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Hans og Erling Grini i haven på Sletner gård. Stor omtale i åres utgave av arven de har gitt
 til lokalsamfunnet , hvem de var og gårdene Sletner og Slitu.  Foto: Bjørn A. Garsegg
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Noen ord fra Thor

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: 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: torgnil2@broadpark.no

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: Nina Lund Mathisen. Mail: ninamathiassen@gmail.com 

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

Utgave nr 20 av Slituinfo er 
nå ute. Da jeg startet opp 

med dette prosjekt hadde jeg 
ikke trodd at det skulle bli så mange 

utgaver. Kanskje det kommer mer også, hvis økonomien tillater 
det, og at jeg har nok stoff:)

Kom gjerne med tips om innhold som dere kunne tenke dere 
å ha med. I åres utgave ar det relativt stor omtale av Erling 
og Hans Grini og deres gårder Slitu og Sletner. Dagens eiere 
av Slitu Gård er Andres Østeby, og Sletner gård eies av Andre 
Kjeserud. Begge gårder ble kjøpt på auksjon etter at Erling gikk 
bort og boet skulle gjøres opp. Stor takk til Ole Kristian-Strøm 
Syversen for hjelp og bidrag. 

Innlegg fra lag og foreninger har vi med, men dessverre har 
også dette året vært preget av pandemi, slik at aktivitet har 
blitt deretter. Men vi får håpe på at året 2022 blir bedre - det 
er ”lys i tunnelen”! Samt omtale av en spesiell mann fra Slitu:)

Det er også en henstilling og informasjon på flere språk, for 
at de som ikke kan lese godt norsk, kanskje får en forståelse for 

hva Slituinfo er, og at vi får flere med på aktiviteter i Slitu. Takk 
til Laura, Piotr, Polina, Elin og Kristen for oversettelse. 

Jeg må ta forbehold om eventuelle feil i diverse historiske 
skriv, ikke alltid lett å gå langt tilbake i historien! Alle artikler 
som ikke er signert er skrivet av meg. 

Tusen takk til Heidi Risbråthe, som også i år har hjulpet meg 
med design og utforming, ikke så lett å lage dette for en gutt 
som bare har gått på «Tenor Gymnas»:) Minner også om at alle 
utgaver ligger ute på www.zulukongen.com.

Retter også en stor takk til Hans og Erlings Grinis stiftelse 
for økonomisk støtte, men likevel settes det stor pris på 
bidrag smått og stort, til vipps nr: 91301495 eller konto nr: 
1020.25.73857. Regnskap for for 2020 og 2021 er revidert og 
godkjent av Jan Larsen og Jan Mortvedt.

Kom igjen alle sammen, ta et tak for ditt lokalsamfunn SLITU!

Slitu - januar 2022
Thor Nilsen - Ansvarlig Utgiver

DEAR RESIDENTS OF SLITU
This is a little information, translated to 
Russian, Polish, Lithuanian, English and 
Iranian. The information is regarding Slitu 
Info, which is a publication delivered to 
you in the post once a year. There may 

be some readers which find the norwegian texts in this 
publicatin a challenge. However for your informaion, the 
publication contains texts on the history of Slitu, and 
useful information on local organisations and activities 
which can be found in the local community. If there is any 
activities you wish to start up or attend, and are unsure 
how to proceed, we recomend that you contact one of the 
already listed organisations either by phone or e-mail. We 
in Slitu are very interested in your participation in the local 
community, and would much appreciate your contact. The 
activity being music, dance, sports or other activities lets 
get started, you are welcome.

DROGI MIESZKAŃCU SLITU
Jest to drobne ogłoszenie od Slitu Info, 
które pojawia się corocznie w Twoj 
skrzynce pocztowej, a które jest teraz 
dostępne w językach: rosyjskim, polskim, 
litewskim, angielskim i irańskim, z 

myślą o tych z Was, którzy nie rozumieją dobrze języka 
norweskiego. Magazyn częśćiowo opisuje historię o 
Slitu z dawnych czasów, a także zawiera przydatne 
informacje, o stowarzyszeniu, które zostało aktywowane 
w Slitu. Jeśli chcesz zostać aktywnym członkiem naszego 
stowarzyszenia, przyjdź do nas,dla niezdecydowanych 
polecamy skontaktować się z nami przez telefon, e-mail, 
który znajduje się w magazynie. Bardzo chcemy byś 
uczestniczyła/ uczestniczył razem z nami w naszym życiu 
społecznym, oraz kultularnym jak i również należała/ 
należał do jednej z naszychcgrup: tanecznej, sportowej lub 
muzycznej. Będziemy bardzo wdzęczni za Twój kontakt z 
nami. Przyjdź do nas, serdecznie zapraszamy.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ШЛИТУ
Это небольшое объяснение к журналу 
Slitu Info, который приходит в ваш 
почтовый ящик один раз в год, и теперь 
оно написано на русском, польском, 
литовском, английском, иранском 

языках. Вероятно не все могут читать по норвежски 
хорошо, а журнал содержит полезную историческую 
информацию, а также важную информацию о кружках 
и объединениях в которых вы можете участвовать. 
Если вы сомневаетесь в чем вы хотите участвовать, 
пожалуйста свяжитесь с теми, чья контактная 
информация предоставлена ниже.  Нам в Шлиту очень 
хотелось бы видеть вас в рядах нашего сообщества, 
независимо от того чем бы вы хотели заниматься. 
Музыка, танцы, спорт или что вам больше по душе. 
Добро пожаловать в Шлиту.

MIELI ŠLITU MIESTELIO GYVENTOJAI, 
Ši informacija apie Šlitu miestelį pasiekia 
Jūsų pašto dėžutę vieną sykį metuose, kuri 
pateikiama rusų, lenkų, lietuvių, anglų ir 
Irano šalies kalbomis. Mes norime suteikti 
jums galimybę skaityti šią informaciją 

jums suprantama kalba. Šlitu žurnale pateikiama dalis 
istorijos apie Šlitu miestelį ir jos gyventojus. Taip pat 
žurnale rašoma ir apie bendruomenės veiklą, kuri kviečia 
jus prisijungti ir aktyviai dalyvauti joje. Jei jums iškilo 
klausimų ar nerandate tikslios informacijos apie jus 
dominančią veiklą, susisiekite su mumis, parašykite arba 
paskambinkite nurodytais numeriais ar elektroniniu paštu. 
Mes mielai norime jus įtraukti į mūsų visuomeninę veiklą 
Šlitu miestelyje. Jus esate laukiami! Skambinkite, rašykite 
– mes visada jums atsakysime į jums iškilusius klausimus 
ar tai būtų muzikos, šokio, sporto ar tai kitokia reikalinga 
informacija. Nedelsk, prisijunk prie mūsų! Maloniai 
lauksime tavęs ir tavo šeimos narių!
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Sletner og nabo Gården Slitu er et av de områder som ble tatt i bruk 
i Slitu område. Antageligvis i de første århundrer av vår tidsregning! 
Et stort gullfunn på Sletner fra folkevandringstida tyder på at 
område var sentrum for en mektig slekt omkring 500-600 år e. Kr.

Sletner ble dragongård i 1663! Sletner har gjennom flere hundre år 
også omfattet de gamle gårder Elmark og Gislingrud. Det var van-
skelig å skille ut når dette ble delt. Men hovedgården ble delt i 1770 
i to bruk. Den første vi kjenner til som bruker av Sletner, er Henrik 
Hansen Sletner. Han er nevnt fra lagmannen i Fredrikstad i forbin-
delse med noe veivisning for svensker, dette i den nordiske sjuårskri-
gen ca. 1567, da det forekom krigshandlinger i bygdene her 
omkring. 

Henrik Sletner var meget velstående mann. Han eide hele 
Neringsrud, deler av Slitu gård, Morstang fra 1618 og en av Garsegg 
gårdene, i tillegg andre gårder i Båstad og Trøgstad. Han døde ca. 

80 år gammel. Slekters gang gikk gjennom 1700-tallet, både Nordre 
Moen og mange andre gårder var de inne i som deleiere, eller hadde 
pant i gården.

Som sagt, ble gården delt i 1770 og ble Nedre Sletner og Øvre 
Sletner. For å forklare litt, lå Øvre Sletner på andre siden av dagens 
jernbanebru. Selvfølgelig var denne gården også stor og hadde en del 
husmannsplasser, (se egen oversikt over husmansplasser på Sletner)
samt før nevnte gårder i Nord. Dette ble etter hvert solgt ut pga av 
økonomiske utfordringer. Disse gårder i nord er omtalt i tidligere 
utgaver av Slitu Info.

Ole Iversen Lund var lensmann i Rødnes og giftet seg med Yngste 
dattera på Nord-Moen. De fikk da både N. Moen og Øvre Sletner 
som hennes far hadde eid i en periode. Lund solgte N. Moen men 
beholdt Øvre Sletner. Han forpaktet bort denne gård til sin sviger-
sønn oberstløytnant Mons Klingenberg Døsen. Etter Døsen og hans 

SLETNER GÅRD

Sletner Gård 1950.

Fra gammelt av var denne gården mektig stor, også stor i dag. Området strakk seg fra Morstang i nord til 
Garsegg i sør og Neringsrud, Vegarud og Slitu i vest til Brødremoen i øst. Navnet Sletner betyr sletter.

Ernst Grini

Hans Olaus Lund Anne Karoline f/Mysen

Louise Grini f/Lund
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Frues død, ble Øvre Slet-
ner solgt til Hans Olaves 
Lund (f/1853d/1903) gift 
med Anne Karoline f/
Mysen (f1852d/1936) på 
Nedre Sletner for 30000 
kr (2.06.1900). Fra da av 
har de to største bruka 
på Sletner hørt sammen. 
Etter Hans Olaves Lund 
død i 1903, driftet hans 
kone Anne gården 
sammen med datter 
Lovise, (f/1885d/1968) som giftet seg med Overrettssakfører Ernst 
Grini (f/1877d/1946) i 1911. De fikk tre barn Hans Olaus Lund 
Grini f/17.08 1912 d/26.03.2006), Mina Grini (f/18.08.1914 
d/11.01.1954) og Erling Johannes Grini (f/01.04.1921 
d/20.06.2014). 

Lovise tok formelt over gården i 1936, når hennes mor døde. Det 
kan nevnes at i folketelling 1920 står det at de to damer driver går-
den. Det kan nok stemme, da Ernst Grini hadde sin advokatpraksis 
i Oslo. Hans og Erling arvet gården etter henne, mens deres søster 

Mina dessverre døde tidlig, 
kun 40 år gammel. Dette 
var til stor sorg for brø-
drene. Mina var jordmor og 
tok imot mange barn i 
Slitu, i tillegg var hun vel-
dig glad i bilkjøring fortelles 
det. Se egen omtale på Hans 
og Erling. 

Det kan også nevnes at 
første faste skole i Slitu holdt 
til på Sletner fra 1853 til 
1863, før den ble flyttet til 

Togrind. Driften på gården var det man kan kalle naturhusholding, 
dvs alt til lives opphold. Relativ stor produksjon av melk, naturlig 
for.

Slitu Stasjon var i mange år hovedsted for både Eidsberg og Trøg-
stad hvor man leverte melk, som ble fraktet inn til Oslo. Sletner 
hadde også bra med skog, den dag i dag ligger det et sagbruk på 
andre siden av jernbanen som tilhørte Sletner. Først etter annen ver-
denskrig ble produksjon mer lagt over til korn og poteter, så bare 
korn. •

Hans Grini tok godt vare på den gamle traktoren, en 1926 modell Fordson. Denne har gjort nytte for seg på gården gjennom mange år, og Hans 
har kjørt denne traktoren utallige ganger.

Hans og Erling sitter i det tidligere mellomkammerset i Stua på Sletner Gård, mens storstua ligger bakenfor til høyre Hovedbygning ble bygd i 1843, resaurert i 1930-32, samt nå de siste år etter ny eier. Grunnflate er på ca 200m2.

Hans og Erling i det gamle snekkerverkstedet på Sletner. 
Fram til annen verdenskrig var dette korn tørke. 

Bygningen er satt opp i 1924. Ligger ved veien ned til naturreservatet.
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Reservatet ligger i Indre Østfold kommune i Viken, på gården Slet-
ner og grenser mot gården Garsegg og sør for jernbanelinjen. Områ-
det er på 512 dekar, ligger på 89-127 meter over havet, og er preget 
av dype ravinedaler (leirdaler) med stor, gammel granskog på høybo-
nitets grunn. Enkelte trær er så gamle som 128 år. Floraen karakteri-
seres som meget artsrik med flere sjeldne arter, også rødlistearter. I 
søndre del av reservatet inngår en flat kolle, og i nord to gamle 
jorder. 

Vil anbefale alle å gå en tur i dette området. Det er skiltet ved den 
gamle jernbanebrua. Vi på Slitu kaller det Sletnerrunden og vil du 
gjøre noe ekstra ut av det, så gå en sommerdag fra kl 04.00 om mor-
gen, da vil du oppleve naturen på sitt beste, og kanskje møter du 
noen på fire ben?

Noen vil kanskje reagere på alt tømmeret som ligger i området. 
Dette er felt pga av jernbanen og at stien skal være fremkommelig. 
Da dette er et naturreservat, er det ikke lov og ta ut noe av skogen. •

Sletner naturreservat
Slitu er full av fine ruter for deg som er glad i å komme deg ut. Har du ennå ikke tatt denne turen, 

anbefales den på det sterkeste. Her får du garantert noen fine naturopplevelser!

Ann-Kristin Nøkleby fra Slitu koste seg på tur en fin høstdag.
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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, 1859 Slitu 

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

Barneklubb 
Hver onsdag kl 12:15 – 14:15 har vi barneklubb (ikke i skolens ferier) 

Her er det hobbyvirksomhet, leksehjelp og servering av saft, vafler, m.m.
For påmelding og info send e-post til 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 fredager/lørdager arrangerer vi spillkvelder. 

Mer om ungdomsklubben «The Club» finner du på: 
www.facebook.com/groups/393878414019218 

Gudstjenester/Møter
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. Denne gruppa består av 8-10

ungdommelige mennesker fra en bibelskole som heter «DNA» 
- Vi får også besøk av gjestetalere.

Kontakt og info:
Karin Nilsen – tlf 974-82-818 - e-post kraftverketmenighet@hotmail.com

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

Hjemmeside: https://www.kraftverket.net
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Husmannen på Nordre Sletner var i gang med å ta opp tidligpote-
ter. Året var 1859 og potetriset sto i full blomst på åkeren. Sola sto 
alt høyt på himmelen og jorda var hard og klumpete på overflaten, 
men under var den svart og næringsrik. 

Her på Sletner lå jordene på sandbankene etter siste istid, noe 
som sørget for naturlig drenering og gode avlinger. Husmannen 
brukte hakken for å få opp potetene. For hver gang han hakket løs 
en plante, bøyde han seg og dro opp potetriset, før han slo jorda av 
mot hakken, vred av riset med hendene og la potetene i trillebåra. 
Åkeren var stor og han hadde mange timers arbeid foran seg før 
jobben var gjort. Han rettet ryggen og tørket svetten av pannen før 
han fortsatte arbeidet. Med ett stanset han og ble stående med et 
potetris i hånda. Det var uvanlig tungt. Han slo jorden av potet-
klumpen mot hakken og så at det hang en metallgjenstand i enden 
av riset. Kanskje det var noe av messing? Da kunne det kanskje 
være litt verdi i den? 

Husmannen la metallgjenstanden til side og fortsatte arbeidet, 
men dagen etter vasket han den og så at den lignet på et smykke. 
Noen dager senere gikk han til skolelæreren og spurte om han ville 
gi noen shilling for messinggjenstanden. Skolelæreren betalte han 
fire skilling og husmannen var tilfreds. For dem kunne han kjøpe 
både salt og en sekk mel til vinterens forråd på husmannsplassen 
han leide under Sletner. 

Omtrent slik kan det ha vært da den fattige husmannen fant den 
skjulte gullskatten på Sletner.Året etter viste skolelæreren metall-
gjenstanden til en offiser. Han så med en gang at gjenstanden ikke 
var laget av messing, men av gull! Da bonden og husmannen på 
Sletner fikk vite dette, begynte de et systematisk gravearbeid på 
potetåkeren, og det de fant var en av de største gullskattene som er 
funnet i Norge!Innenfor et område på 12-15 meter fant de 31 gjen-
stander på i alt 390 g, som ble solgt til Universitetets Oldsaksam-
ling for 279½ spesiedaler. Historien forteller at husmannen og 

bonden delte pengene de fikk for gullfunnet. Husmannen fikk nok 
penger til å ta med seg familien og utvandre til Amerika, der han 
etter sigende kjøpte seg sin egen gård. 

Noen år senere ble det funnet ytterligere 6 gjenstander, og til 
sammen består skatten i dag av 37 gjenstander, med en total vekt 
på 453,15 g i nesten rent gull (20-23 karat). Skatten er datert til år 
500-550 e.Kr., dvs. i perioden vi kaller for eldre jernalder, som er 
noen århundrer før vikingetiden i Norge.

HVEM GRAVDE NED SKATTEN?
I området Sletner – Brennemoen ligger det flere store gravhauger 
fra eldre jernalder. De største kan besøkes ved Edw. Ruuds 
omsorgssenter, der det finnes informasjonstavler som forteller om 
menneskene som bodde her på denne tiden og deres levemåte.

Størrelsen på gravhaugene ved Edw. Ruuds omsorgssenter tyder 
på at disse var gravsted for personer med mye makt. Det krevdes 
mange folk som kunne gjøre gravearbeidet, og det er derfor sann-
synlig at området på Brennemoen har vært et høvdingsete. Områ-
det hadde også andre viktige kvaliteter. Beliggenheten var 
strategisk som ferdselsåre dersom man kom med båt opp Glomma 
og skulle videre nordover mot Øyeren, der man igjen kunne 
komme videre med båt. Man tror også at i noen tilfeller ble båtene 
fraktet over land dette stykket. En annen kvalitet ved området var 
at det var spesielt godt egnet for jordbruk. Da isen smeltet under 
siste istid, lagde den en unik sandrygg der havet og isen møttes, og 
dette landskapet ga en naturlig drenering som var velegnet for 
jordbruk. Det finnes derfor mange spor etter bosettinger både før 
og etter jernalderen i dette området.  

Sletner-skatten settes i forbindelse med maktsenteret som disse 
gravhaugene er et tegn på. Store gravhauger og nesten en halv kilo 
rent gull tyder på at det lå et mektig høvdingsete i området rundt 
Brennemoen – Sletner i tiden rundt 500-550 e.Kr.

Sletner-funnet er en av de største gullskattene som er funnet i Norge. 
Skatten omfatter 37 gjenstander i nesten rent gull og er datert til 500-550 e.Kr.

Husmannen og 
gullskatten

HVORFOR BLE SKATTEN GJEMT?
Sletner-skatten er ikke en del av et gravfunn, men antagelig en 
depotskatt. Det vil si at den enten ble gravd ned som et offer til 
gudene, eller den ble gravd ned for å gjemmes, med tanke på at 
den skulle graves opp på et senere tidspunkt. Hvis vi løfter blik-
ket og ser litt på hva som skjedde ellers i verden på denne tiden, 
kan vi muligens finne en grunn til at skatten ble ofret eller gjemt 
på akkurat dette tidspunktet.

På 400-tallet e.Kr. gikk Romerriket i oppløsning, og german-
ske stammer og stammeforbund overtok makten i den vestre 
delen av Europa. Samtidig herjet de asiatiske rytterkrigerne, hun-
nerne, anført av den fryktede hunnerkongen Attila i Europa, og 
de erobret stadig nye områder, trolig også nordover i Skandina-
via. Perioden fram til ca. 550 e.Kr. var preget av urolige tider 
med kriger og konflikter, og mange folkegrupper måtte begi seg 
ut på vandring for å finne nye landområder å bosette seg i. 

Perioden fra ca. år 375 – ca. 550 e.Kr. er derfor blitt kalt Folke-
vandringstiden, og betegner også slutten av eldre jernalder. 

Samtidig som Romerriket raknet, vet vi i dag at det i 536 var 
ett stort og flere mindre vulkanutbrudd øst i Middelhavet. På få 
år førte dette til store klimaendringer som fikk katastrofale følger 
for jordbruket og endret bosetningen over store deler av verden, 
også i Skandinavia. 

I etterkant av vulkanutbruddene brøt det også ut en epidemi, 
som herjet i de østlige middelhavslandene og som førte til krise- 
og nedgangstider. Det er rimelig å anta at disse hendelsene også 
har påvirket befolkningen i hele Skandinavia. Flere av depotskat-
tene som er funnet i her er datert til ca. år 500-550 etter Kr. og 
arkeologene mener dette kan ha sammenheng med de dramatiske 
hendelsene lenger sør i Europa. •

Tekst: Ellen Byng Strøm

Fotograf/opphavsrett: 
Kirsten Helgeland/
Kulturhistorisk museum
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Hans ble ført til dåpen i Eidsberg kirke 22.12.1912. Sletner som var 
gården rett ved Slitu Stasjon var i den tiden et aktivt område med 
mye folk og trafikk. 

Hans måtte tidlig ta del i pliktene på gården, uansett om han var 
odelsgutt til storgården. Ser nok for meg at det var en relativ streng 
oppdragelse, og lærte tidlig nøysomhet, som også preget ham livet 
ut. Han så nok også den fattigdom som preget mange. Det var flere 
husmannsplasser på området, og der var det selvfølgelig et annet 
stell. 

Mina hans søster ble født 1914, og det var bare 2 års forskjell på 
de to, så de var nok mye sammen.  Hans startet på Tenor Skole i 
1919, altså rett etter 1. verdenskrig. 

Martin Torp fra Høland og Mathilde Knoll fra Eidsberg var Hans 
sine første lærere. Harald Forsdahl og Gudrun Apenes var nok de 
han hadde flest år. 

Høsten 1927 2. oktober var det dags for konfirmasjon. Denne 
prøven var ikke noen spøk i gamle dager. Det var siste etappe for de 
unge, og de så på presten som den aller største autoritet. Men Hans 
besto alle spørsmålene fra Presten, og det ble stort konfirmasjonssel-
skap på Sletner gård denne søndag i oktober. 

Veien videre var på middelskolen og noe landbruksutdannelse, 
men her hadde han fått mye inn med «morsmelka». 

Hans var nok noe sjenert og gjorde ikke så stort av seg selv. Han 
likte seg i sosiale selskaper, under forutsetning av at det var kjente 
tilstede, så han kunne ta en god prat. Ikke lange veien til Bøndenes 
hus var det, fra Sletner og det blir meg fortalt at han likte spesielt 
Teateroppstillingene fra Charles Smeby før 2. verdenskrig. 

Hans var gjennom hele livet veldig interessert i alt som var fra 
Amerika, og hadde egentlig veldig lyst til å reise over. Men dessverre 
for ham ble det ikke noe av. Han hadde tilbud om reisefølge etc. På 
grunn av sin interesse av Amerika var Hans medlem av Am Car 
klubben, og de fikk i mange år oppvare sine store biler på låven til 

Hans Olauses Grini
Hans ble født på Sletner gård, 17.08.1912. Mor Louise Grini f/Lund og Far Ernst Grini.

Stilig kar Hans Grini. Ernst Grini sammen med Mina og Hans, 
bak kan vi se mor og mormor til Hans.

Over ser vi konfirmantene i Eidsberg 1927, kanskje du ser noen du kjenner igjen.
Til venstre ser vi Hans som konfirmant 1927.
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Hans. Men Hans fikk en tur til utlandet - Tyskland - for å kjøpe 
Cias Skurtresker. Der fikk han også være med på besøk i konsen-
trasjonsleir, som gjorde dypt inntrykk på ham. Utover driften av 
Sletner gård som krevde sitt, hadde Hans hobby med å kjøpe og 
selge biler, ikke så mye men litt. 

Ellers var Hans kjent som en som hadde god kontroll på regn-
skap og full oversikt. Når en av de som jobbet på Sletner og Slitu 
gården skulle ha ukeoppgjør, var det full gjennomgang av hvilke 
jorde han hadde vært på, og hva som hadde blitt gjort. Mange i 
Slitu var også mye på Sletner i forbindelse med potetopptaking. 
Der er det flere som minnes Louise Grini, som kom med drikke og 
mat ut til folka på jordet. Louise var kjent som en snill og god 
dame. 

Hans Grini var også god til det rent tekniske på biler/traktorer, 
og fikk laget sin egen bilrampe slik at han kunne reparere selv. 
Bilene var nok en stor lidenskap, men han tok ikke landeveien fatt 

på tur, hvis det regnet. Selve driften av Sletner, dvs jorder og dyr-
king, ble forpaktet bort i mange år, til naboer og andre! 

På slutten av 50-tallet, kom en dame til gården som husholderske, 
Nora Kristiansen. Hun kom fra jobb på Mysen Sykestue som Jord-
mor/Sykesøster. Det er mange her i Slitu som hun tok i mot ved fød-
sel. Mulig hun jobbet både som husholderske og Jordmor en stund, 
men i 1964 giftet Nora og Hans seg. 

I Nora fikk Hans en oppofrende og snill kone. Hans og Erling sin 
mor Louise gikk bort i 1968, 91 år gammel. Nora sovnet stille inn 
på Edwin Ruud 12.10.1999. Hans bodde alene en stund, og etter 
hvert på Edwin Ruud, der han sovnet inn 26.03.2006, nesten 95 år 
gammel. •

Tekst: Thor Nilsen Alle foto: Utlånt av Folkenborg Museum

Nora og Hans sammen med Forden.

Nora på jobb.

Brudeparet 
Nora og Hans
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Mange råd ble hentet inn, og i henhold til 
den gode følelsen de hadde for Edwin Ruud 
og lokalsamfunnet i «Gamle Eidsberg kom-
mune», ble det til at Erling til slutt skrev et 
siste testamente noen år etter at hans bror 
Hans døde. Der ble det bestemt følgende i 
kort tekts:

”Gode formål /og eller sosiale innvesterin-
ger til fremme av eldres kår i i Eidsberg og 
Eidsberg kirke. Men ikke til driftsutgifter. 
Spesielle tiltak hos Folkenborg Museum 
videre utvikling. Gode tiltak eller formål 
innen tidligere Eidsberg Kommunes grenser, 
etter styrets vurderinger/beslutning.”

Mange har frem til i dag nytt godt av mid-
ler fra Stiftelsen, spesielt Edwin Ruud. Der 
står det også en statue av Gutta, foran 
hovedinngangen. Det er Hans som sitter, og 
Erling holder en trygg hånd rundt storebror.

Totalt etter salg av gårdene Slitu og Slet-
ner, sandtak og eiendommen ved R 128 og 
andre verdier, ble det totalt ca. 62 millioner 
som de etterlot seg til gode formål. Av disse 
har det pr i dag gått ca. 30 millioner til 
Edwin Ruud. Noe som sikkert hadde gledet 
Hans og Erling stort. I tillegg har mange lag 
og foreninger fått tildelt midler. •

I styret sitter i dag: Styreleder Vidar Claudi-Ni-
elsen, Knut J Herland, Per Evjen og Jørn Vidar 
Lillestrand. Her fotografert i forbindelse med 
seremoni avduking statue.

Hans og Erling Grinis 
Stiftelse

Hans og Erling var uten arvinger og snakket nok mye om hva som skulle skje 
med deres verdier som var opparbeidet gjennom generasjoner.

Slitudansen ble stiftet 22. oktober 1969, da under navnet Gam-
meldansens Venner Slitu. Dansen byttet senere til navnet Slitu-
dansen. Dette ble gjort for å modernisere uttrykket for dansen, i 
håp om å nå ut til et yngre publikum. 

Slitudansens faste samlingssted er Foreningshuset på Slitu, og er 
en forening som gir medlemmene sosialt samvær med danseglede 
som formål. Vi har normalt 9 fester i året, fra september til mai. I 
desember har vi julebord, og det er primært 4. juledag. I mai har vi 
spekematfest, og de resterende festene er for det meste nest siste lør-
dag i mnd. 

Vi i styret jobber for å gi våre medlemmer en mest mulig positiv 
opplevelse, og vi prøver å ha variert og god dansemusikk. Vi vil 
gjerne bevare Slitudansen i mange år framover, og ønsker å knytte 
til oss nye, og yngre medlemmer. Det hadde vært veldig hyggelig å 
ta imot nye medlemmer i aldersgruppen 30 – 50 år, men hos oss er 
selvfølgelig alle velkommen fra 20 år og oppover.

Vi lever nå i en veldig spesiell tid, med korona og restriksjoner. Vi 
var heldige å kunne ha en fest i november 2021, og det ble en stor 
suksess. Det var mange positive tilbakemeldinger, og mange dan-
seglade mennesker. Vi håpet da å kunne fortsette med julebord i 
desember, men det måtte dessverre avlyses pga nye restriksjoner. 
Håpet var å kunne ha julebord / nyttårsfest i januar, men smitte-
trykket er i skrivende stund økende, og vi har fortsatt restriksjoner.

Nå må vi bare håpe at vi kan starte opp igjen i løpet av våren. 
Det er planlagt å avholdes årsmøte for medlemmene 1. mars 

2022, dersom det er mulig. Det blir sendt ut innkallelse til medlem-
mene på dette.
Hold motet oppe og ta vare på hverandre!

Med ønske om et snarlig gjensyn
Mvh Solfrid Sørnes, Leder i Slitudansen 

Godt nytt år!
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BRÅTAN SLITU GÅRD
Bråtan var en plass som lå på andre siden av dagens foreningshus. 
Dette stedet ble ryddet omkring 1740. I en periode var det 2 hus-
menn med familier som bodde der og de hadde jord til bruk på 
begge sider av veien.

Første kjente som bodde der var Ener Knutsen, fra 1740 til 
1760. Bråtan var opprinnelig en plass under gården Nordby, som 
senere ble lagt under Slitugården. Siden ble det mange 
husmannsfamilier som flyttet inn og ut av stedet.

I 1925 flyttet Thora og Fritjof Olsen inn på dette stedet. Her 
livnærte de seg med gartneri i tillegg til jobb på Sletner og Slitu 

hos Gunerius Lund. Det var vel kjent at det var meget gode grønn-
saker fra dette gartneriet på Slitu.

Thora og Fritjof fikk 7 barn:Håkon, Gudrun, Ruth, Alf, Kåre, 
Esther, Tor. Thora kom opprinnelig fra Skiptvet og Fritjof fra Nes 
på Romerike.

DALBU SLITU GÅRD
Plassen Dalbu lå på sletta lengst vest på Slitu-området. Husmanns-
plassen Dalboe under

Slitu er nevnt første gang i en militærrulle fra 1693. Bertel Olsen 
bodde her i 1780. Fra slutten av 1790-åra til bortimot 1810 bodde 

Christen Engebretsen og Anne Henriksdatter her og brukte litt av 
plassen. 

I 1875 var Johan Peter Pedersen husmann sammen med Lars 
Olsen. Sammen hadde de 1 ku, 1 ungdyr og 1 sau, sådde 5/8 t. 
rug, l/4 t. bygg, 4 1/2 t. havre og satte 4 t. poteter. Johan Peter 
Pedersen var der også i 1874.

Etter Lars Olsens tid ble husa på Dalbu leid ut i mange år. De 
ble revet omkring 1933.

MUSELUND SLITU GÅRD
I 1661 omtales dette sted i jordboken Slitu som et underliggende eng 
Muselund. Ingen vet sikkert hvor det lå, men siden det var ei ute-
eng, har den vel ligget i en av utkantene av Slitu Gården, helst oppe 
i nordvest mot Bekkevar eller litt mer i vest mot Kjeserud. Man tror 
plassen ble nedlagt muligens ca. 1850, da den mangler i folketellinga 
i 1865.

 SKAUSLETTA SLETNER GÅRD
Gammel boplass fra midten av 1800-tallet. Revet en gang etter 
1900-1910. I dag finnes tufte. Stue rester etter uthus samt en brønn 
og et epletre. Ligger i naturvernområde. Se egen artikkel på 
naturvernområdet.

STEINBRÅTAN SLETNER GÅRD
Denne lå helt inn mot skogen, før man kommer opp til Edwin 
Ruud. Bakkers på bilde innringet kan man se det på et gammelt 
flyfoto. Bygget i slutten av 1700 tallet. Husmenn fra ca. 1860 hadde 
relativt godt her, med 2 kuer, gris og kalv og sikket noen høner. 
Pluss en del jord de kunne dyrke på. De siste som bodde der, var det 
man kan kalle originaler, men godt ment. Erling forteller om dem at 
under krigen, det året vinteren var hard, at en hest døde og de hadde 
den liggende ute, for og gå ut hver dag å hente seg et kjøtt stykke. 
(slik var nøden da flere steder) i tillegg bekrefter en annen som hus-
ker dem at de hadde tøy sydd av potetsekker (stråsekker) men de 
hadde alltid godt humør og mange historier på lager å fortelle for de 
som kom innom. Etter ca. 1950 var det ingen som bodde der og 
stedet ble revet ned etter hvert.

SANDBEKK SLETNER GÅRD
Plassen Sandbekk lå lengst sør for innmarka på Sletner, og øst for 
delebekken mellom Sletner og Nordre Moen. Navnet Busgård nev-
nes også i denne sammenheng, og det samme navnet finnes også på 

Garsegg rett øst for delet mellom disse gårdene uten at en vet om det 
har vært et bruk her med dette navnet. Den første gangen Sandbekk 
er nevnt er i ei liste over husmannsskatt i 1652 og da var Arne Sand-
bekk som den første kjente husmannen her og i 1672 nevnes plassen 
som en av Sletners ødegårder (Sandbech). Plassen ble brukt av hus-
menn til Sletner, og husa sto her til omkring 1912.

Det fortelles fra barkebrødstiden, da folk stjal barken av trærne 
og nøden var stor. Potetene var nettopp tatt i bruk, men sjelden 
satt mere end en litt stor haveseng. Når man satte potetene stakk 
man bare ett hull med en kjepp og slapp poteten nedi hullet. Når 
man fik poteter, blev disse servert på et stykke flatbrød som efter-
mat til vasvellinga. Treskinga begynte straks på høsten, og for å bli 
ferdig til jul, begynte man mange gange ved 3 tiden om morgenen. 
Ulv var det i disse tider mye av, Lars Johansen hadde engang sett 7 
stykker i et følge. Han og hans bror hadde også skutt en ulv på åte, 
skuddet var nok ikke drepende, men de hadde blodsporene og 
fulgte dem til Bergshagen, hvor de slo den i hjel. Det var sønnen 
Johan til en familie som bodde her som først reiste til Amerika, 
med en seilskute. 

Han holdt seg selv kosten under reisen, og hadde som proviant 
en stor kasse flatbrød. Før sin Amerikareise hadde Johan arbeide 
som husmann hos Lund på Sletner og bodde på Sandbekk. Under 
arbeid i potetåkeren fant han en metallholk og en metallplate. 
Dette ble ikke aktet noe på, og holken solgte han til lærer Holme-
dal for 4 skilling. Det ble imidlertid oppdaget at det var gull i hol-
ken, og for holken og platen fikk han så mange penger at han på 
foranstående måte kom seg over til Amerika. •

HUSMANNSPLASSER
De lå mange husmannsplasser under Sletner og Slitu Gård, her er et lite utvalg. 

Tor Olsen, Foreningshuset i bakgrunnen.   Fritjof Olsen ved låven og Gartneriet.

Bråtan husmannsplass lå på andre 
siden av Slitu Foreningshus.

Gårdsdrenger på Sletner. Fra venstre: Fagerås, Hans Enerhaugen, Jørgen Tønsberg, Hans Grini, Einar Andersen og Karl Berg.

 Steinbråtan.
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SLITU GÅRD

Slitu gård ble nok ryddet i de første århundre etter Kristus (Jfr. 
Sletner). Navnet har først vært skrevet ”Sletto” på 1600 tallet, senere 
Slittu og til slutt Slitu. Selve navnet kommer nok fra at gården ligger 
på en stor slette. 

Det har gjennom årene blitt drevet tradisjonelt landbruk på går-
den. I vest er det en bekk som deler mot Hjelmerk, og her var det på 
1600-tallet sagbruk og kvern. Selve kvernen ble ubrukelig fra ca. 
1690 da bekken tørket ut. Saga var nok ganske stor da det oppgis at 
i 1661 ble årlig skåret 1000 bord. Men litt frem og tilbake ble det 
brukt gjennom århundrene, etterhvert ble det sambruk på saga til 
Sletner gård, som ligger bak Slitu Stasjon. Dyrehold på gården i 
1875 var 6 hester, 13 kuer, 5 okser, sauer og geiter, samt 1 gris. Den 
grisen var nok Julegrisen! 

Første bruker vi kjenner til var en herremann med navnet Jon 
Bjørnsen, og sannsynligvis var det hans sønn Helge Slitu som tok 

over i 1612. Etter Helges død i 1644 tok nok en sønn over. Gjennom 
århundrer har det vært litt forskjellige eiere, og størrelsen på gården 
har variert, litt utfra salg og odel og kjøp av nye områder.

 Erling Grinis slekt kommer inn i eierforholdet da Hans Iversen 
Lund kjøpte gården i 1804. Hans Lund døde i 1842, og det var 4 
gjenlevende sønner etter ham og hans kone Marte Pedersdtr Sletner. 

To av sønnene drev gården videre sammen, men begge døde gan-
ske unge, så til slutt var det Johan Kristian Lund på Sletner som fikk 
gården i 1874. Da Johan døde i 1882, overlot arvingenene Slitu 
Gård til hans bror Ludvig for 32 000 kroner i  1887. 

Ludvig Lund var en dyktig og drivende bonde med vyer. Han 
bygget den store Slitu-gården som sto ferdig i 1915. I utgangspunk-
tet var det tenkt som hotell, men ble et stort leilighetskompleks, med 
butikker/postkontor/bakeri/frisør/ i første etasje, se bilde.

 Vi kan lese i folketelling fra 1920, at det var bosatt 50 personer på  

Slitu Gård strekker seg fra Foreningshuset Slitu og ned til Tenor Kirkeruiner. 
Når man i dag kjører forbi er det nesten som man er kommet til Texas, okser, 

flotte gjerder og orden preger stedet.

Foto: Widerøe’s Flyveselskap A/S. Utlånt av Østfold fylkes billedarkiv.

Flyfoto av Slitu Gård  1950.

Hans, Erling, Anne og Louise.

VI ser Ludvik og Alette med Gunerius på armen foran hovedhuset. Huset ble restaurert i 1914.
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gården 31.12.1920. Som en liten notis kan man nevne at det bodde 
604 personer i Slitu Krets i 1920. Ikke dårlig! 

Huset hadde også et eget lager som kommunen eide. Der ble det 
oppbevart likkister, og med et slik stort hus med mye folk, hadde 
man et stort ute WC. Hvordan det var å tømme dette, kan dere lese 
om i en egen artikkel i åres Slitu Info. 

Ludvig døde i 1927, og hans kone Alette Nilsen og sønnen driftet 
gården sammen videre. Sønnen Gunerius var også dyktig, og fort-
satte sin fars gjerning på gården. I tillegg hadde han flere tillitsverv i 
kommunen, og var medlem av forstanderskapet i et par banker. En 
uhelbredelig sykdom gjorde at han døde i 1954, bare 58 år gammel. 
Etter hans død ble Slitu gård overtatt av hans slektning Erling Grini 
fra Sletner. 

Erling var da 33 år og ønsket en annen drift, så all dyreproduk-
sjon ble satt til side, og det ble dyrkning av korn, samt litt poteter/
kålrot. Etter hvert ble det også doset ut en del av holene, slik at den 
dyrka marken ble større. I tillegg hadde jo Erling ansvaret for driften 
av Slitu Gård-leilighetskompleks. 

Erling hadde også eierandeler i Sletner Gård, slik at driften ble 
mye det samme, og de to brødre Hans og Erling kjøpte ikke inn 
utstyr før etter mange, mange samtaler om nytten. 

Erling forpaktet bort gårdsdriften etterhvert. Du kan lese mer om 
livet på gården i et eget innlegg fra Ole Kristian Strøm Syversen, som 
jobbet som gårdsgutt der i noen år og egen artikkel om Erling. •

Erling på trappa foran hovedhuset, skuer mot skyen.

Spisestua på Slitu Gård, over peisen kan man se Madonna figuren, som sto i Tenor kirke. Den er i dag gitt til Eidsberg kirke og man ser den på veggen 
inne i kirken.

Himmelsenga er fra 1700 tallet og brukt på Slitu Gård i hele tiden.
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Møkka skapte både arbeid og godt jordsmonn. Ofte vokste disse 
møkkahaugene seg store som hus på utsida stall og fjøs og du måtte 
ofte lage plankeløype å trille på for å komme ut på enden av haugen 
med trillebåra.

I ytterkant av dømma, var det som oftest en krans av bunnlaus 
blautgjødsel som du måtte vokte deg vel for ikke å snuble uti. Tross 
alt, dette var dyremøkk og egentlig gull verd, og derfor også ofte 
benevnt som, bondens gull.   

Nå hadde det seg da engang slik, at denne bonden som jeg var 
gårdsgutt hos, hadde også en leiegård, Slitugården. Der «avleverte» 
alle leieboerne på en svær utedass med små og store høl, for små og 
store ender. 

Der lå avisene, Indre Smaalenene og Nasjonen, i hauger, og disse 
avisene var ikke bare til å lese i, de blei også brukt både til å sitte på, 
og å tørke seg med. De isolerte 
godt, og bretta og danderte du 
dem rundt hølet, kunne du sette 
deg rett nedpå, selv på kalde 
vinteren. Når «gjødsla» så var 
levert og reinholdet stod for tur, 
reiv du avisene opp i remser, 
også begynte gnikkinga av avis-
remser mellom knokene. Det 
måtte til for å få cellulosen i 
papiret sånn passelig mjuk til at 
en fikk med seg det grøvste i 
første draget. Ukebladet og 
Hjemmet egna seg dårlig, det 
var altfor glatt papir.

– Vi får vel sæla på n´ Tico å 
dra opp å tømme «Slitudassen» i 
dag, sa n´ Erling. 

Nå, tenkte jeg, detta blir en 
prøvelse. Jeg var jo lissom betalt gårdsgutt, og sånt måtte gårdsgutter 
bare gjøre. To møkkagreip og oss sjøl, på en planke på tvert oppi 
møkkakjærra, og dermed bar det i vei den snaue kilometeren opp til 
Slitugården.

Vel framme svinga vi inn bak dassen.  Hæb, hæb, og vallaken 
bakka inntil den 5meter lange luka som hang i 4 hengsler ned foran 
«Gullgruva».  Å du dæven her er det mye «gull» tenkte jeg. Erling ga 
meg tømmene og gikk sjøl fram og vippa opp luka, hvorpå en gedi-
gen sverm av blågrønne, vælfødde spyfluer hvælva ut. Vingeslaga 

summa i grov bass, og ga klart utrykk for at løfteevnen var henimot 
maks av hva de kunne klare.

– Dæven skjæra! brølte han Erling ut.  
Han veiva rundt seg med begge arma, og det gjorde jeg au, med 

tømmene i henda, så hesten bakka rett inn i gullgruva så lukekar-
mene skvatt av. Mye banning og ståk blei det før vi kom i gang med 
sjølve «møkkajobben» og da blei det ti, 10, reiser verre.

Det så egentlig ikke så gæli ut med en gang, da det lå ei skorpe 
utapå det hele, men fy faen, da jeg stakk møkkgreipet inn i” hærlig-
heta” og punkterte den konserverende skorpa. Da kom odøren, eller 
rettere sagt «U-dyren» fram.

Nå, tenkte jeg. Heretter skal jeg te meg pent for nå veit jeg åssen 
det er i hælvete. Jeg snudde meg bort og spydde som bare en fyllesjuk 
gårdsgutt kan.

–Å ære med deg a, 
skratta ǹ  Erling, som 
skuffa på og ikke ensa en 
«dritt»

–Å fy faen´ skreik jeg 
tilbake, som da sto 10 m. 
utafor gluggen og prøvde å 
samle meg til et nytt 
angrep. Det er jo reine 
hælvete te stank. 

–Å nei da, bare vent litt 
du, så går det over, sa n´ 
Erling, og jaggu hadde n´ 
rett.  Stanken blei lissom 
dauere og dauere etter som 
minuttene gikk, og til 
slutt så var det ikke så 
gærent allikavæl. Vi skuffa 
ut møkk, papir og andre 

etterlatenskaper av ymse art, i tung blanding, og kjørte det ut på 
kjellerjordet.  

Da høsten kom og vi tok opp potetene, på det samma jordet, kan 
jeg ikke fri meg for annet enn at jeg tenkte mye på den næringa som 
dissa potetene hadde tatt opp.

Hilsen herda Gårdsgutt
November 2013
OK SS. 

Møkkadømmer 
er noe dritt

– At møkkadømmer er noe dritt hadde gårdsgutten kunnet konstatere, men likefullt som at 
det var noe dritt, var det også en naturresurs som ble tatt vare på, tenkte han.

Bonde hadde jeg ikke tenkt å bli. Allikevel begynte jeg på land-
bruksskole. Gikk du først på landbruksskole måtte du ha et sted å 
praktisere, og det ble for mitt vedkommende hos Erling Grini på 
Slitu gård. 

I mine sene barneår var jeg mye hos Erling på Slitu, og bror, 
Hans på Sletner. Det falt seg da naturlig for meg å søke praksisplass 
hos Erling, og slik ble det.

Jeg ble innlosjert i annen 
etasje i sidebygningen på 
gården og fikk, for første 
gang i livet, egen leilighet. 
Jeg måtte vaske og holde 
orden sjøl, men husholder-
ske Arnhild bytta sengetøy 
en gang i uka.

Hver dag, før hanegal, 
stod Erling utafor døra og 
plystra revelje, mens han 
banka på.

– Du får komma inn tel 
frokost, vi ska tidlig på jor-
det i dag, var en 
gjenganger.

Det var ordentlig trivelig 
å bli tatt vare på, nesten 
som sønn på gårdene, både 
på Slitu hos Erling og hus-
holderske Arnhild, og hos 
Hans og Nora på Sletner. 
Gamlemor Lovise som jeg 
ble kjent med som gutt-
unge, var nå gått bort. 

Erling og Hans som drev 
gårdene sammen, hadde en 
god tone. Riktig nok kunne 
det til tider virke som om 
Erling var gårdsgutt han 
også. Ingen avgjørelse ble 
tatt uten den annens invol-
vering. Ikke alltid enige, 
men i det minste informert. 

Den ene kunne si om den andre, men aldri til hverandre. Inn i 
mellom dem var jeg, og følte meg ofte som en inhibitor, som min 
morfar kalte seg når mamma ble for høylytt. 

Hans var den sindige og langsinte, mens Erling blåste ut og var 
like blid. Husholderskene Nora og Arnhild virket alltid vel forlikt 
selv om jeg nok kunne ane et snev av misunnelse fra Noras side. 
Hun var nå blitt gift med Hans og hadde vel en viss formening om 
at hun da i hvertfall kunne få kjøpe nye gardiner. Men, den gang ei.

Begge brødrene var noen gjerrigknarker med seg, sitt og sine. Det 

ble mange timer på låven med selvbinnergarn og tråd når gamle 
jutesekker skulle lappes etter musas herjinger. Nøkternhet er en dyd 
sa ho gamle bestemor Klara. Når det for øvrig kom til det å by bort 
til andre, kunne de være rett så rause.

Jeg trivdes godt hos Erling i min praksistid som alt mulig gutt. I 
tillegg til min interesse for hester, fikk jeg også utfolde meg med 

maskiner og mekanikk. Svei-
sing, skruing, smøring og vedli-
kehold ble det mye av. Hans var 
sjøl interessert i biler og moto-
rer, og når det kom til det´ var 
vi alltid på bølgelengde. Dårli-
gere fungerte det når det kom til 
de tunge taka, da var det alltid 
Erling som tro til.

Gårdsgutter kom og gikk hos 
Erling. Jeg ble. Han var bråsint 
av legning, men like fort som 
han sang sin forbannelser over 
Svenske og Danske maskinpro-
dusenter. Ja, for han forbannet 
med en vibrator i stemmen som 
selveste Jussi Björling kunne 
misunne han. Erling likte for 
øvrig å høre på Jussi Björling. 
Like fort skinte sola, og Erling 
gikk der og nynna: 
”Når sola skinner der ute i 
engen og ------ reiser seg opp på 
drengen
Når gjøken galer i treets topp og 
jenta ligger med ---- opp
Da er det vår i Norge” (Lært av 
Erling. Helt sant) 

Mange gode minner fra min 
tid hos Erling, og Hans, dukker 
opp i skrivende stund. Samtidig 
ble jeg nok mange ganger 
betenkt.

Hva i svarte, hva er det du 
driver med, tenkte jeg en dag da 

jeg vandra rundt midt utpå Tenorstykket, som jordet rett opp for 
kirkeruinene het. Med jordbor og ryggsekk følte jeg meg ikke i mitt 
rette element.

 Jordprøvekart stod det i pensum. Der gikk jeg som en trost etter 
mark, med jordbor og tok prøver. Putta fangsten i små poser, merka 
posen og merka av på kartet før jeg la dem i sekken. Kartet ble fint 
det, og det ble også herbariet, som vi måtte lage, men min æra som 
bonde sluttet her, med avlagt agronom eksamen. Vårt vennskap 
bestod hele livet ut, for Erling.

Livet med Erling og 
Hans 1970/-71

Ole Kristian Strøm Syversen på jobb Slitu Gården.
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Han ble ført til dåp i Eidsberg kirke 14.08. samme år. En av hans 
faddere var Inga Tønsberg, som bodde på et småbruk ved Garsegg 
vegen. Erling vokste opp i trygge kår og fikk et spesielt godt forhold 
til sin storesøster Mina. Erling gjennomførte folkeskolen på Tenor 
Skole, med Ingolf Trømborg og Fr. Apenes som lærere, samt søndag-
skolen. I 1936 ble han konfirmert, og stort selskap ble avholdt på 
Sletner. Deretter bar det på Middelskolen i 3 år. Han gikk ut med 
strålende karakterer, samtidig som han måtte gjøre sine plikter på 
gården. Erling var bare 19 år og 9 dager gammel da krigen kom til 
Norge, og de 5 år ble jo like trist for han som de fleste andre gode 
nordmenn. Ingen dansefester på Bøndenes hus, men han var nok 
med på de «ulovlige» fester som ble avholdt i skogsområde like ved 
Sletner. Erling var nok en helt annen personlighet enn sin bror, og 
ville ikke bare være på gården, så han fikk seg i tillegg deltidsjobb i 
Eidsberg Sparebank. I en periode satt han også som styremedlem i 
Banken.

I 1954 døde Gunerius Lund på Slitu Gården, og Erling overtok 
da dette vakre stedet etter sin nære slektning, samtidig som han 
var medeier i Sletner Gård. Han avsluttet melkeproduksjon og 
dyrehold, og gikk over til mer kornproduksjon. I tillegg hadde 
han ansvar for det store leilighetsbygget ved Stasjon brua. 

Erling sin store hobby og lidenskap ble etter hvert hester og 
travsport. Han kjøpte seg en varmblodshoppe som gjennom årene 
la grunnlaget for et betydelig oppdrett av travhester. På det meste 
hadde han 11 travhester. Erling var også med i styret på Momar-
ken travbane, og var svingdommer i mange år. Kanskje den 

Erling 
Johannes 
Grini
Erling ble født på Sletner Gård 01.04.2021. 
Far Ernst Grini og Mor Louise Grini f/Lund.

hesten vi i Slitu husker best hadde navnet Tico, og var den hesten 
Erling var mest glad i. Tico ble hele 31 år gammel og måtte de 
siste årene ha hjelp for å komme på bena om morgen. Erling 
solgte alle sine hester på auksjon rundt 1970/80. Da var det 7 stk 
igjen. Selve gården stelte han med omhu, og de siste årene ble 
den forpaktet bort. Dette kan du lese litt mer om fra  ”En gårds-
gutt-historie” av Ole Kristian Strøm Syversen, som var en av hans 
nærmeste venner.

Som personlighet var Erling veldig snill, men kunne bli brå-
sint. Sinnet kom fort, og da var det ofte feil på på redskap og lan-
det redskapen kom fra. Men som ei sa til meg: «sint i 5 minutter, 
så skinte sola igjen». Mange fikk hogge ved gratis i skogen hans, 
og på spørsmål om å hogge ned og lage plassen «Berget det Blå» 
der festivaler er gjennomført, var det ikke nei i hans munn. Men 
han lurte på om det kunne være noe hyggelig å være der? Han 
skulle bare visst, hvor mye glede det har skapt. 

Og jeg selv minnes fra tidlig 60-tallet at gutta i Slitu som var 
noen år eldre en meg, fikk låne Tico og snøslede, for å kjøre Jule-
bukk rundt i Slitu. (Jeg fikk lov til å være med, enda jeg var 7-8 
år yngre enn disse gutta). Da vi kom tilbake sent på kvelden, 
måtte vi komme inn å få kakao og Erling åpnet skattholdet, som 
var fylt opp av Firkløver-sjokolade, og delte ut til alle sammen. 
Jeg husker han humret og lo godt.

Når det gjelder kakao så var det ikke Erling som laget den, det 
var hans Husholderske Astrid Lund. Om henne kan det sies:

Denne dama var dama og mennesket som betød mest av “alle” 
damer i Erlings liv. De hadde mange samtaler, og Erling fikk 
mange gode råd fra henne på mange områder.

Hvordan Astrid fant ut at han vil jeg hjelpe, vites ikke. Hans 
Christian Lund, Astrids sønn, var like oppofrende som sin mor 
ovenfor Erling.

Ingen stilte opp av bare god vilje for Erling på hans gamle og 
pleietrengende dager, som Astrid og Hans Christian. 

Erling stilte også mye opp for sin eldre bror Hans. Han var på 
besøk hos ham hver dag, og i mange år var de kjente gjester på 
Askim Veikro og Obs! for å spise middag. Ingen saker ble avgjort 
på gårdene uten at de to hadde snakket sammen langt å lenge. 

Erling Grini hadde en stor vennekrets, og han elsket å få 
besøk, samt lage selskap. 1. april hvert år på hans bursdag, var 
det store gjestebud og godt med mat og drikke. Også til jul var 
det juleselskap på Slitu gården. Det siste store selskap var vel på 
hans 90-årsdag. Da viste han frem den nye trappe heisen han hadde 
fått til hjelp for å komme opp på soverommet i annen etasje. Vi kan 
se av bildet at dette synes han var flotte saker.

De siste par år tilbrakte Erling på Edwin Ruud, og han sovnet 
stille inn 20. juni 2014, 93 år gammel.Fra venstre: Johannes Østby, Olav Kjeserud, Erling Johannes Grini, 

Willum Kjeserud, Ingeborg Bråthenes, Inga Svendsen og Louise Grini.

Erling feires på sin 88-års dag.

Erling og Astrid.

Svein Wiik på besøk.

Tur på Turisten.

Erling med bildet av Gamle Slitu Hovedgård.

Erling er stolt av trappeheisen sin.



- 28 - - 29 -

Døsen ble kjøpt av Nedre Sletner i år 1900. Mons Døsen forpak-
tet gården i mange år før det. Hovedhuset var bygget i sveitserstil 
og hadde gul farge. Det var en meget herskapelig bygning i to 
fulle etasjer. Første etasje besto av to adskilte leiligheter. Den 
største hadde stor gulvflate med mange store rom. Andre etasje 
var oppdelt i mindre rom med sentral gang i midten. 

Det var lindelysthus på Døsen-Sletner. Tiden fra omkring 
1910-12 var det her skolehjem for unge piker - særlig fra Oslo. 
Dette kaltes “Hjem for løsaktige vanærede ungpiger”. De hadde 
rom i 2.etg. og her var det kikkhull øverst i dørene slik at de til 
enhver tid kunne kontrolleres. Dette skolehjemmet ble holdt 
gående til 1918-20. 

Det var bygget 2 tjenesteboliger som lå ved siden av tunet. De 
var bygget sammen med ved-/vognskur og hadde to etasjer og 
trapp med felles inngang til begge leilighetene. En historie ble 
meg fortalt av en eldre dame som husket dette godt: 

«En pike i nøden kom 2 år på rad til gården for å føde, og 
begge barna ble adoptert av to forskjellige Slitu familier. Når 
disse to søsken ble eldre og de viste ikke at de var søsken, ble det 

DØSEN
Familien Døsen med Oberstløytnant Mons 
Døsen i spissen har hatt sterk tilknytning 
her, og gården ble derfor ofte kalt
 “Døsen-Sletner”.

oppdaget at de 
hadde godt øye til 
hverandre!! Det ble 
litt oppstyr blant de 
som kjente til dette 
forståelig nok, men 
de smarte damer 
fikk på en eller 
annen måte begge 
to til å få interesser 
for andre, slik at de 
hindret den store 
skandale».

I krigstiden 
1940-45 var det 
forbud mot å  
arrangere fester og 
unødige sammen-
komster, men særlig 
mot slutten av krigen 
ble det av og til arrangert ulovlige fester her. For at intet skulle 
komme myndighetene for øre, måtte dette holdes så hemmelig 
som mulig. Telegrafist Mortensen sto for arrangementet, og 
musikken ble besørget av Hansen fra Askim og en kar som het 
Håkafoss. 

Stedet har ble utleid til mange familier, og i enkelte tider 

bodde det 4 fami-
lier i hovedhuset og 
en i hver av så kalte 
tjenesteboliger. 
Noen av de som 
bodde der forteller 
om godt samhold 
mellom barna, og 
mye lek og moro 
med opptil 15-20 
barn i området. 
Huset og stedet ble 
ikke vedlikeholdt å 
måtte rives i 80 
årene. Mange kjente 
fra Slitu bodde der, 
bl. annet familien 
Kjeserud, Pettersen, 
Haugrud, Skjelbred 

og Bråtenes, for å 
nevne noen. Et artig poeng, er det at nåværende eier av Sletner 
- Andre Kjeserud - er sønn til Ragnar som bodde på Døsen som 
liten gutt. Vem ville trodd det den gang?

En artig ”fun-fact” er at  taktstokkene i taket på Puben kommer 
fra gamle hovedhuset på Døsen gård.

Hele familen Bråtenes samlet, Ingeborg, Johanne, Aksel og Leif. Døsen/Sletner i bakgrunn, flyfoto fra 50-tallet.

Tjua vokste god ved tjenesteboligen.

Mor Johanne Bråtenes på trappa hovedinngang Døsen.
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Ansten vokste opp de første år på Storerud gård, men flyttet til 
Mosen (Måsan) en gård som hans mor arvet. Denne plassen på 52 
mål ligger på grensen mellom gamle Eidsberg og Askim kommune. 
Her vokste han opp sammen med sin mor Astri f/Westbye og stefar 
Fritjof Josefsen. Med tre søsken, bror Erling og søstrene Laila-Britt 

og Hilde. Ansten tok over gården på slutten av 80-tallet, og bygget 
der et studio hvor han spiller inn musikk og har øvelser med nesten 
alle kjente Norske og Svenske musikere.

Han ble døpt, men husker ikke hvor... Så ble det 3 år på 
”gamle” Dehli skole, siden 4 år på den gang nye Korsgård skole. 

Konfirmert i Askim Kirke. Deretter bar det til 3 år på Realskolen 
og 2 år på Økonomisk gymnas. Som den homeriske person han 
er, kan han ikke huske om han tok eksamen. 

Ansten kan minnes en god barndom, de hadde en ku, så melk 
ble det, i tillegg til gris, høner, grønnsaker og poteter. Når det 
gjelder poteter, forteller Ansten at han fikk lovet betaling for hver 
potet han satt i renna på våren. Men da faren så hvor mye det 
var, ønsket han ikke å stå ved det ordet. Men da de tittet ut av 
vinduet på kvelden så de gutten på jordet som tok opp alle pote-
tene igjen, så da ble det en deal om betaling. 

Av sportslige utfordringer kan nevnes at han var meget god i 
vektløfting, da i fjærvektklassen. Ansten var mye sammen med 
gutta på Slitu, og her ble det gjort mye skøyerstreker, som ikke 
kan nevnes her. Men de ble meget gode kamerater denne gjen-
gen, og det har vart frem til dags dato. Engasjert i Ungdomslaget 
Fram på Slitu var han også, blant annet som sekretær. Det var 
Ingvild Teig og Hans Petter Lund som var driftige ledere av 
ungdomsklubben.

Men jobb måtte man ha, og det ble et år på Askim Gummiva-
refabrikk, før det bar ut i Marinen. Der utdannet han seg som 

radiotelegrafist og avtjente 20 mnd. på ubåt. (Vervet seg). Til-
bake i Indre Østfold igjen ble det litt som bil selger hos Erik B 
Winter, som solgte engelske biler som Rover og Austin etc. I 
1975 fikk Norlett service i Askim den fornøyelse å ansette ham.
Der jobbet han frem til han gikk av med pensjon. Spør du på 
Norlett Service i dag, så husker man godt Ansten med glede. Og 
det er helt sant at han regnet ut moms på varene fortere en kalku-
latoren, det viser nok hvilken høy iq han har.

Den store kjærligheten traff han på starten av 70 tallet, og han 
giftet seg med sin kjære Ranveig f/Holøs fra Rakkestad 
22.07.1972. Sammen har de 2 sønner og 3 barnebarn.

Men det er musikk som alltid har stått hans hjerte nærmest, og 
han fikk sitt første trekkspill når han var veldig ung. Siden har 
han lært seg å spille på alle instrumenter som kan oppdrives, men 
kan ikke noter. Han sier alt ligger oppe i hodet og kommer frem. 
Hans musikalske karriere er lang, og jeg har hentet litt fra et inn-
legg som sto i Indre Østfold kultur, signert Kjersti Bredeg Karls-
rud. I tillegg sender hans faste partner gjennom over 20 år, Mette 
Strøm-Caspersen en egen hilsen.

Slituslettas 
store sønn
Arnt Ansten 
Josefsen
Ansten ble født 13.07.1946, og i himmelen samlet 
det seg da en stor samling engler med sine har-
per og spilte en nylaget symfoni spesielt laget for 
denne stund. Endelig var det kommet til verden 
et musikalsk geni, som skulle glede mange med-
mennesker med sin musikk og humor.

Ansten og Laila Britt på Hurtigruta.Ansten på jobb hjemme på gården.

Ansten med sitt første trekkspill. Bella Notte.Her med bandet King O.den’s Men.Ansten med SEE 2 - Caster. Et vanskelig instrument å 
traktere.
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Ansten Josefsen, er en kjent person for mange i musikkmil-
jøet i kommunen vår. 

Hans merittliste er ganske så imponerende, og ikke alt er like kjent 
for allmennheten. Som 10-åring, vant han talentkonkurranse på 
Askim torv, ledet av datidens berømte barnetimeonkel, Laurits 
Johnson. Svensk Rhapsody av Hugo Alven ble fremført på munn-
spill. Som 12-åring fikk han trekkspill, som han lærte seg å spille på.

Ansten lærte seg aldri å spille etter noter, men sier han har tonene 
og toneartene inne i hodet. 

Gjennom årenes løp, lærte han seg å spille på flere strenger og 
instrumenter. Han har vært både lydtekniker, musikkarrangør og 
produsent. 

I 1963 var han med og startet rockegruppen “Missing Links” 
sammen med Roger Voltersvik på gitar og orgel, Torbjørn Olsen på 
gitar og Kjell Erik Thygesen på bass. I 1965 ble de med Simon Hag-
quist i “King Odens Men” og spilte 2 måneder i gamle DDR, der 
de blant annet opptrådte med den franske sangerinnen og skuespil-
leren Mireille Mathieu i et TV-show. Det ble så noen års pause fra 
musikken, før han ble headhuntet inn som trommis i gruppen 
Country Snakes i 1972. Bandet var husband i NRK-serien “Land-
handelen”, som ble gjestet av mange av datidens mest kjente artis-
ter. Ottar “Big hand” Johansen var leder i bandet og både han, 
Lillian Askeland og etter hvert også Bjøro Håland var faste vokalis-
ter. Country Snakes var fra midten av 70-tallet en av bestselgerne 
på plateserien Country Fest.

I 1978 startet bandet sitt eget plateselskap. På eget selskap, 

Toneproduksjon, ga de ut egne plater, Bjøro Hålands første to solo-
plater, og soloalbum med Anne Engh blant andre, og solgte på eget 
selskap rundt 500 000 plater.

Sammen med Bjøro, Ottar, Lillian og Country Snakes har 
Ansten spilt rundt i det ganske land, 2 ganger på Wembley Stadium 
i London, Scandinavium i Gøteborg, og på countryfestival i Stock-
holm. De har stått på scenen sammen med både Emmylou Harris 
og Don Gibson, og de har delt øvingslokale med Don Everly, hatt 
med Peter Day på piano, og komponisten bak “Fångad av en storm-
vind”, Stephan Berg, har også vært innom bandet. Ansten har vært 
pianist, gitarist og korist. 

Fra 1982 ble det pause fra Country snakes for Ansten, for å gi tid 
og rom for nye prosjekter. Det ble da soloplate hos Kenth Larsson i 
Kumla. Denne ble gitt ut på det svenske selskapet Mill Records. 
Ansten sang alle stemmer og spilte alle instrumenter selv, bortsett 
steelgitar med Kenth. I 1983 produserte de også soloplate med 
Tone Wattum som ble veldig godt mottatt i Sverige. Dette resul-
terte i eget program på SVT1 med Kenths band “Country Road” 
som backingband, (dvs Josefsen spilte alle instrumenter).

Allsidig som Ansten er, har han også svevd rundt som elgen i 
Hakkebakkeskogen i teateroppsetning i Fredrikstad i altfor stort 
kostyme, som egentlig tilhørte en annen.

Som plateprodusent spiller Ansten alle instrumenter, og da er det 
hans alter egos i Gondorff brothers, Larry, Barry, Gary og Harry 
som får æren for det musikalske. 

Ansten har samarbeidet med musikere i lokalmiljøet i Indre 

EN HILSEN TIL ANSTEN
«Grevinnen og Baronen» ble skapt for over 20 år siden. 
To glade musikalske venner som startet et samarbeide 
som resulterte i mange hyggelige spillejobber.  
En duo litt utenom det vanlige liker vi å kalle oss. Dette 
fordi vi har ingen sjanger, ingen bås vi passer inn i. 
Cover låter som vi synes er fine etterstreber vi ikke 
nødvendigvis å kopiere 100% likt. 
Det sier seg egentlig selv da 1 mann ikke akkurat kan 
låte som Benny Andersons orkester, men du verden for 
en musikalsk prakt med møysommelig innpakning av en 
rekke instrumenter Ansten tryller frem. 
Han skuffer ikke – selv ikke Benny Andersson det er jeg 
sikker på. 

Så hva er det med denne musikalske tusenkunstneren? 
som siterer Kjell Aukrust, som lytter til countrymusikk 
og plukker ut finurlige harmonier og stemmesang 
med lukkede øyne, som passerer oss andre. En mann 
som får selv Jahn Teigen til å si: ”Han er et musikalsk 
geni” Jeg var der og hørte Teigen si dette da Ansten 
akkompagnerte Jahn Teigen da han sang Charlie Chaplin 
sin melodi «Smile» i Cannes i Frankrike. Vi hadde en 
spillejobb for Bohus sitt jubileum på rivieraen i Cannes, 
Josefsen og jeg.

Tilbake til «hvem er denne musikalske 
tusenkunstneren»?  En likandes kar er vi alle enige om, 
men jeg skulle så gjerne ønsket at du hadde fått mye 
mere applaus og hyllest for din enorme musikalitet. 
Du leser musikk men ikke noter, du er ikke bundet til 
tidligere nedskrevne regler om hvordan ting skal og bør 
være eller fremføres. Og nettopp derfor er din sound 
helt spesiell og kan virke enkel når den strømmer ut 
gjennom høyttalerne – men prøv å gjengi det han gjør - 
de aller færreste kan akkurat det.

På min musikalske vei via Østlandets musikk 
konservatorium og sangtimer hos Anne Brown har jeg 
en viss forståelse for å utrykke musikk via sang.
Jeg hadde ikke trodd at jeg skulle danne et musikals 
samarbeid så langt unna min klassiske verden. 

Så takk – takk for at jeg vikk være med – takk for alle 
musikalske gleder gjennom mange år og det er ikke slutt 
enda.
Innspilling av noen store melodier står på programmet, 
og kanskje en arie? Hvem vet, det jeg vet er at ingen 
oppgave er for stor for Ansten.

Beste hilsen fra Mette

Til venstre: Ansten spiiller på 
hyggekveld på Edwin Ruud. 
Foto: Anne Mustorp Nilsen

Østfold, og han trekker frem sitt samarbeid med Tom Finsdal og 
høyt savnede Svein Erik Lunde på Elvis-prosjektet “Amazing 
Grace” i 2017 .

De siste prosjektene Ansten har gjort, er 8 sanger på Henning 
Fries plate; “Trubadur”, og det prosjektet han kanskje er mest stolt 
av, er den siste utgivelsen med Jens Book-Jenssen, som også var det 
mest kompliserte med 19 sanger spilt inn med Jens og en kvartett i 
NRK Ansten la på stemmer og sammen med Line Jacobsen og 
Anne Engh ble dette et meget vellykket prosjekt. 

Livsfilosofien til Arnt Ansten Josefsen tar utgangspunkt i Tor-
bjørn Egners Kardemommelov fra 1955.

Hva mer skal vi si om Ansten vår felles venn, kanskje noen ord fra 
vår kulturminister: Ole Kristian Strøm Syversen

Mye er skrevet her, og alt er sant og fortjent. Denne mannen har 
gitt oss utrolig mye. Sang, musikk, latter og motivasjon. Han har festa 
minnerike stunder i hodene våre. En ironiens mester, med brodd og 
klokskap, er han også. Han har spilt på både Wembley og Valdis øy, 
for både folk og fe. Likanes og liketil for kong Salomo og Zulu kon-
gen, måltroster og “Olga Marie” alle vokser på «Måsan». Personlig er 
jeg utrolig takknemlig for å kunne kalle Ansten for min venn. 

Vi i Slitu er utrolig takknemlig for alt det du har bidratt med og 
uten deg hadde det heller ikke blitt noe Zulufestivaler. Det er ikke 
mange som har satt Slitu på kartet slik som deg.

På bakgrunn av dette har vi i «Regjeringen» som du er medlem av 
under tittelen Baronen, hatt et møte - uten deg - og bestemt å få lov 
til å ha den store ære av og utnevne deg til ÆRESBORGER av 
Zululand/Slitu. Det er ikke mange som har satt Slitu på kartet slik 
som deg.

Takk min kjære venn!
Thor Nilsen 

”

Her som elgen i Hakkebakkeskogen, i altfor stort kostyme.
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Året 2021 har vært tungt med mange avlysninger, og det vil nok 
dessverre bli et underskudd år økonomisk for oss. Vi har fått litt 
støtte av kommunen, men det er store beløp som går ut til strøm, 
kommunale avgifter og forsikringer. 

Nytt av året er at vi har fått satt opp flaggstang, som pryder 
området. År 2022 er mye utleid, og vi håper inderlig at pandemien 
kan komme under kontroll, slik at alle bryllup og andre arrange-
menter kan avholdes. 

Minner om at vi i annen etasje har aktivitetsrom og møterom 

som kan lånes av grupper til kos og hygge, samt andre aktiviteter 
(ikke bursdagsselskap og likn.) Dette forutsetter en ansvarlig, og 
kan avtales med Thor Nilsen. Booking gjøres på vår hjemmeside 
www.husetslitu.com, der ser dere også når det er ledig.

På bakgrunn av økte utgifter på strøm og kommunale avgifter 
må vi legge litt på leieprisen, gjeldende fra 1.01.2022. Se hjemme-
side. Men fremdeles er vi meget rimelig i leie, i forhold til andre 
sammenlignbare lokaler. 

Velkommen til storstua i Slitu!

Som lovet i forrige Slituinfo, kommer det her noen bilder, fra de som 
har hatt sitt liv på gården og som vi dessverre ikke fikk med i Sli-
tunfo 2021. Først beklager jeg at det er var feil navn på et bilde -  det 
med «Elgjakt». Det er Helge Strand og Hilmar Bekkevar på bilde. 
(ikke Anton Strand).

Vi hadde håpet å kunne vise bilder av bolig utbygging fra område, 
men dessverre ser det ut til å vente på seg? Alt er regulert og god-
kjent av kommunen. 

Vi får håpe det kommer, da Slitu trenger flere innbyggere for å 
beholde skole og andre aktiviteter. 

«Østre» Næringsrud 
GNR 11 BR.NR1

Odd Dramstad september -93 med hest og føll.

Astrid og Aksel Dramstad

Søstrene Inger og Ruth Strand

Alette Strand f/Hvidsten og Johan var gift og 
fikk 4 døttere og en sønn.

Ingeborg og Odd Dramstad, damene til venstre på bilde er 
besøk fra Amerika. Johan Strand yngste bror reiste til USA 

i begynnelsen av 1900, der gidtet han seg med en dame fra 
Lom og de fikk 5 barn

BAK: Jørgen Sletner, Helge Westerby, Leif Løkka, Ole Dahl, Johs. Aasgaard 
I MIDTERN: Arne Lund, Ole Mysen, Einar Moseby, Andreas Korterud, Ole 

Kjeserud, Arne Wiik, Kåre Grønn. NEDERST: Hans Brødremoen, Eivind 
Birkeland, Mons Løvfald, Otto Svensby, Anton Strand.

Slitu Foreningshus

Gamlehuset før det brant.

Guttekveld på Grinirommet—Fra Venstre: Martin Nilsen, Jan Larsen, 
Terje Lund, Thor Nilsen, Bjørnar Fundingsrud, Håvard Lysaker. Ansten 
Josefsen. (andre ganger er det andre som kommer) ca en kveld i mnd.

Litt mat og drikke på guttekveld.
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Fra v: Bjørn Vegarud,Jarle Vrangen,Frede Cristensen,Ole J Syversen,BJørn Didricsen,Bjørn 
Martinsen,Reidar Haug,Steinar Lysaker, Thorbjørn Hjermstad. Foran fra v: Terje Bystrøm, 
Jan Nilsen.Tormod Mørk,Steinar Eek,Ingar Martinsen, Svein Neset, Jan Evensen.

Slitu IF - året 2021

Innvielse av Skofterudbu i lysløypa.

Slitusprinten.

Merking av løyper. Else Britt Lund er trofast loddselger på kakelotteriet på Obs!.

Året 2021 ble nok et år som stort sett ble preget av corona.
Håndballaget vårt rykket opp i 4. div uten og avgi poeng. 

Godt jobba! MEN håndballen 20/21 har vært igjennom ett mare-
ritt pga covid. Har mistet ca 10 spillere, og tungt å komme i 
gang igjen etter div nedstengninger.

Vibekes minneløp ble avlyst. Det ble istedenfor arrangert et 
virtuelt løp hvor ca. 175 deltagere tok sin egen tid, her var det bra 
respons. 

Det blir allikevel ingen utvikling av idrettsanlegget, så der har 

vi tenkt å utvikle noe selv. Kom gjerne med forslag til oss.
Vi har vært heldig å få inn to nye aktivitetsledere på bar-

neidretten I høst: Marius Johannessen og Henrik Kristiansen 
Haugslien. De har barneidrett 4 - 6år på tirsdager og ballidrett 
for 1. og 2. klassinger på torsdager. 

På tirsdager er det plass til flere barn. Ballidretten på torsdager 
har hatt veldig god deltagelse, dette er gledelig.

Aerobic kom i gang utpå høsten. Aerobicen har Eva Johansen 
og Nina Grav som instruktører, og de styrer selv etter at Ingeborg 

har gitt seg etter over 30 år i tjeneste. 
Takk for innsatsen, Ingeborg! 

I oktober ble det avviklet noe nytt, 
nemlig «Slitusprinten» med ca. 300 del-
tagere. Dette var meget vellykket 
sammen med gode samarbeidspartnere.

Vi måtte avlyse julelotteriet pga. koro-
narestriksjonene, og har derfor ikke vært 
å se på Obs Morenen i desember. 

Grini rommet i 2.etg på Forenings 
huset har blitt et flott rom med mye 
utstyr. Et rom for både trening og hygge-
lig sammenkomst. 

Det ble på dugnad satt opp en ny 
gapahuk i lysløypa, den har fått navnet 
«Skofterudbu».

Slitu IF’s styre består av Jørn-Harald 
Johannessen, Geir Arne Johannessen, 
Ronny Enger, Jon Bjørnar Mathiassen, 
Benjamin Krogh og Trine Susan Lund.
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I vinter kom det omsider natur snø hvor vi hadde oppkjørte ski løy-
per i ca. 4 uker, vi kjørte opp hele den naturlige traseen vår med ca. 
20km oppkjørte løyper. Vi hadde godt besøk i løypene fra fjern og 
nær og det ble også litt trafikk/parkering kaos ved Slitu krysset. Vil 
samtidig takke grunn eiere for muligheten til å bruke deres areal for 
skiløyper. 

Av aktivitet gikk Vibekes minneløp av stabelen som planlagt i en ny 
vri som virtuelt minneløp grunnet begrensninger ifbm Covid. Det var 
174 deltakere som løp eller gikk i den originale 10km traseen på Slitu. 

Vi er offensive og kjørte i gang med Slitu sprinten i oktober, en av 
Norges raskeste 10km gateløp traseer. Svært vellykket arrangement 
med 150 deltakere. Slitu leverte ett arrangement i topp klasse og her 
vil deltaker antallet øke betraktelig grunnet svært gode løps tider i ett 
ufyselig vær. 

Videre i november offisielt åpnet vi vår nye gapahuk med dåp. 

Skofterudbu ligger flott til i skogkanten vis a vis grillhytta og her vil 
mange kunne sitte og kose seg med sol, grilling etc.

For 2022 planlegger vi ett 3.løp, som forhåpentligvis vil gå av stabe-
len i slutten av mars. Rudsmosen rundt ett terrengløp med 2 distanser 
6 og 12km. Start/Mål ved starten av helårsløypa. 

Da kan vi skilte med Slitu trippelen: Rudsmosen Rundt, Vibekes 
minneløp og Slitu Sprinten.

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 kar-
tet da vi skaper idretts glede, gode historier og prestasjoner.

Sportslig hilsen
Geir Arne Johannessen, Slitu IF Skigruppe

Slitu Skigruppe 2021

HEI!
Vil du være med på noe GØY?
Bli med i TENOR SKOLEKORPS da vel!
Vi trenger flere glade musikanter i korpset vårt. I Tenor skolekorps 
får du oppleve spilleglede og vennskap på tvers av kjønn og alder. 
Her lærer du å spille instrumentet ditt sammen med andre. Dette 
er en aktivitet uten reservebenk.
Musikk interessen kan du ta med deg videre hele livet.
Korpset søker nye aspiranter fra høstens 3. trinn og oppover.

LITT INFORMASJON OM KORPSET:
• Korpset øver hver mandag på Tenor skole. Øvelsestid for nybe-

gynnere er kl. 17.45-18.30.
• Dirigenten heter Dag Ivar Belsvik.
• Det er veldig lite dugnad for mamma og pappa.
• Det er ingen kontingentavgift det første året du spiller i korpset.
• I tillegg til øvelser, er vi med på konserter, turer og andre sosiale 

aktiviteter.
• Korpset prøver å reise på korpstur i juni. Her kan hele familien 

være med. Om vi får til tur til sommeren, vet vi foreløpig ikke.

Ring eller send melding til korpsets leder Torgeir Nilsen (mobil 
916 04 020) dersom du vil være med eller finne ut mer om korpset.
Tenor skolekorps ble startet i 1971.
Vi har stort sett klart og rekruttere selv, og har satset på et godt 
miljø hvor alle skal føle seg inkludert.
De siste 2 årene har vi ikke klart å rekruttere. På grunn av pan-
demi har det rett og slett ikke latt seg gjøre.
Men vi ønsker oss veldig flere, som vil være med og spille.
Vi ønsker oss musikanter i alle aldre, fra 3. klasse og oppover til 
godt voksne. Har du spilt i korps tidligere, og synes det kunne 
være moro å spille igjen? Er du voksen og kunne tenke deg å prøve 
for første gang? Da er du velkommen. Og selvfølgelig ønsker vi oss 
flere skolebarn som vil spille.
Sånn som det er nå, har vi 1 aspirant (og det er vi veldig glade for). 
Men etter sommeren er nok ikke korpset spillbart hvis vi ikke får 
inn noen flere.
Vi gir ikke opp, og har du ideer til hva vi kan gjøre annerledes, så 
ta kontakt med Torgeir på tlf.  916 04 020.

BLI MED I
TENOR SKOLEKORPS!

• Liker du musikk?
• Har du lyst til å spille et instrument?

• Vil du være med på konserter og show?
• Liker du å være sammen med venner….

og kanskje få enda flere av dem?
• Liker du å reise på tur?

Da vil du nok trives hos oss!

VELKOMMEN 
SKAL 
DU VÆRE
TIL OSS I
TENOR
SKOLEKORPS!

Året 2021 går inn i historien med begrensninger i aktivitet ifbm Covid-19 pandemien. 
Men jeg vil si at Slitu IF Skigruppe fant løsninger for aktivitet. 

Håvard Lysaker og Geir Arne Johannessen legger ned 
mange timer med preppring og kjøring av løyper.
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Zululand regjeringen har avholdt statsråd, og har vedtatt at vi ned-
skalerer vår virksomhet! Vi har bestemt at de midler vi har igjen 
blant annet skal gå til barneklubben på Kraftverket for deres gode 
innsats for Slitu barn. (se bilde) Noe er avsatt til støtte for utgivelse 
av Slitu Info, og noe er avsatt hvis vi må bruke midler for påkom-
mende hendelser som kan trenge vår støtte. 

Gjennom årene som har gått har vi gitt ca. 75 000 kroner tilbake 
til samfunnet i diverse støtte. Vi har også utnevnt Æresborgere, til 
noen av dem som har gjort stor innsats for Slitu. De som er utnevnt 
er: Olaug Johannessen, Ingvild Teig, Aslaug Trollerud, Magnhild 
Larsen, Vibeke Skofterud, Heidi Wiik, Berit Forberg, Elisabeth 

Strengen, Terje Lund, Kjell Lund, Karsten Skofterud, Leif Pedersen 
og nå sist men ikke minst, Ansten Josefsen. 

Alle har fått spesiallaget diplom og hederlig omtale.  Det er sik-
kert flere som kunne vært utnevnt, og kanskje det blir noen overras-
kelser for enkelte, men denne utnevnelse sitter ikke løst:)

I tillegg har vi gitt mye gøy for folket. Vi holder også Berget Det 
Blå i orden så lenge som mulig, og er det noen som ønsker å arran-
gere noe der oppe, så ta kontakt. 

Setter inn noen bilder fra åpning av www.zulukongen.com som 
bl. avholdt i Øyerud krysset, samt fra overrekkelse til Kraftverket og 
fra Zulufestivaler.

ZULULAND
Velkommen til Zulufestival 2011. Overrekkelse av midlertil Kraftverket.

Snorklipping og premierefremvisning av hjemmesiden vår. Siden på lastebilen ble brukt som lerret.

Riktignok har vi hatt perioder i 2021 hvor vi har driftet klubben 
langt bedre enn vi kunne i 2020. Men det er fortsatt lov å ha drøm-
mer, se et lys der fremme som kan tenne et håp, et håp om å ta hver-
dagen tilbake. En hverdag slik vi kjenner, og som vi setter så stor pris 
på.

For nye borgere av «Slitusamfunnet» vil vi selvsagt her og nå, for-
telle deg litt om den etter hvert så tradisjonsrike klubben vår. Den 
ble stiftet i 2006 og har 151 medlemmer.

Zuluklubben er ment å dekke medlemmenes behov for å ha sosialt 
treffpunkt, hvor vi alle kan knytte gode relasjoner til hverandre i 
nærmiljøet. Det gjør vi best ved å dele av vår fritid med hverandre.

Klubben arrangerer klubbaftener hver fredag, og under «normale 
år», en klubbaften den første lørdagen i måneden, hvor medlem-
mene kan nyte en varmrett.  Damene har i tillegg en egen Dame-
klubb hvor de møtes den første torsdagen i hver måned. 

Quiz er populært og arrangeres tidvis. Utover det som allerede er 

nevnt arrangeres oktober fest hvert år, og fellesturer for dans og 
hygge. Nytt på programmet står karneval/maskeradeball, men grun-
net pandemien er denne «nyvinningen» utsatt på ubestemt tid.

Styret vil benytte anledningen til å takke alle de medlemmer som 
har vært aktive og bidratt til å holde «julene i gang» gjennom en 2 år 
lang pandemi.

La oss sammen drømme om en mer normal hverdag i løpet av 
2022.

Vil du vite mer om Zuluklubben? Da er du velkommen til å ta 
kontakt med styrets leder på mobil 92204994 eller på mail til 
se.vesse@gmail.com.

Beste ønsker for det nye året.
Styret

ZULUKLUBBEN 
- kanskje en klubb for deg?

2021 ble en fortsettelse av annerledesåret 2020. Vi drømmer om en mer normal hverdag i 2022. 
I fjorårets omtale av Zuluklubben i bladet du nå holder i hånden, drømte vi om å vende tilbake til norma-

len i 2021. Slik ble det ikke.

Zuluklubben holder til i 1 etasje i 
Peter Slotsviksvei 2.

STYRETS SAMMENSETNING 
I 2019 – 2022

• Sven Erik Vesse  
Leder 

• Torill Sandberg  
Sekre tær 

• Evelyn Lund  
Kasserer 

• Svein Erik Vegarud  
Innkjøp og logistikkansvarlig  

• Kjell Gunnar Danielsen 
Styremedlem
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Slitu Velforening
- stiftet 1959

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 Sli-

tus innbyggere.
• Støtter Slitu info-avis.

 
ARRANGEMENTER:
• Sommerfest på lekeplassen
• Julegrantenning med Tenor skolekorps

Slitu Vel sin drift er basert på innbetaling av medlemskontigent fra 
husstandene på Slitu. I den forbindelse opplyser vi om at vi har fått 
nytt kontonummer: 1020 33 39939. Arbeidet i velforeningen blir 
utført ved frivillig innsats på dugnad. 

DETTE HAR SKJEDD I 2021: 
• Slitu Vel er registrert i Brønnøysund og fått org.nr: 921 525 850
• Det er laget grillplass på lekeplassen av betongbenker og 

betongkum
• (mottatt stedsutviklingsmidler 2020 fra kommunen)
• Byttet ovn i varmebua på lekeplassen, da den gamle var ødelagt.
• Containere 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.
• Sponset Slitu Info Avis.
• Arrangert informasjonsmøte med Veas vedr bygging av kompost-

fabrikk på Slitu, samt sendt klage til Statsforvalteren og kommu-
nen, på vegne av beboere som har sterke motforestillinger til 
prosjektet.

• Det er satt opp «Pakkeautomat» ved Slitu Puben.
• Medlemskontigent 2021 er sent ut. 85 betalende husstander.
• Sommerfest ble ikke arrangert grunnet Covid-situasjonen. 

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.

 Denne sesongen har det vært gode forhold for sprøyting av skøyteis.

• 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, fak-
ler og glowlights til barna og kåret årets Slitunisse jente og gutt.

• Det er sprøytet til skøyteis på grusbanen
• Mottatt midler til Hundeluftegård fra: Grinistiftelsen,  

samt fra stedsutviklingsmidler 2021 fra kommunen.

DETTE SKJER I 2022
• Prosjekt «Hundeluftegård» blir igangsatt og gjennomført  

våren 2022.
• Samarbeide med Slitu If om ev. utvikling av lekeplassen 
• Har ansvaret for plenklippingen på lekeplassen 
• Sommerfest i august.
• Julegrantenning første søndag i advent

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

Styret i Slitu Vel 2021
Verv Navn Tlf / mail 
Leder: Marcela Bakken 909 90 787 / mtahumada@hotmail.com 
Sekretær Ann-Kristin Johannessen 924 08 518 / ann_kristin_johannessen@yahoo.no 
Kasserer Heidi Wiig 911 17 089 / heidi.wiig@gmail.com 
Styremedlem Egil Hoelstad 406 32 052  
Styremedlem Arnfinn Steen 901 31 398 / th.ar.st@hotmail.com 
Vara medlem  Heidi Risbråthe 413 30 001 / heidi@dinfritid.no 

Arbeidskomite:
 Øyvind Bjerke oyvbjerk@gmail.com 
 Petar Miskovic 950 61 292 / pero-81@hotmail.com 
 Tommy Brandsrud 979 52 223 / tombrand@hotmail.com 
 Kjell Roar Tvedt 917 86 933 / kjell-roartvedt@hotmail.com   
 Andreas Grønholm 476 13 294 / rafael90@hotmail.no 

Vårt org.nr i Brønnøysund er: 921 525 850. Vårt kontonummer: 1020 33 39939.
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FOTOKONKURRANSE
Vi bor på et vakkert sted hvor motivene står i kø. Enten du går gatelangs eller i skogen, om tåka ligger tjukk som grøt, den første 

hestehoven titter frem, om solnedgangen er spektakulær, om du er på tur med hunden eller ungene, eller du synes det er et sted 
på Slitu som er spesielt vakkert... Ta bilder, og send dem til toonils@online.no, så vil vi samle alle bidrag, og en jury tar en 

avgjørelse på slutten av året om hvilket bilde som fortjener hedersplassen på forsiden av Slituinfo - 2023.  Vi vil også sette av litt 
plass til å presentere noen av bidragene som utmerker seg på en eller annen måte. Det eneste kriteriet er at motivet er fra Slitu.

Illustrasjonsbildene på denne siden er ment som inspirasjon, og alle er tatt med mobiltelefon på tilfeldige turer på Slitu.

LYKKE TIL!

PS! Det er viktig at blidet har så god oppløsning som mulig om det skal kunne brukes på trykk.

Har du lyst til å få bildet ditt på forsiden av neste utgave av Slituinfo?  Da har du muligheten til det!


