn av deres mødre, da deres felles bestemors
men de hauer (husker) jeg ikke.
søster var gift med sønn til sognepresten i Eidsberg, Jens Holmboe
Etter at oldefar hadde giftet seg, hadde han kjøpt en parsell av
fra 1801 til 1823, se slektsboken Welding i Danmark og Norge, pergården Garsegg i 1835, og bodde der i 1840. Denne delen ble siden
son nummer 54, Karen Marlene. Presten og prestefrua døde med en
kalt Thommes-Garsegg.
dags mellomrom. Begge ble gravlagt samme dag på fruens 60-års
dag. Presten var 77 år. Støtta står nederst ved steingjerdet, rett over
mot hovedbygningen på prestegården, går man langs sydveggen på
KJØPET AV NÆRINGSRUD
kirka.
Sankt Hansdagen 1839 gikk han til Fredrikstad ”kall” (kirkesogn)
Professor Wilse har også sin gravplass like før, og er visst nok den
og kjøpte på auksjon gården Næringsrud, gårdsnummer 11 brukseneste nå på kirkegården, som har gittergjerde rundt (grava).
nummer 1, av Fredrikshald fattigkasse. Prisen ble 1600 Spesidaler,
men også en årlig avgift til selger (Fredrikshald fattigkasse), vel for
alle tider.
GAMLE VEIER
Jeg får her komme med en opplysning som vel står i bygdebøkene, Grunnen til veien som nå har nummer E-18 (nå RV 128) og som
men det kan tenkes at andre i seinere slektsledd, som har interesse av går over eiendommen, ble av staten kjøpt i 1854 og ble tatt i bruk ca.
dette, men ikke har tilgang til disse bøkene: Gården hadde i hele
1857. Den gamle veien gikk nord for husa, gjennom gårdplassen på
175 år vært i offentlig eie. Det var engang ei rik dame, Mette Meng.
Kråka, videre mot Storerud i Askim, over Trippestadåsen til Onstad
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sund, hvor det ble ferget over Glomma til Spydeberg. Så fortsetter
den videre til Enebakk og til Christiania (Oslo). Den traseen som
gikk over jordene hjemme, har jeg pløyd opp, den siste etappen i
1951. I den andre retningen (østover) over Østre Næringsrud, særlig
gjennom skogen der synes den godt den dag i dag. Videre over Toppejordet, som i dag er blitt en tettbebyggelse. Videre inn i Morstongskogen, gjennom gårdsplassen på Morstong. Så fortsetter den langs
Monaryggen og videre østover.
BESTEFAR OVERTAR GÅRDEN

Da Oldefar dro på åra, solgte han gården til min Bestefar (Johan
Thomassen) for 4000 specidaler. Min Bestefar var ikke eldst, men
hans eldre bror (Mathis Thomassen) hadde etablert seg på en annen
gård, visstnok i Askim. Svigersønnen Karl Frantzen Skakstad, som
var gift med gårdens eneste datter (Anne Kristine Thomasdatter),
mente salgssummen var for lav, og ”knurra” (ga uttrykk for misnøye)
vel for dette. Bestefar var en nærtagende mann og hadde sagt til sin
far at han ikke ville overta gården, da det forelå misnøye. Oldefar
hadde blitt harm (sint). Han delta da gården i to like deler, men
brukte den samme prisen, og dermed ble det ikke mer til svigersønnen. Men det sørgelige var at gården ble delt. Deleforretning, kjøpekontrakt og skjøte er oppbevart.
Bestefars eldre bror solgte vel den gården han tidligere hadde
kjøpt (visstnok i Askim) og overtok hovedbølet (den østre delen).

Bestefar fikk vestre del, et nakent jorde uten hus. Det står i Eidsbergs bygdebok at Bestefars bror døde i 1876, og gården gikk ut av
slekten. Det er ikke rett. Han levde til i 1913. Hvorfor (grunnen til
at) han solgte sin del av gården, var at han etter delingen syntes den
var for liten. Han kjøpte isteden Søndre Skau i Hobøl og forandret
sitt etternavn til det, som hans nye bosted hette. Det var jo en vanlig
ting i de tider. Han var bestefar til privatpraktiserende lege Martin
Skau i Spydeberg, som døde for noen år siden nå, men en sønn
(Petter Skau) fortsetter (legepraksisen) har jeg hørt. Denne gården
fikk Gårdsnummer 11 og bruksnr 2.
ET GAMMELT DOKUMENT

Etter oldefar er det oppbevart et dokument som er skrevet med
gotisk skrift. Til i dag har ingen greid å tyde det. Jeg har vist det til
2 leger samt sykehuspresten, men nei. Går ut fra at det er et skiftedokument, da navnene på hans 2 sønner og ene svigersønn står tydelig med beløp i spesidaler. Mathis, Johan og Karl, samt navnene på 7
menn som skylder fra 100 til 200 spesidaler. Bankvesenet var dårlig
utbygd i de tider. Dette var lenge forut før bygdas sparebank ble
opprettet. Forvaltningskapitalen var sikkert snever, og de som var
satt til å stelle med den, satt sikkert tungt på sedlene. Da var det
som det ser ut til, lettere å få lån av private. Senere hørte jeg ofte som
smågutt ofte uttrykket: ”gard og penger utpå”, senere ble det: ”gården gjeldfri og penger i banken”.

Tresking på Næringsrud med Johan nes i førersete, han var tidlig ute med kjøp av tresker, da han forpaktet flere gårder.
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Fra 1915. Fra Venstre Johan Næringsrud, ukjent gutt
fra Oslo, Martha Moen, Anna Næringsrud, Johannes
Næringsrud og far Thorvald Næringsrud.

GÅRDEN BYGGES

Bestefars del (av Næringsrud) var som nevnt uten hus. Han bygde
alle husa, opparbeidet gårdsveien, have ble anlagt, det ble planta
granhekk rundt den, planta mange trær som skulle pynte opp, når
de en gang ble store. De fleste har nå strøket med (dødd), så nå står
det bare 3 igjen. På gravene til de halshugde var det planta syrin.
Disse flyttet Bestefar ned på gården, og stå der den dag i dag bak
potetkjelleren (nå blå syrin bak garasjen). Far husket også gravene,
hadde pløyd over dem, og det sørgelige var at de ble utslettet.
Når de flyttet inn i de nye husa på gården, stå i den gamle Bibelen
med årstallet 1880. Likedan står årstallet da de viet seg i Eidsberg
kirke.
BESTEMOR

Bestemor var født på Nedre Hersleth i Hærland i 1837, det i 2. ekteskap til Marie Weldingh, som var datter av løytnant Weldingh på
Korterud i samme sogn (Herland), se for øvrig slektsboken ”Slekten
Welding i Danmark og Norge”. Bestemor hadde også en bror som
hadde underoffisersskolen, men utvandret til Amerika. Siste gang
det ble hørt fra han var i 1885. Oldemors 1. ekteskap var med Peder
Fredriksen Hersleth, se for øvrig slektsbøkene.

Vaterbekk. Den siste lå oppe ved skogen. De siste som bodde der var
et enslig ektepar. Mannen som hette Halvor, var mye sjukelig, så
ingen regnet med at han skulle bli så mye eldre enn han var. Ei natt
hadde kona på plassen kommet ned på gården og vekket Bestefar og
Bestemor ved å banke i veggen der de lå og sov. De våknet og hørte
et menneske sto utenfor veggen og gråt høylytt. Bestemor var den
som sto opp. Da hun fikk se hvem det var, tenkte hun vel sitt. Hun
fikk vel opp et vindu. Bestemor kom først til orde: ”Er det forbi med
han Halvor nå, da?”. ”Nei og nei, Det er nok det som verre er: Kua
vår får ikke kalvet.”
UTLÅN AV PENGER

Bestefar dreiv utlån av penger. Den siste lista over navn er oppbevart. Far fortalte at han som smågutt var med og kjørte inn rentepenger. Et tilfelle husket han spesielt. Det var ei enke oppe på
Enebakkneset i Akershus. De måtte den lange veien gjennom Trøgstad, Båstad og videre et stykke inn på Enebakkneset. Da de kom
fram fortalte enka at hun ikke hadde penger, men at hun skulle til å
skjære hakkels (kuttet halm) og selge den, og da skulle det bli rentepenger å få.
ANDRE FERDIGHETER SOM BESTEFAR HADDE

HUSMANNSPLASSER

Husmannsplasser til vestre del ved delingen i 1865 var Ulrikstad og

Bestefar ble en del benyttet til å skrive skjøter og dokumenter. Ett,
som han ikke skrev, var en overdragelse av en mindre eiendom, så å
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Johannes med
sin far Thorvald og mor Anna.

si i nabolaget i 1908. Sønnen på stedet var 12 år den gangen, så han
husket det godt. Han fortalte meg en gang etter jeg var godt voksen,
at da foreldra hans hadde overtatt eiendommen, kom en dag den
forhenværende eier kjørende med hest og gjødselkjærre, reiste bak
fjøset og skulle til å ta gjødelhaugen. Den nye eieren gikk bak der og
fikk se det, og spurte han hva det skulle bety. Manne svarte at gjødselhaugen var hans, for det sto ikke noe i skjøtet om at den fulgte
med i handelen. ”Men vil du gi meg 2 kroner for den, kan du få
kjøpt den.” Den nye eieren godtok tilbudet, Da han kom inn var
kona nysgjerrig, og lurte på hva denne mannen ville. Mannen måtte
si som det var. Da blåste kona opp: ”Du kunne liti (rettet deg etter)
meg, og latt Thomassen på Næringsrud til å skrivi papirene, så
hadde vi spart disse 2 kronene.”
GAMLE REDSKAPER

Det var da de første høyrivene kjørt med hest kom på markedet, at
Bestemor fikk valget mellom å få gullur eller de skulle kjøpe høyrive.
Bestemor var sikkert ikke forfengelig og valgte høyrive. Far sa da
han fortalte meg det, at både før og etter hun kom hjem (til Næringsrud) hadde i mange år vært med og raket jordene med håndrive, så

hun var nok glad den dagen kom, at hun skulle slippe (å gjøre det)
mere.
Bestefar og svogeren på Skakstad var de første som sammen hadde
kjøpt slåmaskin i distriktet, og at de kjørte bortover og slo for andre
på andre gårder. Far sa at hans far hadde fortalt at på en gård satt
eieren på jordet med klokka i hånda og trakk fra de minuttene hestene måtte hvile, og likeledes den tiden som gikk med til å snu i
hjørnene.
ENKA PÅ VATERBEKK

Husbonden på Vaterbekk døde, Men enka hadde i følge kontrakten
rett til å sitte der livet ut. Bestefar ventet på at tiden skulle komme at
plassen, som var på 30 mål, kunne legges til den øvrige innmarka på
gården. Det var sikket noe svogeren hans på Skakstad også var
bekjent med. Jeg har ikke hørt hvor lang tid i (antall) år det gikk før
enka begynte å gå i ”giftetanker”. Det passet at det på plassen Halvor-Lykkja under Skakstad på samme tid bodde en enkemann, som
heller ikke likte seg i ensomheten. Karl Fransen var sikker informert
om disse menneskers problemer, og hadde utpønsket en fiks idé.
Han satte jo pris på en god dram, som vel tenkt, slik ble det. Uten
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vederlag ville han sikkert ikke gå inn for denne formidlingen, så han
tok vel for seg én og én under fire øyne og ører, men betingelsen var
en flaske brennevin av de hver. Slik ble det, og dermed ble vel alle
tilfreds.
DEN LØPENDE AVGIFTEN

Som nevnt var det med Oldefars kjøp av gården, foruten kjøpesummen en i uoverskuelig framtid hvilende årlig avgift. Etter Bestefars
bror hadde solgt sin del, hadde Bestefar fått mye trøbbel med denne
avgiften. Det ble flere ganger eierskifte, og folk som regel med dårlig
økonomi, og dermed ble det så at Bestefar ble ansvarlig for den
avgiften som var på østre del også. Bestefar hadde kommet til overenskomst med de som krevde inn avgiften, at den ble delt med en
halvdel på hvert av brukene, og Bestefar hadde for sin del fått dem
til å kapitalisert opp sin del, og hjemme har jeg kvittering oppbevart, hvor det er innbetalt for all tid kroner 1000 datert 1891, kvittert med Fredrikshald fattigkasses stempel.

ARBEIDS- OG OPPVEKSTVILKÅR

Lønn for en gårdskar i Bestefar første tid som driver av egen gård,
foruten kost og losji, i kontanter 1 daler året, et par nye støvler, et
par forføttinger, det vil si at de gamle ble reparert.
Så var det en ny vadmelsdress, en lerretskjorte og ei strieskjorte,
alt tilvirket på gården. Kostholdet fortalte Far at i sin oppvekst, han
var født i 1872, ungene satt rundt bordet og så mor sin skjære skiver
av brød, om hun satt kniven så langt inn på (brødet) så brødskiva
kunne bli tykk. Det ble ikke gitt mer enn ei skive. I tillegg var det
graut eller velling til de var mette.
(Følgende tekst er fra manuskriptet) Fars eldste søster, født i 1865,
fortalte meg at den sommeren hun gikk for presten (skulle konfirmeres), måtte hun bære støvlene i et knytte og gå barføtt til Høyendal.
Der satte hun seg på veikanten og satte på seg støvlene og fortsatte
til prestegården. Når overhøringen var slutt, var det samme opp
igjen på veien hjem. •

ANNA GUNILDA NÆRINGSRUD
F/JOHANSEN 13.06.1885 OG D/17.01.1975.

Anna var mor til Johannes, og gift med
Thorvald. Hun hadde en strevsom oppvekst, da hennes mor var alene med
henne, før moren giftet seg med en annen
gårdbruker fra Slitu. Det var på Garsegg
hun traff Johannes og kjærlighet oppsto
på et øyeblikk. Hennes sønn Johannes
kone Marianne døde tidlig, så hun ble
også reserveremor for sine to barnebarn
på gården. Hun hadde en styrene hånd
over gården og var utrolig hjelpsom og
initiativrik dame. Samtidig beskyttende
helt inntil det litt morsomme; tenke seg
til at det var til henne barna løpte når det
var noe de ikke likte, blant annet middag,
som barn noen gang ikke liker:)

- 31 -

Kjente gårder på Slitu:

Nordre Sletner
Da kommer vi til Nordre Sletner og den mest kjente gården i området.

Karl A. Døbelin kjøpte gården i 1931. Nordre Sletner ble i hans eiertid den første gården i Norge, der den biologisk-dynamiske jordbruksmetode er blitt gjennomført i sin helhet. Sletner var derfor et
opplysningsted for denne metoden her i landet. Metoden var utarbeidet av dr. Rudolf Steiner på 1920 tallet.
Man kan si at ved å dyrke på denne måten, får jordsmonnet, plantene, dyrene og den øvrige omverden en belysning i menneskets
bevisste liv som virker nyskapende på det religiøse, det kunstneriske
og det sosiale liv som nødvendig ledd i en sunn jordbrukskultur.
Med dette for øye gikk Døbelin med sin familie i gang med arbeidet. Ut fra dette arbeid, sammen med de mennesker som sluttet seg

til etter hvert, vokste den ”Biologisk-Dynamiske forening i Norge”.
Gården ble i 1954 overdratt til Ursula Schøpflin som arv, og hennes mann Ingemar Johannsson.
Gården drives i dag som en stiftelse, men med redusert drift.
Dette dessverre pga av at i våre tider ikke er økonomisk mulig og ha
som levebrød!
Gården ble opprindlig delt fra Hovedbølet Sletner i 1822. Dagens
våningshus er bygget i 1922. Stue bygningen ble i flere år utleid til
handelvirksomhet. Det er blitt bygget en del andre bygninger der
også de senere år. Et vakkert sted, som ligger fredfullt til i naturens
skjønnhet. •
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Slitu Foreningshus
Slitu Foreningshus har i løpet av de siste 3 år investert for ca. 1 million i oppgradering. Ny steinlagt plass foran huset og et aktivitetsrom i annen etasje. i tillegg møterom. Disse rom kan benyttes under
organisert aktivitet, med hovedansvarlig og etter nærmere avtale. Vi
oppfordrer blant annet foresatte som ønsker et aktivt senter for

ungdom, om å ta kontakt. Vi har selvfølgelig i år vært tilbakeholdne
med aktivitet på grunn av Covid-19. Men vi må se fremover!
Fortsatt er utleie av 1 etasje vår største prioritering og huset kan bookes på: www.husetslitu.no som også er vår hjemmeside.
Her ser dere noen bilder fra festsalen og Grinirommet. •
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TENOR SKOLEKORPS
Tenor Skolekorps ble stiftet i 1971, og fyller 50 år i 2021.
Dette håper vi å kunne feire med en jubileumskonsert på våren.
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Håkon Martinsen og Kari.

Tre blad Nilsen.

Korpset har for tiden litt i underkant av 20 musikanter inkludert
aspiranter og voksne.
Dirigent er Dag Ivar Belsvik fra Askim. Han tok over etter Elisabeth Strengen Gundersen høsten 2018. Først var dette tenkt som et
vikariat, men han er nå hos oss fast, noe vi er glade for.
Året 2020 har også for oss bydd på utfordringer grunnet Covid19, men vi lar oss ikke stoppe.
Vi har vært heldige og kunne øve på foreningshuset da skolen var
stengt, og vi har prøvd oss med øvelser på zoom (dette er vanskelig
og fungerer ikke så bra), men vi fikk sett hverandre og det betyr mye.
I tillegg til jubileumskonsert prøver vi å få til en sommertur til
vakre Lofoten. Vi har lokalkjente foreldre i korpset, så her er mulighetene store. Vi vurderer også å åpne for at folk i lokalsamfunnet
kan bli med oss på tur, så følg med på facebook-siden vår for info
hvis dette kunne være noe for deg.
Økonomisk har vi også mistet litt inntekter i 2020, siden det ikke
har blitt kakelotteri på Morenen, og heller ikke kiosk og loddsalg på
andre arrangementer. For tiden er vi i gang med levering av 2000
fastelavnsris, noe som gir oss 40,000 kr i kassa. Dette kommer godt
med når vi skal på tur.
Foruten spilling på Slitu 17. mai, har det ikke vært mange oppdrag i 2020. Vi er veldig fornøyd med at vi fikk organisert litt spilling i boligfeltene 17. mai, og håper også at befolkningen satte pris
på det.
Vi ser også mer og mer at det kan være lurt og åpne opp for å bli
et generasjons-korps, og ikke et rent skolekorps.
Vi ønsker oss nye medlemmer, både unge og gamle. Har du spilt i
korps tidligere og kunne tenke deg å starte/prøve igjen? Synes du det
ser spennende ut og kunne tenke deg å prøve for første gang?
Hos oss er musikk viktig, men det viktigste er at vi har det gøy
sammen og at alle føler seg hjemme.
Alle fra 3 klasse og oppover er hjertelig velkommen. •

Har du spørsmål? Ta gjerne kontakt med Torgeir tlf:91604020.
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Den første Zulukongen
- hvem var han?
Den som har vokst opp på Slitu, har vel neppe unngått å høre
ordene Zulukongen og zulunegre (brukt om innbyggerne på Slitu). Zulu er
egentlig ei folkegruppe i det sørlige Afrika. Hvordan er da disse ordene kommet i
bruk om folk på Slitu? Det kan i hvert fall dokumenteres at Zulukongen ikke er et
nymotens påfunn. Den første som er omtalt i de kildene jeg har funnet,
må vel kunne kalles kong Christian I. Hva vet vi om ham?

Øierud landhandel. Foto: Georg Kjellerød ca. 1906-1908. Postkort fra Jul Åge Krosby
BARNE- OG UNGDOMSÅR

Christian Christensen het en gutt som ble født på Skavogg i Askim i
1846 og var sønn av skredderen Christen Christensen og Kari
Pedersdatter. Faren var fra Røselien i Rakkestad. Ikke lenge etter
Christians fødsel flyttet familien til Sæves i Rakkestad. 2. juledag
1846 ble Christen funnet ihjelfrosset i snøen ikke langt fra sitt hjem,
32 år gammel.
Mora flyttet så til Sekkelsten i Askim med sin sønn. Der fikk hun
sønnen Carl Anton 21.8.1847. Faren var den nå avdøde skredderen.
Mora velger å gjøre noe som er uvanlig på den tiden: hun gifter seg

ikke igjen og prøver å forsørge sine to barn alene.
Året etter flytter hun til Mellegård i Trøgstad sammen med de to
sønnene og sin mor. Da han var 3½ år gammel, kom Christian til
fremmede folk, hvor mora betalte oppholdet for ham. Det er ikke
kjent hvem som var hans fosterforeldre i denne perioden. Her var
han til han var 10 år. Han arbeidet så 1 år i Ski.
Deretter var han hjemme hos mora på Langsrud i Trøgstad til han
ble konfirmert i 1860. Broren Carl konfirmeres fra samme sted to år
senere.
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Etter konfirmasjonen tjente han to år hos dr. Finne i Trøgstad.
Han tjente deretter ett år på et sted som muligens er Vassvik i
Trøgstad.
Nå går det noen år før vi finner igjen Christian. Verken han eller
broren er å finne i folketellingen i 1865, men han må være skreppekremmer på den tiden. Jobben som skreppekremmer (handelsmann
som gikk fra gård til gård med varene i ei skreppe) må Christian ha
startet en stund etter konfirmasjonen. Dette holdt han på med i 7 år
(ca. 1864-1871).
STARTEN SOM LANDHANDLER

Han ble så landhandler på en plass under Kolshus i Trømborg i 3 år.
En kirkeprotokoll viser at han bodde her i perioden 1871-1874. I
1874 Christian driver som landhandler i Rakkestad, mens broren
overtar på Kolshus. Sammen med Karl bor mora Kari. De er på
Kolshus i hvert fall til 1886.
Mens han var på Kolshus, giftet Christian seg med Thorine Christensdatter Øierud fra Slitu. Det skjedde i 1872.
PÅ ØIERUD UNDER BRØDREMOEN

De kom fra Rakkestad til Øierud i 1875. Øierud var en husmannsplass under vestre Brødremoen, like ved Edvin Ruuds Omsorgssenter. Der bodde de sammen med Thorines far. Christian omtales i
folketellinga for 1875 som husmann og landhandler på Øierud.
De får barna: Carl Julius (Jul), f. 1873 på Kolshus, Karoline
Mathea, f. 1876 på Øierud, Peter Ingvald (ofte kalt Petter), f. 1879
på Øierud, Thora Kristine, f. 1890 på Løkka (eiendom like ved
Øierudkrysset)
Christian fortsetter nå sin handelsvirksomhet fra Øierud. Da byggingen av jernbanelinja startet i 1879, ble det gode tider for å drive
handel her. Etter sigende skal det ha arbeidet 4000 mann på anlegget, men det gjelder for hele strekningen Ski-Sarpsborg. Selv om det
bare var en liten del av arbeidsstyrken som arbeidet i nærheten av
Øierud, må likevel omsetningen ha økt mye i anleggstiden.
Torine fortalte i et intervju med Indre Smaalenenes Avis på
1930-tallet, at da jernbanen ble bygget, var det flere hundre mennesker som handlet i den vesle krambua på Øierud. De fikk brød
fra fire bakere, og enda bakte Torine selv 200 brød i uka for å
dekke etterspørselen! De fikk sikkert også solgt mange andre varer
også.
FLYTTING TIL AV BUTIKKEN TIL ØIERUDKRYSSET

Da jernbanen var ferdigbygd, var nok at beliggenheten til forretningen ikke var den beste. Til Slitu stasjon var det stor trafikk via det
krysset som i dag kalles Øyerudkrysset. Både fra Trøgstad og Slitu
ble det kjørt mye melk for leveranse til Oslo. Det kunne gå 3-4
fullastede melkevogner til Oslo hver dag.
Christian fikk nå leie et stykke av østre Næringsrud beliggende i
krysset mellom Fv. 128 og Ultvedtveien. Han tok med seg navnet
fra husmannsplassen, og denne tomta ble også kalt Øierud. Dermed
har vi også fått en forklaring på navnet på krysset.
Christian satte opp hus på nye Øierud, nå Ultvedtveien 2. I den
nye butikken ved Øyerudkrysset drev han så sin forretningsvirksomhet i 4 1/2 år. Forretningen gikk nok ikke så godt.
Utgiftene ble større enn inntektene.

KONKURS

Da han innså at han ikke kunne klare driften lenger, henvendte han
seg til E. Th. Wang i Christiania med anmodning om å gjennomgå
regnskapsbøkene for å få en oversikt over sin økonomiske stilling.
Wang brukte flere dager på å gjennomgå Christensens bøker og
varebeholdning, samt forfatte et akkordforslag.
9.2.1887 meldte Christiansen seg konkurs. Boet ble tatt under
skifterettens behandling og ble forseglet samme kveld. 8.3.1887 ble
det holdt et rettsmøte på Distriktsfengslet i Eidsberg hvor det var
innkalt mange vitner for å få klarlagt alle sider ved konkursen. Her
får en mange opplysninger.
Flere som hadde penger til gode hos Christensen, ble i dagene før
konkursen bedt om å ta varer for gjeld han hadde til dem. Han
hadde ikke kontanter. Det gjaldt bl.a. husmannen Kristian Jokumsen Frantserud som hadde levert en del kjøtt til ham. En fattig
husmann skulle ikke pga. av hans konkurs lide et større tap. Han
hadde tatt husmannen i hånda på at han ikke skulle tape penger på
ham, og han så på det som en æressak å gjøre opp for seg. Det skulle
skape store problemer for ham. I den korte tiden mellom innmeldingen av konkursen og forseglingen av butikken var det ulovlig å røre
boet, og det ble sett på som alvorlig å gjøre det.
Ved boregistreringen ble det talt opp 753 ulike poster. Av bygningsmasse er det nevnt en hovedbygning, et bryggerhus, et stabbur,
en ladebygning, et fjøs, et vedskur med pakkhus.		
I butikken var det mange gjenstander, men det vil føre for langt å
ta dem med her, men det virker som det var en landhandel med et
godt utvalg av varer sett i forhold til den tidens forbruk.
Christensen oppga som årsaker til sin vanskelige økonomiske stilling, at han hadde sittet inne med for stor varebeholdning, vært
uheldig med innkjøp, at han hadde vært noe drikkfeldig og at han i
1885 fikk en konkurrent i nabolaget. Han mente også at noen hadde
utnyttet ham når han ikke var helt edru.
Han kunne også opplyse at han ikke hadde noen utdanning, men
han kunne så vidt skrive og regne. Han hadde drevet handelen på
den måten at han hadde solgt dels kontant og dels mot kreditt, og
han hadde sendt vareleverandørene penger etter hvert som han fikk
penger. At det var straffbart ikke å føre kassabok var han ukjent
med.
Straffen i forbindelse med konkursen ble fengsel på vann og brød i
20 dager. Christensen ble satt inn i Eidsberg kretsfengsel ved titiden
om kvelden søndag 5.6.1887. Han opplyser da at han har brakt
saken inn for Oberhofretten [som var neste rettsnivå].
Konkursboet ble solgt til hans bror Karl Kristensen. Christian og
familien fikk bo hos broren. Karl fortalte at broren hadde jamret seg
over en avtale han hadde gjort med Anton Hamil Mysen om å selge
Øierud til ham. Christian antok at ved handelen ville broren få et
større tap. Dette sammen med en nedtrykt sinnsstemning pga. konkursen gjorde at Christian Christensen ville brenne ned butikken.
Den var forsikret, og broren hadde solgt en hel del varer etter at forsikringen var tegnet. Han tenkte at dette ville være lønnsomt for
broren.
ILDSPÅSETTELSE

En dag da resten av familien og broren ikke var på Øierud, fikk han
den inn-skytelsen at hans skulle gjøre ende på seg. Han tente på
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lensmann P. C. Hjorth, på besøk. Ved denne anledningen kalte
noen tøyer i butikkens første etasje og halmen i ei seng i andre etaHjorth Christensen for Zulukongen. Christensen hadde ikke hørt
sje, stengte alle utganger og la seg på golvet i nærheten av de påtente
tøyene for så raskt som mulig å bli kvalt av røyken. Han hadde forsi- det selv, men han hadde flere vitner på at underlensmannen hadde
brukt økenavnet på ham.
kret seg om at det ikke var noen andre i bygningen, og hunden
I rettsprotokollen er det bl.a. notert: «Med Hensyn til Øgenavnet,
hadde han sluppet ut.
Zulukongen, forklarer Vidnet [lensmannen], at han ikke har kaldt
Noen ungdommer som satt i veikanten like ved butikken, så at
Chr. Øierud saaledes, men det er et almindeligt gjængs Navn i
det brant og fikk berget ham ut. Brannen ble ganske raskt slukket.
Bygden, og hvorunder han bedst er kjendt. En Gang for længere
Han ble satt i fengsel ei ukes tid etter denne hendelsen. Da sa han
Tid siden, da han blev arrestert for Ildspaasættelse, skal Chr. Chrisat han var glad for at han ble berget, noe han absolutt ikke var da
tensen selv have udtalt for Vidnets Søn, P. Hjorth og saavidt erindres
han ble berget ut under brannen.
To dager etter at han var satt inn, 7.6.1887, ble det holdt rettsmøte for Stevnevidnet Ole Halvorsen: at nu kan I sige; at I har kjørt
Zulukongen». Anton Martiniussen Næringsrud var også vitne
ang. ildspåsettelsen. Retten bemerket at han hadde vist en stor grad
under rettssaken og bekreftet at Christensen til vanlig gikk under
av anger i den forbindelse, og at han flere ganger tok til tårene og
navnet Zulukongen. Et annet vitne sa også at Zulukongen var et
beklaget det som hadde skjedd.
alminnelig kjent navn i bygda.
Aktor innstilte på at den
Ved folketellingen i 1891
saksøkte skulle dømmes til 3
bodde han på Løkka på Slitu og
år og 6 måneders straff. Domvar «Bager, eget Erhverv og
men i oberhofretten lød på 3
Gaardbruger, Selveier», mens
år og 1 måneds straffarbeid.
han i 1900 kalles forhv. landDenne dommen var altså mye
handler. Hans sønn Jul er hanstrengere enn dommen etter
delsbetjent. Hvem som offisielt
konkursen.
drev landhandleriet da, er
Han anket dommen til høyukjent.
esterett. Der ble saken
Christian Christensen døde
behandlet 5.9.1887. Dommen
på Løkka i 1904.
fra oberhofretten ble opprettholdt. Samtidig hadde høyesterett innstilt ham til
HVORDAN OPPSTO NAVNET
benådning. Ved Kgl. Res. av
ZULUKONGEN?
22.10.1887 ble straffen satt
Det er vel ingen i dag som sikHuset Zulukongen bodde i i 1880 - 1890
ned til 1 års straffarbeid. I
kert kjenner til hvordan navnet
protokollen står det at han
Zulukongen oppstod. Ei historie
skulle sitte i 10 måneder.
som er kjent på Slitu og som forekomHan ble transportert til Botsfengslet i Christiania 31.10.1887 for
mer i litt ulike versjoner, er at det en gang ble telegrafert til Slitu
soning av straffen. I fengslet plukket han bl.a. dun og ull. I fengstasjon at Kongen skulle komme. Da toget ankom stasjonen, kom
selsprotokollen er det skrevet at han stod mye i vinduet. Han skrev
det ingen konge, men en person som tydelig ikke var edru for å si
ofte på tavla at han aldri hadde hatt det så godt som her. Fengslet
det mildt.
beskrev ham bl.a. som godslig.
En annen versjon av samme historia går ut på at en mann hadde
Han ble løslatt 31.8.1888. Han hadde opptjent kr. 1,35 i fengslet.
bestilt ekstratog fra Kristiania til Slitu. Folk som hørte at det skulle
Han skulle også få reisepenger og en del klær. Han ville ikke motta
komme ekstratog til Slitu stasjon, mente at da kunne det ikke være
noen av delene. Det gikk på hans ære løs å motta noe slikt fra de
andre enn Kongen som kom. Da dette ble kjent, troppet det mange
som hadde straffet ham.
Slituborgere opp for å ta imot ham, men da toget stanset, ble en full
mann nærmest lempet ut av toget. Det var aldeles ingen konge, men
Zulukongen som kom.
FLYTTING TIL LØKKA
At han likte en dram, og at han i forbindelse med sin forretningsEtter at Christian Christensen slapp ut av fengslet, må han ganske
virksomhet måtte til Kristiania innimellom er sikkert. Jernbanen
snart ha flyttet til Løkken (Løkka) som ligger 100 meter vest for
kom til Slitu sommeren 1882, og han brukte nok toget når han
Øyerudkrysset langs gamle E 18.
Karl Julius Kristiansen Øierud, som må være den eldste sønnen til skulle besøke forretningsforbindelser i hovedstaden.
Hvordan navnet «Zulu» om stedet Slitu har oppstått, har jeg
Christian Christensen, inngikk kjøpekontrakt på Løkka 24.2.1889
ingen informasjon om, men at kallenavnet Zulukongen var godt
med Theodor Løken som eide stedet. Det som er spesielt, er at han
på dette tidspunkt bare er 16 år gammel. Etter at Christensen hadde innarbeidet på allerede 1880-tallet, kan det ikke være tvil om.
flyttet til Løkka, startet han opp igjen forretningsdrift, og det ble i
Dette er et utdrag av en lengre artikkel skrevet av Øivind Larsen
tillegg til vanlige varer, også solgt brennevin i smug. Da dette kom
for Haakon 1/2018, et tidsskrift for Eidsberg historielag. •
lensmannen for øre, fikk han underlensmann L. Hjorth, sønn av
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Sort mann
i hvitt land
På Toten sida høyt over Mjøsa, ligger Alm gård.
Den har vært i slekten ca. 500 år og var en gang på 1500/1600 tallet på ca. 9000
mål - i dag kan vi si normalt på disse områder. Jeg har valgt å skrive en liten artig
historie om Halvor Alm, som er morfar til Rasmus Kragen.

Erik Bye var en kjent personlighet i Norge, og gjennom programmet
”Vi går om bord”, hadde han og Halvor blitt kjent. Erik Bye hadde
en gang kastet ut flaskepost fra skip, og en av disse fant veien til
Ghanas kyst.
Høvdingen der - Kwejam 2 - syntes det å finne denne flasken var
en melding fra Gud. Det ble kontakt, og Erik Bye og NRK plasserte
ham på et fly og sendte ham til Norge. Husk at dette var i 1962 og
sorte menn var sjeldent å se, så det ble mye styr.
Han kom til Fornebu i 20 kuldegrader, kledt i sine vanlige klær.
Så det første de måtte gjøre var å skaffe ham vinterklær. Men som
sagt, et veldig oppstyr, så Erik tok kontakt med Halvor og lurte på
om høvdingen kunne komme en par dager til Alm gård, for å få
hvile seg og slippe dette «Oslo-maset». Klart det! Og Kwejam ble
fraktet opp til Toten.
Dette ble to dager med god norsk mat, og han kunne se norsk

gårdsdrift i virksomhet. Det fortelles at han koste seg og tok med seg
ideer tilbake til Ghana.
Han var også en dyp tenker som enkelte ganger falt bort i sine
egne tanker, men når han vendte tilbake til virkeligheten, forklarte
han hva han hadde tenkt på. Dette ble en stor opplevelse for de som
bodde på Alm gård og det ble i ettertid laget en reportasje i bladet
”Alle kvinner” julen 1962.
Høvdingen fra Ghana viste stor respekt for Erik Bye, og Erik hjalp
mye til i Landsbyen, bl. annet med strøm. En av sønnene til Mr
Kwejam ble oppkalt etter Erik Bye.
Dessverre så ble Kwejam noen år etterpå drept i et stammeoppgjør. Han hadde en drøm om at Afrika også måtte oppleve velstanden han så her i Norge og skjønte ikke helt at vi ikke sang av lykke
hver dag. •
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Slitu If 2020
2020 har vært et spesielt år med Corona restriksjoner.
Vi har ikke kunnet gjennomføre våre vanlige aktiviteter grunnet smittevern.
Vi fikk akkurat gjennomført årsmøte og valg styre.
Det er som følger:
Leder: Jørn Harald Johannessen
Nestleder: Benjamin Krog
Sekretær: Trine Lund
Styremedlem ski: Geir Arne Johannessen
Styremedlem håndball: Ronny Enger
Styremedlem fotball: Einar Kalrud
Styremedlem barneidrett: Jon Bjørnar Mathiassen
Varamedlem: Kristin Karlsen
Her kommer litt betraktninger fra våre grupper.

HÅNDBALL:

Startet 2020 med 19 seiere av 19 mulige med 5. div
laget. Plutselig kom Covid 19, da var sesongen over.
Det endte med opprykk til 4. div. 6. div. laget hadde
omtrent halvparten seire, og halvparten tap. Men der
kom også Covid19 og stoppet alt. Siste seriekamp ble
12/3. Kom i gang igjen med litt oppkjøring i mai.
Men pdd har vi ikke spilt noen kamper i hverken 4.
div, eller 6. div. Motivasjonen er ikke på topp hverken hos spillere eller trenere, men holder i gang så
godt vi kan. Nå håper vi vaksinen kommer, så får se
om vi får noen kamper vinter/vår 2021. Litt usikker
på om vi klarer å stille lag både i 4. og 6. div etter det
som har inntruffet denne sesongen. Veteran-damene
hadde kvalifisert seg for EM men det utgikk på
grunn av Covid19.

Slitu J10, 2009/2010:
Bak fra venstre: Nina Danielsen, Anne Merethe
Karlsen, Victoria Johansen, Emilie Arnesen.
3 rekke: Kristin Bredesen Roli, Solveig Jensen.
2. rekke: Julie Larkin, Anna Laven, Martine Bunes.
Foran: Emilie Grønheim, Rikke Furuseth Karlsen.

Sportslig hilsen
Ronny Enger
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BETRAKTNINGER FRA SLITU IF SKI ÅRET 2020

Året 2020 ble selvfølgelig ikke som forventet
eller planlagt, som en følge av Corona. Slitu
IF Skigruppe ønsker seg selvfølgelig mye snø,
slik at vi kan kjøre opp skiløyper til
innbyggere både på Slitu og resten av
storkommunen. For det viser seg at mange tar
turen til Slitu for nettopp å gå på ski eller
beina på barmark.
Vi har et mål om å legge til rette for aktivitet i løypenettet vårt hele året, med eller uten
snø. 2020 har derfor bestått av å rydde stier og
ferdigstille klopper på Rudsmosen og vi har
byttet ut en del reklameskilt på lysstolper. Om
det er noen private eller næringsdrivende som
er interessert, ta kontakt så ordner vi med
reklameskilt for en billig penge. Noe som er
en kjærkommen støtte til å holde lys og orden
i helårsløypa.
Av planlagte aktiviteter sesongen 2021, hvis
snø, så blir det 3 klubbrenn, og vi har en
tanke om teknikkkurs i langrenn for små og
store. Samt at Slitu IF er medarrangør i
Baglerrennet som går av stablen i februar. 1. mai arrangeres minneløp etter Vibeke med samme
opplegg som i 2019. Med fornyet 5 km-trasé m/tidtaking. Dette var, som dere vet, en suksess i
2019 med nesten 1000 deltakere. Noe som vi ikke klarer å arrangere uten mange frivillige, og som
vi håper å kunne gjenta i 2021. Vi planlegger også et løp i oktober 2021 med fokus på 10 km gateløp hvor tid er viktig for utøvere, og det vil bli en flat, lettløpt 10 km.
Av aktive utøvere/trenere så er Marthe Lysaker fortsatt aktiv, og er med i satsingen til Team
Craft Østfold, undertegnede er hovedtrener i satsingen til Spydeberg og Askim Langrenn/kombinert, samt trener med ansvar for juniorløpere i Team Craft Østfold. Håvard Lysaker er NK i Østfold skikrets.

Foto: Heidi Risbråthe

Sportslig hilsen
Geir Arne Johannessen

FOTBALL:

Fotballaget har i 2020 samarbeidet med Mysen, og fikk gjennomført en slags serie. I tillegg har Indre Østfold damelag hatt
Slitu If Stadion som sin hjemmebane og treningssted, så langt åres situasjon har tillatt. Slitu If setter stor pris på dette samarbeidet. Barneidretten og aerobic fikk noen uker på høsten før restriksjonene ble strengere igjen. Zulutrimmen går sin gang.
Vi håper på et bedre 2021, og ta gjerne kontakt med oss om det er ønske om nye idretter i Slitu If regi som blant annet kan
gjennomføres på vårt stadionanlegg. Vi er positivt innstilt til alle forslag i utgangspunktet.
Styret
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ZULUKLUBBEN
- SLITU

ANNERLEDESÅRET 2020:
Vi vil i 2021 vinne tilbake «Papaya Coconut» – «For det e lov å ha drømma»

Kanskje vi kan komme sammen til en glad festival i 2021. Glade festivaldeltakere poserer villig fra festivalen i 2018
Fra venstre Olaug, Maia og Else.

Så kom året vi aldri hadde forestilt oss. Året 2020 som tok fra oss en
frihet som vi kanskje etter hvert har tatt som en selvfølge. 2019 var
et svært aktivt år for Zuluklubben, klubben som har som formål å
knytte oss i nærmiljøet tettere sammen, ta vare på og støtte hverandre, gi gode håndtrykk og varme klemmer. 2020 ble helt annerledes. Alle våre planlagte tilstelninger og sammenkomster ble mer
eller mindre borte for oss på ubestemt tid.
Nå setter vi vårt håp til 2021. Alle føler vel et inderlig håp om å se
et lys der framme. Et lys som kan tenne et håp, et håp om å kunne
ta hverdagen tilbake. En hverdag slik vi kjenner, og som vi setter så
stor pris på.
Kanskje kan 2021 vekke et håp om tid med «En Papaya Coconut»

slik Dr. Alban fremfører i sin låt. Vi kan skimte et lys der framme i
den ellers så mørke tunellen. En plass i solen, et blikk, en klem et
håndtrykk. «Da kan vi kanskje fly, sveve, begynne å leve slik vi så
gjerne vil. Da kan vi sitte side om side i klubben, ute eller inne og
fylle våre frosne sjeler med varme og latter fra og til hverandre.
Lasse Holm og Ingela Forsman fra Sverige har gitt oss nordboere
en oppløftende forståelse av Dr. Alban sin låt. Og Kikki Danielsson
og Dr. Alban har sammen varmet og tinet mange frosne nordboere.
«Vårt sinn og våre ledd» har myknet opp og sammen har deres tekst,
takt og tone «svinget oss» til glade rytmer. I denne sammenheng må
vi håpe og tro på at denne «tapte tid» kommer tilbake til oss. Ikke
nødvendigvis til sang og rytme fra Kikki og Dr. Alban, men fra
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SLITUDANSEN
Da jeg ble valgt til ny leder i Slitudansen i november 2019,
var jeg klar for å ta fatt på oppgaven med glede og ærefrykt. Lite visste jeg hva vi hadde i vente i 2020.
Vi hadde julebord i desember 2019, som ble en fantastisk
vellykket fest. Januar og februar avholdt vi vanlige fester,
som også var vellykket.
Så kom mars og koronaen, og da ble det brått slutt på
alt. Vi måtte avlyse alle fester, og det har vart året ut.
Det har vært et tungt og vanskelig år for alle, og jeg har
fått mange henvendelser fra medlemmer som savner
festene.
Nå har vaksineringen begynt, men det vil allikevel ta
lang tid før alt normaliserer seg.
Jeg og resten av styret håper at vi kan ønske alle velkommen tilbake til Slitudansen til høsten.
Hold motet oppe, ta vare på hverandre, slik at vi snart
kan få ta en svingom på Huset.
Varm hilsen fra Solfrid Sørnes og styret i Slitudansen
plussopplevelser fra det sosiale liv, som vi alle verdsatte så høyt, og
var fortrolige med før annerledesåret 2020. Norske Joar Petter
Holmsve fra Steinkjer skriver så treffende; «Det e lov å ha drømma;
– Der kor sommerbris kan smelte all min is».
Og i Zuluklubben har vi drømmer som vi nå ønsker å iverksette.
Mye er usikkert fremdeles, men i 2021 håper vi inderlig, på et eller
annet tidspunkt, åpne opp for normal drift med dameklubb, fredags- og lørdagsklubber. Og er vi riktig så heldige kan vi kanskje
igjen sette nye datoer for oktoberfesten, kostymeaftener og kanskje
et «større karneval».
STYRETS SAMMENSETNING I 2021

Sven Erik Vesse: Leder
Torill Sandberg: Sekretær
Evelyn Lunde: Kasserer
Svein Erik Vegarud: Innkjøp og logistikkansvarlilg
Kjell Gunnar Danielsen: Styremedlem
Styret ønsker alle ET GODT NYTT ÅR.

Styremøte i Slitudansen, med fra høyre: Bengt Søtorp, Marlene
Grønholm, Kari Bredesen, Olaug Vesse, Leder Solfrid Sørnes,
Anne Hansen, Lene Stangjordet, Gullberg Holmen.

Vil du vite mer om Zuluklubben?
Kontakt styrets leder på mobil 922 04 994
eller på mail til se.vesse@gmail.com
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Vi bygger lokalsamfunnet

Din neste
ATV får du
hos oss!
Service og salg
av kjøretøy og
utstyr til ATV

Besøk
nettbutikken

atvmotor.no

