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F O R O R D  

 
Nu er det nærmere tredve år siden min mann, Finn Palmstrøm, gikk av som sorenskriver i 

Solør og vi reiste fra bygden. Hvorfor har jeg ikke skrevet før om de tyve gode årene vi levde 
solungene? Jeg har skrevet for lengst om de fem årene vi tilbragte i Tana i Finnmark der Finn var 
sorenskriver like efter krigen. Men det var år med store forandringer på alle områder - ikke bare en 
gjenoppbyggingstid efter tyskernes herjinger. Vi reiste da fra et distrikt som var i sterk utvikling. 

Å komme til Solør var som å komme til noe “permanent” - til et distrikt som var som det hadde 
vært i mange år, med sine store gårder og skoger, med sine veier og jernbane - med tømmer som 
hadde sine egne veier i elvene Flisa og Glomma - og med sitt sorenskriverembete! Slik var det også 
da vi reiste tidlig i 1974 - og slik har jeg trodd det skulle bli. 

Det kom nærmest som et sjokk å få vite at “vårt” gamle sorenskriverembete er blitt borte - 
fordelt mellom Kongsvinger og Elverum - og deretter å bli gjort oppmerksom på at tiden på ingen 
måte har stått stille i Solør - at til og med tømmeret fra de store skoger har valgt nye veier til 
fabrikkene! 

Det er Ragnhild Olufsen som først gjorde meg oppmerksom på alt dette, og som siden har vært 
meg til uvurderlig hjelp og støtte etter at jeg begynte å skrive denne boken. Blant annet, var det hun 
som skaffet til veie det norske og det svenske diktet som det siteres fra i kapitlet om Trangenslaget!  
Og ellers kan jeg trygt si at uten hennes blide stemme i telefonen og tålmodige svar på mine mange 
spørsmål, hadde boken aldri blitt til!  Jeg er jo ikke lenger i min første ungdom heller! 

At jeg hadde stoff nok, skyldes ikke minst at jeg arbeidet som journalist i mye av den tid vi var 
i Solør, og at min mann insisterte på at jeg oppbevarte kopier av de viktigste artikler jeg skrev i de 
årene. Flere av disse artiklene - i blant annet Aftenposten og Østlendingen - dreiet seg om Solørs 
historie, og disse kan nu bidra til å bevare denne historie og kanskje gjøre den tilgjengelig for en 
videre leserkrets! 

Selv synes jeg at det har vært en fin opplevelse - å leve om igjen en spesielt rik tid i livet, som 
jeg delte med min mann og med de mange venner i Solør, og ikke minst med våre gode venner på 
sorenskriverkontoret. Så en hjertens takk til Ragnhild for hennes uvurderlige hjelp og støtte, og 
samtidig en meget varm takk til professor Asbjørn Aarnes for hans uvurderlige oppmuntring under 
arbeidet! 

 

 
Bettine Palmstrøm 
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Det var en gang...   

 
"Kom tilbake, Missis! " - "Missis! Du må komme tilbake! Vi skal være snille!"  
En sjetteklasse gutter stormet rundt meg da jeg kom ut fra Samvirkelaget på Kjølakrysset på 

Flisa i Solør en dag for mange år siden.  Ja, det må være vel førti år siden! Og i like mange år har 
jeg hygget meg med minnet og stundom lurt på hvor det er blitt av guttene siden.  

Jeg hadde vært lærererstatning (må det vel kalles) i engelsk for denne klassen et høst- 
semester. Folkeskolen på Flisa hadde vært i knipe for en utdannet lærer, og, som ganske mange 
ganger ellers, hadde funnet at en engelsk-født sorenskriverfrue kunne bli en akseptabel midlertidig 
erstatning. Om hun ville, selvfølgelig. Og det ville hun!  Det ble ikke så få klasser jeg ble kjent 
med, og som jeg underviste (og ikke bare i engelsk!) i løpet av de årene min mann var sorenskriver, 
først i Tana i fem år og siden i vel tyve år i Solør - det sorenskriverembetet som nu er blitt historie! 

At jeg husker denne gutteklassen spesielt godt, skyldes sikkert ikke minst dette “stormløpet” 
den januardagen jeg kom ut fra butikken akkurat da det var frikvarter på skolen, som ikke lå langt 
unna.  Og så kan jeg ikke huske noen annen klasse som så suverent, og helt fra starten, forenklet 
“Mrs. Palmstrøm” til “Missis”! 

Her må det kanskje innrømmes at jeg i de årene fremdeles var såpass preget av min egen 
skolegang i England at jeg begynte mine timer i engelsk med å si "Good morning, children", 
hvoretter klassen skulle svare: "Good morning, Mrs. Palmstrøm". Dette ble nok i høytideligste 
laget for denne gutteklassen, som iblant kunne prestere å gjemme seg under pultene før jeg kom inn 
i klasseværelset for så å springe frem da jeg,  tilsynelatende litt forvirret,  åpnet døren for å gå 
igjen! Slemmere hadde de ikke vært, og jeg syntes vi hadde hatt et riktig bra semester, på tross av et 
lite hyggelig klasseværelse - et rom med murvegger i kjelleren på det ganske nye rådhuset. 
Innføring av engelsk som fag i folkeskolen så snart efter krigen hadde nok krevd flere 
klasseværelser enn skolen rådet over. 

Når så denne klassen var så ivrig på å få meg tilbake som lærer, måtte jeg spørre hva i all 
verden det var som hadde skjedd? Og så viste det seg at det var ikke verre enn at de nå hadde fått en 
“or'ntlig lærer” som att-på-til var så streng!   

Nå må det innrømmes at jeg kanskje hadde følt meg litt vel fri til å legge opp undervisningen 
efter eget hode - siden jeg ikke var noen “or'ntlig” lærer. 

Blant annet hadde jeg funnet ut at det hjalp godt å bruke alles store helt i de årene, Hjallis (eller 
var det allerede blitt Kupper'n?) som erstatning for han stakkars Fred med sitt eple fra de første 
bøkene i engelsk. Det hadde i alle fall gått ganske greit å tegne en skøyte- bane på tavlen og finne 
enkle og nyttige ord som passet.   Ja, hvorfor ikke "Hjallis (eller Kupper'n), where are you?”    

       Her var rikelig anledning til å variere svaret!    
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Min mann, sorenskriver Finn 
Palmstrøm 

 

Det var en gang et sorenskriverembete 

Ja, det var da også en sorenskriverfrue i Solør som bodde på Sorenskrivergården. Det var jo 
flere både før og efter sjetteklassens lærervikar. Men idag er det ingen sorenskriver i Solør. Når jeg 
skriver dette er gården alt solgt til private, og alle embetets arbeidsoppgaver er - eller blir etterhvert 
- fordelt mellom embetene i Kongsvinger og Elverum. 

Ikke rart, kanskje, at det kjentes vemodig å høre om dette.  Min mann, Finn Palmstrøm, døde 
i januar ‘87, men det er sikkert mange i Solør som husker ham fra hans vel tyve år som 
sorenskriver, fra mai 1953 til januar 1974, da han ble pensjonist. Han hadde jo et humør som passet 
meget godt hos solungene, og han trivdes godt hos dem!  Og jeg har mange gode minner fra de 
årene, ikke bare fra skolen, som allerede antydet, men også fra mange turer som sjåfør og 
protokollfører for min mann og fra årene da jeg var linjebetalt “bygdekorrespondent” for 
Senterparti-avisen Østlendingen!  

Å komme til Solør i de tidlige femtiårene var en stor overgang. Vi kom fra Tana, fra et 
krigsherjet Finnmark, der tyskernes brent-jords-taktikk ikke hadde spart noen boliger, inkludert 
prestens, lensmanns og sorenskriverens boliger og kontorer. Mange dokumenter var blitt borte 
selvfølgelig, slik at hele landsdelens administrasjon måtte bygges opp på nytt. Ikke rart at det hadde 
vært mange problemer å overvinne, både hvor det gjaldt arbeidet og, ikke minst, boligen, i de fem 
årene Finn hadde vært sorenskriver i Tana!  

I Solør kom vi til en sorenskrivergård som hadde stått siden 1918, da den ble gjenoppbygget 
efter en brann, og ellers var det rundt omkring på gårdene hus som hadde stått i generasjoner.  Og 
selv om også Solør hadde sin store elv, Glomma, skulle den ikke være, slik Tana elven hadde vært, 
vår viktigste reisemulighet for å komme rundt i embetet, sommer som vinter!  Vi trivdes godt i 
Tana, tross alle vanskelighetene, men det kan ikke nektes for at det hadde vært slitsomme år. Å 
komme til Solør var som å komme til en annen verden - til noe tradisjonsrikt og varig!  Trodde vi 
da! 

Ja, gården står nok på Flisa fremdeles, og det er godt mulig at den fortsatt i mange år vil hete 
“skrivergården” på folkemunne.  Men sorenskriverkontoret er borte, og det er også sorenskriveren 
og sorenskriverfruen.   

At eiendomsgrenser flyttes er selvfølgelig slikt som skjer 
over hele landet, ikke bare i det offentlige. Når det gjelder 
sorenskriverkontorene - som er det offentlige område jeg 
kjenner best til - må man bare glede seg over alt som har lettet 
arbeidet med all den dokumentasjon og registrering som har 
vært en viktig del av disse kontors ansvar. Ikke minst, kan man 
glede seg på de ansattes vegne over at disketten er oppfunnet, 
ikke minst der det gjelder registreringen av eiendommer!  Ja, 
dette begynte så smått å gjøre seg gjeldende på slutten av vår 
tid på Flisa, og som vi merket ikke minst da disketter - eller en 
tidlig form for disse - begynte å erstatte de svære, sorte, tunge, 
jernbeslåtte tinglysingsbøker som krevde sin mann - eller 
kvinne - hver gang de skulle flyttes inn eller ut av det store 
hvelvet!  

Men vemodig er det allikevel!  
Det var intet lite område som var dekket av Solør 

sorenskriverembete, som strakk seg fra Kongsvingers til 
Elverums grenser og med Finnskogen, helt inn til den svenske 
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grensen. Det kunne bli mange saker og mye reising for både dommer og dommerfullmektig, og nok 
kontorarbeid til å beskjeftige minst tre fast ansatte betjenter og gjerne en fjerde mere eller mindre 
midlertidig.  For sorenskriveren - og, i vårt tilfelle i alle fall, også for skriverfruen - ble det tyve år 
med nær kontakt med et stort og variert område, med sine skoger og større og mindre gårdsbruk, 
med sine skoler og sine tettsteder, alt med sine røtter i gammel tradisjon - og ikke minst med 
odelsloven!  

 

 

Slik var fasaden mot hagen, da vi kom til Flisa i 1953. 

 
 
Idag viser det seg at det vi opplevde, må sies å ha vært nærmest en historisk tid  -  en tid med 

forandringer på mange områder for hele bygden.  Forandringene skjedde i mindre dramatisk 
tempo enn tilfelle nødvendigvis hadde vært i Finnmark  -  men bare under de tyve år vi bodde i 
Solør, skjedde det mye, ikke minst når det gjaldt skolene.  

For å ta et ganske pussig eksempel: kan man idag tenke seg en norsk skole hvor det ikke 
undervises i det engelske sproget?  

Da vi kom til Solør i 1953, fikk jeg ganske raskt beskjed om at ordføreren (som var fra 
Arbeiderpartiet) hadde sagt at det ikke skulle innføres engelsk som fag i skolen før han var helt 
overbevist om at dette ville være til fordel for alle elever!  At jeg fikk så raskt beskjed om dette 
skyldtes nok at jeg er engelsk født, og muligens også at man var blitt kjent med at jeg underviste i 
sproget i skolen i Tana.  Det gikk da ikke så mange år før ordføreren ble tilstrekkelig overbevist 
om at kjennskap til engelsk kunne være til almen nytte, og i mellomtiden manglet det ikke på 
forespørsler om privatundervisning på sorenskrivergården! Dette syntes jeg at jeg måtte finne tid 
til, selv om det var mere enn nok ellers å ta fatt på ved innflytting til embetsgården! 
  



 
 

 
7 

Første inntrykk   

Vi kom, som sagt, fra Tana, etter vel fem år med lange vintre, og vi gledet oss til å oppleve 
våren, og ikke minst lyset i syd. Det var vel derfor mine første inntrykk av sorenskrivergården ble 
ganske skuffende. Hele det store huset var malt i en ganske mørk brun farge, og da vi kom inn i den 
store stuen i første etasje, ble inntrykket av mørke enda sterkere. Veggene hadde tapeter i 
mørkeblått med enkelte striper i sølv og sort, mens svært lite lys kunne nå inn gjennom de store 
vinduene og verandadøren, takket være en meget kraftig vekst: en slyngplante som dekket for 
nesten hele utsikten til haven.  Noe av det første jeg gjorde etter at kofferter og møbler var kommet 
nogenlunde på plass, var å rive ned hele denne planteveksten - dette, må det sies, til stor forferdelse 
for kontorpersonalet, som i mange år hadde opplevd våre forgjengeres iver med å dyrke den!  Men 
at lysforholdene ble sterkt forbedret, ble det nok satt pris på etterhvert som kontorlokalene vokste 
lengere innover i huset og først stuen, så spisestuen og til slutt det gamle kjøkkenet ble til kontorer!  
Imens hadde vi flyttet, etappevis, opp i annenetasjen. Det tok noen år - ja, ikke langt fra hele de vel 
tyve år vi bodde der (det var jo et Statsbygg!) - men før vi reiste hadde vi fått en riktig lys og trivelig 
leilighet i annen etasje. Blant annet hadde vi fått en stor veranda over den gamle stueutgangen der 
jeg hadde revet ned den mørkleggende planten ved ankomsten! Og fra denne verandaen var det 
ingenting som kunne ødelegge for utsikten til de vakre bjerkene på tomten og helt ned til Glomma, 
der tømmerstokker ofte kunne ligge ved elvebredden og lyse rødt i solnedgangen. Denne utsikten 
minnes jeg ofte - ja, like ofte som jeg tenker på gården på Flisa. Slik er det også med minnet om vår 
utsikt fra stuevinduet over Tana elven mot fjellene i Austre Tana når solen begynte å komme 
tilbake i februar\mars.  

På Langnes i Tana hadde vi vært takknemlig for å få et halvpermanent lemmehus  som 
erstatning for sorenskriverboligen som ble brent av tyskerne.  Og i løpet av de fem årene vi bodde 
i Tana, var lemmehuset med jevne mellomrom blitt forbedret inntil det til slutt kunne sies å være en 
ganske praktisk og trivelig bolig, de siste par årene endog med innlagt vann! 

  Litt av en skuffelse må det da sies å være å finne at her i syden skulle vi møte igjen noen av 
våre gamle problemer. 

Vannmangel, for eksempel. Her gjaldt det særlig kjøkkenet, der vannet til oppvaskbenken var 
blitt stengt av hver vinter fordi rørene frøs der de lå langs nordveggen.  På badet i annen etasje 
kunne det også iblant mangle vann.  På kjøkkenet møtte vi også en vedfyrt komfyr som minnet om 
den første vi opplevde i Tana, selv om den var adskillig større. Men her må jeg innrømme at denne 
komfyren var vår redning den første julen vi tilbragte på Flisa, da strømmen i hele området gikk - 
men ribben ble reddet! 

Da var det også bra at vi hadde fått så god trening i vedhugst!  
I det hele tatt må det sies at vi på Flisa fikk veldig god bruk for den erfaring med ovnsfyring 

som vi hadde fått i Finnmark. Det var store jernovner i alle rom i sorenskrivergården, mange av 
dem meget vakre, og det var ikke sjelden de var vår - og kontorets - redning. Erfaringen Finn og jeg 
hadde fått med å sage og hugge ved, kom også her godt med. Det var ikke få ovner der det skulle 
fyres i de kaldeste periodene for å få levelige forhold både på kontorene og i det private, og her, 
som i Tana, var dette akseptert å være sorenskriverens ansvar!  

Men forbedringer på gården gikk ganske jevnt, om så med visse mellomrom, gjennom våre 
tyve år i Solør, med stadig henvisninger til Statens kontor for embetsboliger!  Og til slutt hadde vi 
en riktig trivelig bolig samlet i annenetasjen, mens kontorene hadde utvidet seg til hele første 
etasjen. Og strømmen var blitt mer pålitelig! 
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Fem mål tomt   

Da jeg - fremdeles i Tana - fikk vite at det til gården i Solør hørte hele fem mål inngjerdet tomt, 
gledet jeg meg veldig til at vi ville kunne dyrke noen av de grønnsakene vi hadde savnet der nord. 
Så snart vi hørte at Finn fikk embetet i Solør, skrev jeg så til kontoret der og ba dem om mulig å 
skaffe en gartner til å få kjøkkenhaven i stand. Litt skuffende var det å få til svar at ingen våronn 
kunne settes i gang før ut i mai!  Selv om Solør var ganske langt syd i forhold til Tana, så var det 
allikevel ikke å sammenligne med England!  

Men det var en trivelig tomt, med mange bærbusker, en bringebærhekk og noen eple- trær 
(mest sommerepler dessverre), også rosenbusker og andre prydvekster, som da vi kom i mai bare 
ropte på sitt vårstell!  Her må det nevnes at det på hele Flisa var kun en gartner "på deling” 
likesom! Han het Kristiansen og ble min gode venn, selv om vi måtte regne oss meget heldige om 
vi kunne få ham til å stelle hos oss bare to eller tre dager om sommeren og høsten. Og gartneren 
ellers?  Det måtte være fruen - en skjebne hun nok delte med de fleste embetsfruer på norske 
embetsgårder!  

 

 
Utsikt fra hagen mot Glomma 

 
 
Som i Tana så i Solør: det manglet lærere så pass tidlig efter krigen,og ikke minst da det gjaldt 

et nyinnført fag som engelsk. Og som i Tana så i Solør, opplevde jeg det slik at det ble tatt som en 
selvfølge at var man født med et sprog kunne man også lære det fra seg, selv uten noen 
universitetsbekreftelse på dette!   

Slik ble det i alle fall til at jeg gjennom våre vel tyve år i Solør ble ved ikke så få anledninger 
bedt om å tre støttende til. Jeg kunne således finne meg plutselig som lærer foran en sjette- eller 
syvendeklasse i en eller annen av bygdens skoler - som, for eksempel, den gutteklassen jeg har 
fortalt om! - og en gang faktisk foran en realskoleklasse!  

Noe som jeg aldri riktig har forstått, er hvordan jeg ved én anledning var betrodd å undervise 
en sjetteklasse jenter i norsk!  Heldigvis holdt klassen på med Bjørnsons Bondefortellinger, som 
jeg hadde lært å være glad, i og der jeg kunne få god hjelp av min mann om det trengtes! Verre ble 
det med hjelp derfra noen år senere da musikk var blitt innført som fag i skolen, og jeg fant meg 
plutselig som lærer på blokkfløyte. Dette var et instrument jeg aldri tidligere hadde hatt i mine 
hender, og det var vel da jeg for alvor fikk erfare at det meste kan gå an, bare man klarer å holde seg 
én lekse i boken foran klassen! Det ble et erfaringsrikt skoleår - eller var det bare et semester?  Jeg 
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lærte i alle fall å spille blokkfløyte!  
Og litt lærte vel elevene mine må man tro, siden vi ble bedt om å opptre i Åsnes kirke under 

gudstjenesten for skolen før jul! Noter som ville passe, var det ikke så lett å få tak i på kort varsel, 
men jeg hadde heldigvis noen bøker med engelske julesanger, der flere av melodiene også kjennes 
med norske tekster, og fra disse kunne jeg velge noen av de enkleste og best kjente. Og avgjørende 
god hjelp fikk vi i kirken av en annen musikk-lærer fra skolen: Arne Sollien, som med sin fiolin 
kunne gjøre oss trygge for at de melodiene vi valgte å spille, kunne oppfattes av menigheten! 

 

 
 
Musikeren Arne K. Sollien, som fikk kommunens kulturpris i 1995. 
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Et skoleorkester blir til 

Da musikk-faget ble innført i skolen i Åsnes, hadde elevene fått velge mellom to instrumenter 
- blokkfløyte og fiolin. Og jeg må være den første til å påstå at de som valgte fiolin ved denne 
anledning, fikk en lærer med en helt annen kjennskap til sitt instrument enn de som valgte 
blokkfløyte! 

Og de fikk en lærer som skulle få stor betydning både for skolen og for hele bygden: fiolinisten 
Arne Sollien - han som i 1995 fikk kulturprisen i Åsnes for i over 50 år å ha gledet folk med sin 
musikk!  

Sollien har selv fortalt hvordan han som barn ble helt betatt av det hans mor hadde å fortelle 
om en ung ungarsk fiolinistinne, Stefi Geier, som hun hadde hørt spille i Calmeyers Misjonshus i 
Oslo. Så fascinert var han av det moren fortalte at han var ikke gamle karen da han klarte å spare 
opp hele fem kroner og for dette beløpet fikk kjøpt sin første fele av Olaf Kalfoss. Og faren hans 
var nok med på notene i mere enn én forstand da han skaffet sønnen en bue for 6 krone og 25 øre! 
Arne Sollien var helt fortapt i instrumentet sitt, og var så heldig at han fikk gode lærere, først sin 
onkel, Kasper Berg, og senere Per Østhaug, som hadde gått på Musikkonservatoriet og krevde tre 
timers øvelse hver dag av eleven sin! 

Det skulle gå mange år før Sollien kunne leve av musikken. Imens arbeidet han på gård og i 
skogen, når han ikke var bygningsarbeider og bygningssnekker og iblant med på tømmer-fløting. 
Allikevel klarte han å bevare fingrenes vare følelse for felestrengene, noe som kom godt med da 
han i senere år ble medlem i Hedmark Symfoniorkester og kunne få full bruk for sin medfødte 
musikkforståelse i slike store verk som Beethovens "Skjebnesymfoni” og Griegs A-Moll konsert.  
I alle år senere var Sollien meget aktiv i hele distriktets musikkliv, ikke minst i skolen, men også 
blant annet som konsertmester i Solør og Sør-Østerdal Orkesterforening, og med kontakter 
utenlands.  

Ikke så rart kanskje at akkurat en slik lærer kunne inspirere elevene sine, og det var 
forbausende kort tid før Sollien kunne opptre med Åsnes skoles første strykeorkester! Sine første 
konserter ga orkesteret riktignok ikke i noe større lokale enn stuen på ´skrivergården, der det var 
flere ganger på besøk og kunne få gjennomgå sitt program minst to ganger, med pause for 
bløtkake!  (Servert forøvrig av sorenskriveren personlig, som var mektig imponert over 
ungdommen!) Og det gikk ikke lenge før de unge musikerne var modne til å opptre offentlig - noe 
som skjedde første gang på Festiviteten, om jeg husker riktig, med støtte fra Flisa-avdelingen av 
Rotary. 

Det har vært meget trist å få vite at det idag ikke finnes noen strykeorkester i skolene i Åsnes. 
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Tonetreff  

Når jeg først har nevnt konsertvirksomhet i stuene på sorenskrivergården blir jeg minnet om 
noe annet i forbindelse med musikk som fikk meget stor betydning for meg - og nok for noen andre, 
tror jeg - i de siste årene vi bodde på Flisa.  

Takket være en liten arv fra England - og en god del flaks forøvrig - fikk jeg i 1961 kjøpt et 
flygel! Flaksen bestod i at pengene kom inn på bankkontoen min akkurat da jeg var i Oslo en dag 
og leste i Aftenposten at det var et Bluthner flygel til salgs på et bestemt auksjonslokale. En god 
venn av min mann - den ikke ukjente klaverpedagog Erling Westher - var hjemme i Oslo og tok seg 
tid til et besøk på auksjonslokalet der han nesten ikke var å rive vekk fra instrumentet, slik at jeg ble 
engstelig for at prisen ville bli i største laget! Men instrumentet fikk jeg for akkurat summen på 
arven min!  Og flaksen fortsatte. Frakten til Flisa ble dekket av min første og, i hele mitt liv, eneste 
tippegevinst, som jeg fikk vite om dagen efter at flygelet var vel ankommet i stuen!  Flaks - eller 
hadde en eller annen snill skjebne bestemt seg for at jeg skulle ha det instrumentet? 

Flygelet ble i alle fall det naturlige sentrum da jeg i årene som fulgte, kunne samle 
musikkinteresserte fra Flisa og omegnen hjemme hos meg.  Med Solliens fiolin, en 
dommerfullmektig-frue med fløyte (i de par årene hennes mann var på kontoret), en telefondame 
fra den gamle telefonsentralen som hadde en fin kontraltostemme, og hele tre pianistinner, kunne vi 
få nok variasjon i programmene våre.  Og mange hyggelige møter ble det i årene som fulgte på 
skrivergården eller iblant på Røsen Gård på Gjesåsen. Der hadde Gunvor Gundersen i mange år gitt 
ungdommer i nabolaget mulighet til å lære pianospill. Dette hadde hatt stor betydning, da det fra 
gamle dager ikke hadde vært så mange muligheter for Solørs ungdom til å utvikle en eventuell 
interesse for musikk. Bare ett navn til bør nevnes i denne forbindelse: fru Aagot Bjørneby, som 
huskes sikkert fremdeles på Flisa, og ikke minst av dem hun underviste i pianospill.  

Det må nok sies å ha vært en stor dag - og ikke bare for Solør - da musikk ble innført som fag 
i folkeskolen! Og desto mere trist er det å høre at det skoleorkester som Arne Sollien grunnla, ikke 
har noen efterfølger idag.  
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Journalist 

Det virket ikke så farlig i starten - i alle fall ikke så tidkrevende.  
Det var bare spørsmål om det som på min manns kontor var kjent som “lensmanns- nytt”.  
Det var fullmektigen på kontoret som kom til meg en dag og spurte om jeg kunne være 

interessert i å holde Senterpartiavisen Østlendingen orientert om hva lensmannen i Åsnes drev 
med.. Kontoret hadde fått en henvendelse om dette, men ville helst slippe det ekstra arbeidet. Da 
fullmektigen hadde foreslått meg som et alternativ, fortalte han meg, ble det protestert fra avisens 
hold at jeg ikke var norsk. Til det hadde han svart at det eneste avisen muligens iblant ville måtte 
forandre i mine referater, kunne være en “nu” til “nå”! 

Avisen tok sjansen på dette, og jeg fikk tilbud om jobben, som i utgangspunktet ikke var noe 
særlig tidkrevende. Det gjaldt bare å ringe med lensmannen hver eftermiddag - eller tidlig på 
kvelden - for å få vite om det var noe verdt å skrive om. Var det det, gjaldt det å få meldingen 
skrevet og båret ned til Flisa stasjon, hvorfra den ble videreført med jernbanepost til Elverum 
stasjon, der den kunne hentes av avisen. Det var ikke hver dag det var noe å skrive om, og det var 
jeg spesielt glad for noen ganger, særlig om vinteren. Dette var i tiden før vi fikk bil, og turene 
nedover Jonsebakken i den sterkeste kulden, med isende luftdrag i ansiktet opp fra Glomma, var 
ingen fornøyelse! 

Men forbindelsen med Østlendingen utviklet seg efterhvert, og fra 1. august 1955 blev jeg 
ansatt som linjebetalt referent (het det visst), til 10 øre linjen! Og da var det ikke bare 
“lensmannsnytt” som skulle dekkes. Nu kom jeg på herredsstyremøter og skole-styremøter, 
skogdager og jordbruksdager, 70-, 80- og 90-års dager, skøyteløp og travløp og ellers hva det måtte 
skje av nytt og\eller spennende i distriktet, fra kommunene Grue, Åsnes og Våler - altså fra 
Kongsvingers til Elverums grenser!  

Da måtte jeg naturlig nok ha egen telefon for å holde kontakt med avisen uten å gå om 
“skriverkontoret”, og det ble en ganske krevende tid, med Østlendingens konkurrent, 
arbeiderpartiavisen Glåmdalens kontor i Flisas hovedgate, Kaffegata, med en (profesjonell!) 
journalist - ja, stundom til og med hele to journalister og en kontordame!  Høyres avis, Hamar 
Stiftstidende, dekket også Solør med egen utsending. Men om disse måtte anses som rivaler, skulle 
det vise seg at de like ofte var meget hjelpsomme mot en nybakt konkurrent.  Jeg husker meget 
godt, for eksempel, da det skulle gjøres stas på en som hadde vært en meget kjær postman på Flisa 
i mange år - Kristian Vester - som skulle motta bevis på dette da han fylte 70. Bilder skulle det 
selvsagt bli, og da ordføreren, Jon Dybendal, overrakte Kongens Fortjenestemedalje fyrte tre 
journalister av blitzene sine.  Det var bare det, at mitt apparat virket ikke. Antagelig hadde jeg ikke 
passet på å skifte pære, amatør som jeg var! 

Men mine kolleger var raske til å redde situasjonen. 
Og mens ordføreren elskverdigst gjentok overrekkelsen, 
fyrte Glåmdalen og Stiftstidende av sine blitzer fra hver 
side av meg, slik at også Østlendingen fikk sitt bilde av 
begivenheten!  

Så snill var ikke jeg da Victoria Hotell brant ned midt 
på natten og jeg fikk umiddelbart beskjed om dette fra et 
medlem av musikk-klubben vår som hadde nattevakt på 
telefonsentralen!  Da holdt jeg nyheten for meg selv - så 
lenge det varte! Og god hjelp kunne jeg ellers alltid regne 
med fra gårdbrukere og skogeiere - og ikke minst fra 
Gottmar Rustad, som var en ildsjel hvor det gjaldt noe av 
betydning for bygden, dens historie ikke minst, men også 
dens daglige gjøren og laden.  

 
Victoria Hotell brenner I 19?? 
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Kilen skole 

I skolevesenet skjedde det veldig mye i årene efter krigen.  Ikke bare ble det innført nye fag, 
som engelsk og musikk.  Like viktig var det å få pusset opp og til dels bygget nye skolebygninger. 

En av de største skolene som ble bygget i Åsnes, og som jeg fikk i oppdrag å skrive om i 
Østlendingen, var en helt ny sentralskole på Kilen som stod klar til å ta imot sine første elever i 
august 1955. Dette må ha vært en av de første større oppgaver jeg fikk for avisen, som ga meg 
meget god plass den 15. august til en detaljrik og entusiastisk beskrivelse av den store bygningen.  
Blant annet kunne jeg forsikre elevene som skulle komme dit, at de kunne glede seg til store, lyse 
klasserom, en sløydsal og et velutstyrt kjøkken, og ellers alt malt i farger valgt av spesialister for å 
bidra til størst mulig trivsel!  

Og hvor skulle elevene komme fra? 
Fra grendeskolene langs grensen til Sverige: fra Kilen, Velta og Tyskeberget - dvs. fra skoler 

av helt annen størrelse - og utseende. 
Og her hadde jeg allerede erfart at det var adskillig mindre entusiasme å merke! Da saken om 

den nye skolen var behandlet i kommunestyret, hadde ikke representantene fra grenseområdet vært 
nådige, og ett av argumentene mot flyttingen hadde jeg merket jeg meg spesielt.  Ble skolene 
borte, ble det protestert, ble lærerne borte - og hver grend ville miste sin stemme!  Og, som en av 
kommunestyrets representanter uttrykte det: "Hvem ville da kunne holde taler ved begravelser? 

Nu kom samtlige lærere fra grendeskolene til den nye skolen, så kontakten med deres elever 
derfra ble opprettholdt. Det ble sikkert en løsning på gravtalene også, mens man vennet seg til 
lengre skolevei, og til skoleskyss. Avstandene ble på mange måter kortere.  

Så korte er de blitt at det nu, idag - nærmere femti år senere når jeg skriver dette - er foreslått å 
flytte Kilen skolekrets enda nærmere sentrum, nemlig til Sønsterud skole! Protestene har ikke 
manglet nu heller, og denne gang har de vært sterke nok til at flyttingen i alle fall blir utsatt til år 
2008.  

Men om Kilen skolekrets da blir nedlagt, hva med den store, flotte skolebygningen som jeg 
skrev om med slik entusiasme for snart femti år siden? 

 

  
Kilen gamle barneskole og den nye 
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Da Karl Johan gikk i vannet 

Det skulle vise seg at det ikke var så lite av Solørs historie som kunne dukke frem for en 
ganske uerfaren journalist, og ikke minst for en som var kommet forholdsvis nylig til bygden og 
dessuten - via Tana i Finnmark - fra England! 

Slik var det overraskende mye jeg kunne fortelle Østlendingens lesere den 6. august 1955 efter 
at jeg hadde tatt en tur til broen ved Flissundet for å ta bilder som kunne vise at vannstanden hadde 
nådd bunn-nivå etter en rekordlang og varm sommer.  Den gamle rekorden var fra 1947, og 
stumpene fra en gammel trebro som hadde vært saget av for å vise hvor lavt vannet var da, stakk nu, 
i 1955, vel 10 cm opp av vannet. 

Men at det ikke bare var vannstanden som kunne være av interesse ved Flissundet - der veien 
Kongsvinger-Elverum krysser Flisa-elven - fikk jeg vite da jeg kom i snakk med Thora Steenberg 
som hadde bodd på gården Flissundet siden 1915 da hennes far, daværende kommunelege Johan 
Steenberg, bygget sitt hjem der fordi han syntes det var det peneste sted i Åsnes!  Frøken 
Steenberg kunne fortelle om de gamle trebroene fra før 1922, som ikke hadde vært så sikre 
bestandig.  Farens hest hadde i alle fall lagt ørene flate bak over nakken hver gang den skulle 
kjøres over broen, og hadde ellers gitt umiskjennelige tegn på at den ikke fant broen trygg.  
Dagens stålbru, som ble bygget i 1922, måtte sprenges av de norske i april 1940, men ble lappet 
sammen siden. 

Frøken Steenberg kunne forklare videre for denne utlending at veien over Flisa elven var den 
gamle Kongeveien, og at det var sundsted her før de første trebroene ble bygget. Slik var det at 
selveste Karl Johan kom kjørende hit med kalesjevogn på vei til sin kroning i Trondheim i 1818, 
fortalte hun, og hennes oldefar på morssiden, Ole Sparby Isaksætre, ble tilkalt for å ro kongen over 
elven. Hestene, kalesjen og kongen kom seg trygt på flåten, men midt uti veltet alt sammen, og 
Isaksætre måtte bære Karl Johan i land!. Hva som hadde forårsaket ulykken visste frøken 
Steenberg ikke, men siden oldefaren fikk en gullmynt av kongen, var det neppe Isaksætre som 
hadde fått skylden! 

Østlendingens utsendte ble buden på et glass rababravin hjemme hos frk. Steenberg, hvor det 
på veggene fantes mange familieportretter der Åsnesnavnene gikk igjen - men også et annet navn, 
som vekket ikke så lite forbauselse - Tordenskjold!  Forklaringen var grei: Tordenkjold var bror 
av frøken Steenbergs tipp-oldemor på farssiden! 

Det ble mye historie ut av et enkelt oppdrag! Og mere historie skulle det bli! 
 

 
Lav vannstand. 
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Asbjørn Moe - en spillemann på notejakt 

I sitt hjem på Flisa arbeidet en spillemann tålmodig for å redde og verne om en ikke ubetydelig 
del av distriktets kulturarv og tradisjoner. Det var ingen lett oppgave Asbjørn Moe hadde påtatt seg, 
og intet beskjedent mål han hadde for øye. Men han arbeidet så ubemerket at første gang jeg fikk 
høre om hans “hobby” var da Åsnes kommunestyre, på sitt November-møte i 1956, besluttet å låne 
Moe et mindre stålskap “for arkivering av verdifull eldre notesamling med korrespondanse fra 
distriktet”. 

Dette hørtes så interessant ut at jeg benyttet første anledning til å besøke Moe med det resultat 
at vår samtale ble til et større intervju i Østlendingen den 22. desember samme år. 

Asbjørn Moe hadde selv vært spillemann i 43 år, og det var derfor ikke så forbausende at han 
hadde fattet interesse for musikken som var blitt spilt i distriktet fra felespillernes tid, ved 
århundreskiftet, gjennom durspillperioden og inntil det kromatiske trekkspill ble suverent. Som så 

mange andre kjente spillemenn kunne han ikke noter de første 
årene.  Så lenge instrumentet var fele eller durspill - det gamle 
enraders trekkspill - spilte man bare kjente melodier som gikk i 
arv fra spillemann til spillemann, eller man komponerte en liten 
stubb selv, som Moe sa. Noen få skrev ned melodiene, men de 
fleste stolte på hukommelsen og fantasien.  Etter verdenskrigen 
1914-18 ble det dog forlangt mer utenlandsk musikk. Den 
amerikanske jazzmusikken kom, med nye danser og med det 
kromatiske trekkspill.  I 1920 lærte så Moe å lese noter - noe 
som han aldri hadde angret på, kunne han fortelle!  Tvertimot!  
Han hadde lenge vært fortvilet over at distriktets egen musikk 
begynte å gå i glemmeboken og at grensestrøkene især var blitt 
helt oversvømmet av svensk dansemusikk. 

Moes ønskedrøm var å få samlet opplysninger om alle de mest kjente spillemenn og 
komponister fra Solør og Odal og få skrevet ned eksempler på den musikken de komponerte og 
spilte.  Han var alt kommet godt igang med arbeidet da jeg traff ham, og han kunne vise frem en 
bok der han hadde skrevet opp navn på dem som kunne ha opplysninger eller gamle notesamlinger.  
Noen hadde han nådd å skrive til, men det var langt igjen!  Folk i distriktet hadde nok ikke vært 
flinke til å verne om slik arv og slike tradisjoner, sa han trist. 

Men så var det andre ganger Moe rent tilfeldig kunne finne noen stykker han hadde lett etter 
lenge.  Det hendte med den kjente Åsnes-spillemann Julius Juberget, for eksempel.  Moe visste at 
Juberget hadde komponert mange gode ting, men notesamlingen hans var blitt helt borte.  Og så 
en dag fikk Moe låne en notesamling som hadde tilhørt en O. Mojord, og der fant han tre av 
Jubergets egne melodier!  Det var en stor dag, sa han.  Juberget kom fra et musikkhjem og var 
usedvanlige musikalsk, og det hadde nok vært svært trist om ikke han var blitt representert i hans 
samling. 

At Julius Juberget var noe utenom det vanlige er alminnelig anerkjent. Han er langt fra glemt i 
bygda, enda han døde i 1899.  Sammen med broren Einar - som også var en flink spillemann, men 
som ikke komponerte - dannet han Jubergsmusikken, som i årene 1870 til l900 var meget godt 
kjent i distriktet. Det var både blåsere og strykere i denne musikken, mens trommen var en 
severdighet i seg selv - nemlig, selveste svensketrommen som slo retrett ved Trangen i 1808, og 
som alle kjenner fra Blocks bilde av den svenske tamburpoiken som blir holdt i øret av Ola 
Johannessen Aasnes! Slik fletter bygdehistorien seg sammen og fristelsen til å gi seg ut på vandring 
er nesten uimotståelig. Men den er likevel ikke helt uten sammenheng med vårt emne - historien 
om de svenske og norske offiserer som lå i leir på Juberget under grenseryddingen i 1889.  De blev 
nemlig vekket tidlig om morgenen av en uventet revelje blåst med liv og lyst av Jubergsmusikken!  
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At folk satte pris på denne musikken er klart. På elleve nyttårsfester på rad hos gamle Ole Bjørneby 
på Bjørneby gård spilte de, og mange husker idag festene på Lensrud, Juberget og Bograngen som 
fulgte Grundsetmart´en hvert år.  Slåttonnarbeidet var også meget populært på Juberget gård, for 
musikken spilte opp til dans hver kveld ute på tunet! 

 

 
 

I særklasse i bondemusikken 
Men det var i grunnen som komponist at vi skulle betrakte Julius Juberget, og jeg spurte 

Asbjørn Moe om han trodde det var sant at det var Juberget som hadde vært opphavsmannen til 
melodien “Livet på Finnskogen”.  Det var nemlig blitt sagt at så sent som om sommeren 1956 
hadde en utsending fra Uppsala universitet vært på besøk på Juberget med samme spørsmålet, men 
at han ingen bekreftelse kunne finne. Moe hadde også hørt ryktet, men mente det var lite 
sannsynlig.  “Det er ikke Jubergets måte å komponere på” mente han. “Jubergets komposisjoner 
går i et helt annet leie.”  Og skulle melodien i det hele tatt være skrevet på Finnskogen, mente Moe 
at opphavsmannen heller kunne være fra Lenserud på svenske Finnskogen. 

Selv om Moe satte Juberget svært høyt, var det en komponist i Sør-Odal som han mente stod i 
internasjonal klasse: Gudbrand Bredesen.  Bredesens musikk ville han svært gjerne få tak i for å 
kunne studere den videre. 

Moe kunne fortelle at han så langt hadde fått skrevet ned rundt regnet 300 - tre hundre! - 
melodier, hvorav ca ett hundre aldri hadde vært nedskrevet før.  Og alle disse melodiene hadde 
han notert fra hukommelsen!  Og ofte hadde det vært vanskelig for ham å finne komponistens 
navn. “Det hender”, sa Moe, “at en populær melodi er nedskrevet flere steder, og i hvert tilfelle er 
blitt tilegnet den spelemann som nedskriveren har lært den av. Slik får en og samme melodi flere 
komponister.  Men det går som oftest an å løse floken til slutt, sier Moe - og vi forstår at slike 
vanskeligheter bare gjør samlerens jobb mer spennende! 

Når vi spør Moe om han stort sett er fornøyd med de eksemplar han har funnet, svarer han med 
å ta opp trekkspillet og begynner å spille en feiende reinlender! Den blir fulgt av en vals og så av en 
polka, og det blir stadig vanskeligere å holde føttene stille! Melodiene er enkle men fengende, og 
dansene har liv og rytme. Hvor de hører hjemme vet man straks man hører titlene: Bjørneby 
reinlender, Gravbergsingen, Bograngslivet, Hilsen til Värmland og enda en reinlender som heter 
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Halsjøhuldra!  Innimellom forteller Moe om Olaf Bakker, som en tid var gårdsarbeider på 
Bjørneby gård.  Han var meget flink til å spille durspill, og fruen på gården på den tid, fru Dagny 
Bjørneby, stoppet ofte opp ved drengestua for å høre på ham. Særlig en reinlender la hun merke til 
at han spilte ofte, og ville vite hva den het.  “Den?” svarte Bakker - “den er komi akandes på ei 
fjøl!”  Fru Bjørneby syntes det var for galt at en slik melodi skulle være både farløs og navnløs, og 
døpte den etter gården.  Og slik var det nok med mange melodier, sa Moe - at de kom “akendes på 
ei fjøl”! 

Det var nok reinlendere og polkaer som kom først for dansere, spillemenn og komponister, 
fortalte Moe.  Så kom galopp, og på fjerdeplassen valsen. 

Vi spurte så Moe hvoran det var med Halteguten - om han var kommet bort i ham noen gang? 
“Såpass,” svarte Moe, “at jeg tror jeg vet hvilket stykke det var han ble så berømt for.  Det er 

en eldgammel svensk folkemelodi de kaller for Fryksdalsdans nr. 3.  Der er gått i arv ord til denne 
melodien som gjør det sannsynlig at den i alle år har vært forbundet med Halteguten, og det er ikke 
lang vei fra Fryksdal til Svulrya.” 

Det er blitt stadig tydeligere at det er ikke så lite av Finnskogens historie som er forbundet med 
de gamle spillemenn og de gamle notene de arvet og komponerte, og vi sier til Moe at det må være 
godt for ham å vite at samlingen hans nu kan bli trygt oppbevart. 

“Ja, det var en stor overraskelse, det med sikkerhetsskapet” sier han, “og en stor 
oppmuntring. Når samlingen er helt ferdig er det min mening å overdra den til Solør-Odal 
Historielag - men det kan nok bli en stund til ennå. Får jeg leve utover, skal jeg oppsøke hver eneste 
amatørmusiker og spillemann i distriktet og få skrevet ned de gamle melodier som de fremdeles 
husker. Bare i Åsnes er det minst fem gamle spillemenn som jeg skal besøke så snart tid og råd er.” 
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Solørs historie og Slaget ved Trangen.    

Et hundre-og-femti-års minne i en ganske uventet kategori var vi så heldige at vi opplevde 
mens vi bodde i Solør - uventet i alle fall for en som på det tidspunktet ikke var så kjent med Norges 
forhold til Sverige i årene før og omkring unionsoppløsningen.  

Da vi kom til Solør, ble vi fort kjent med den korte og problemfrie vei til naboen, ikke minst da 
man kunne reise dit for å kjøpe sukker uten rasjoneringskort!  Og i det hele tatt hadde vi aldri 
følelsen av noen uoverskridelig grense under våre embetsreiser i Finnskogen og ellers.  

Men så en dag skulle et 150-års-jubileum feires! Og av innbydelsen jeg mottok som 
Østlendingens representant, ble det klart at jeg straks måtte styrke mitt kjennskap til Norges 
historie - og, ikke minst, til Solørs historie..  

Så skulle det vise seg at denne så fredelige bygden, slik den hadde fremstått for oss efter våre 
år i et krigsherjet Finnmark, for 150 år siden hadde vært åstedet for militære trefninger!  Da hadde 
man måttet være på vakt - stadig i fare for invasjon fra en nabo som slett ikke bare ville skaffe seg 
litt ekstra sukker!  

At Flisa Idrettslag skulle ha organisert noe som het "Trangen-rennet” om vinteren, hadde vi 
ikke lagt spesiell merke til. Det hadde ikke så ofte vært nok sne til et slikt arrangement!  Men nu 
skulle det feires stort den 25. april l958: 150-års-jubileet for slaget ved Trangen i 1808!  

  Og dette Trangen-rennet skulle gå så langt sneen tillot, og bli ledet av en historisk figur: 
soldaten som hadde slitt seg frem på ski fra grensen til Sønsterud gård for å varsle om det svenske 
angrep: Tore Gjermundshagen.  

Programmet for feiringen var rikholdig - og helt i forbrødringens ånd! Blant annet skulle den 
svenske nasjonalsang synges minst to ganger i likhet med den norske, og det skulle være svenske 
såvel som norske offiserer til stede!  

Men slik hadde det nok ikke vært for 150 år siden, og jeg måtte skaffe meg noen opplysninger 
som ville sette denne begivenheten i perspektiv. I programmet for anledningen var det gitt en 
ganske fyldig bakgrunn for feiringen, men i tillegg kunne min mann, som var meget interessert i 
historie (ikke minst visstnok takket være en inspirerende lærer fra hans skoledager på 
Katedralskolen i Oslo!), finne raskt frem til én som hadde skrevet meget levende om grensefeidene, 
oberst Henrik August Angell. Resultatet ble mye lesing for meg og kronikker i både Aftenposten 
og Østlendingen som grunnlag for historien som følger. Det er historie som Solungene kan være 
stolte av - samtidig som de må være uendelig glade for at dagens situasjon er en annen! 

 

Trangenrennets historiske bakgrunn  
Idéen bak rennet var helt fra starten at det skulle gi Norges nasjonalidrett nye impulser i Solør 

samtidig som det skulle gjøre begivenhetene omkring slaget ved Trangen i 1808 bedre kjent. Av 
programmet for jubileet fremgikk det at tanken om et slikt historisk renn ble fremmet av lærer Rolf 
Arntzen fra Våler i 1933, i en artikkel i lokalpressen. Flisa Idrettslag og Åsnes Finnskog Idrettslag 
hadde straks tatt opp tanken og sluttet seg sammen om et Trangenrenn, som allerede kom i gang i 
1934, og med Tore Gjermundshagen som rennets merke-figur under mottoet: “Vis hva du duger 
til,Tore!”  

Hvem var så denne Tore?  
Han var ingen solunge, pussig nok, men en lærdøling: ordonans ved de trønderske 

skarpskyttere og medlem av den fremskutte norske patrulje under løytnant Vestby som i 
grålysningen om morgenen den 24. april 1808, fra plassen Udnæset, oppdaget den svenske 
fremrykning mot Trangen på sør-siden av Flisaelven. Beskjed måtte sendes straks til oberst 
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Staffeldt ved det norske hovedkvarter på Bjørneby gård, og til å ta beskjeden valgte løytnant 
Vestby en av sine beste skiløpere, som var denne Tore Gjermundshagen.  En meget levende 
beskrivelse av anledningen - og skiløperen! - finnes i en bok av oberst Angell:  

“Og Tore fór! Om det så skulle koste ham livet så skulle brevet fram, og det fortere enn noen 
annen kunne klare det. Han knappet trøyen opp. Den var gammel og slitt, hadde lapp på lapp, var 
revnet både her og der. Slik var den norske soldateruniformen da vi begynte den lange krigen som 
først sluttet i 1814.  Under trøya så en stridskjorta og ellers inn på den bare barm. Han stupte 
nesten ved trappen på Bjørneby, da han hadde sprunget i ett renn de to og en halv mil, blodsmaken 
sto ham i munnen. De stimlet om ham - grenaderer, skiløpere, dragoner, offiserer og soldater. Ikke 
mange minutter etter hørtes alarmtrommene buldre løs fra  gård til gård i hele Åsnesbygden. Her 
lå Staffeldts brigade. Innimellom hørtes skiløperhornenes iltre toner: Til våpen, til våpen 
nordmenn! Fienden er i landet!” 

 
Klokken var bare 7.30 om morgenen da Staffeldt fikk beskjeden, og det er ikke tvil om at dette 

hadde stor betydning for den 
norske seieren ved Trangen. 
Et maratonløp kan man 
kanskje ikke kalle 
to-og-en-halv mil, men 
slitsom må turen ha vært, på 
aprilføre og sannsynligvis 
gjennom skogen og ikke på 
oppgåtte løyper. Det er ikke 
å undres over at en slik 
heltedåd som Angel 
beskriver, ble valgt som 
bakgrunn for Trangenrennet, 
og at man med rennet ønsket 
å holde dette og andre 
minner levende blant 
ungdommen. 
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Andre minner, ja.  

Det sies nemlig i Åsnes at det var ingen trønder som kom først til Staffeldt med beskjeden om 
at svenskene var rykket inn i Norge, men en gammel, kjent bjørneskytter fra Åsnes Finnskog, 
Daniel Tyskeberget (også kjent som Tanelli Vetelainen).  Denne Daniel fra Tyskeberget var utsatt 
som grensevakt av det Hofske skiløperkompanis sjef, kaptein Sven Arntzen, og historien om ham 
har gått på folkemunne i bygden opp gjennom årene siden 1808.  Det er antagelig også denne 
historie som lektor Didrik Grønvold på sin side har foreviget i diktet “Staffeldt og finnen” som han 
skrev i 1908 til 100-års festen for Trangenslaget. 

 
Solen sank bak Glommendalens lider, 
lys i lys blev tændt paa gaard ved gaard. 
Snekoldt var det, skjøndt ved vaarens tider, 
endnu prøvet bygden vintrens kaar. 
Ti i aasens dyp, paa tømmerveie, 
milevidt, saa langt som øiet gik, 
laa det hvite, skarefrosne leie 
uberørt av dagens straaleblik. 
 
Som et stænk av blod med røde flammer 
stod et sidste gjenskjær der i nord. 
Bonden saa det: Krigens nød og jammer 
varslet synet ham foruten ord. 
Men naar kongen kaldte for at verne 
landets odelsjord mot fiendevold, 
da fik ofret vigsel, og han gjerne 
skjænket sønners liv til grænseskjold. 
 
Staffeldt alt var møtt med sin brigade, 
Laa paa Sønsterud i standkvarter. 
Der til kampens dyst var samlet glade 
Leirdalsgut og throndhjemsk grenader. 
Men paa bedstesalen med sit følge 
Obersten til kveldsro bænket sad 
om det dækte bord, og talens bølge 
spillet munter over glas og fat. 
 
Da gik Døren op. De stanste talen 
lyttet spændt. Ti ordonnancen tren 
Ind og meldte: “Øst fra Flisendalen 
Kommet er en fyr, en snurrig en, 
Siger han har bud.” “Saa lad ham komme”, 
Ropte Staffeldt, og ved peisens røde skin, 
Da det næste øieblik var omme, 
Fik de se en liten, skjævbent fin. 
 
Haaret hang i tjavser svedig vaate, 
Blek han var og pustet fort og tungt, 
mens med øine, som han vilde gråte, 
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surt han saa mot gulvets mørke punkt. 
“Naa, min mand, hvor har du gjemt dit mæle?” 
Og en løitnant lo til sjefens skjemt. 
Men da saaes finnen til ham skjele, 
Mens han spurte stille og beklemt: 
 
“Er du generalen?”  Staffeldt nikket: 
“Vist jeg er.”  “Saa faar du være klar 
Til at møte svensken,” - kvast blev blikket - 
“Over grænsen har jeg fulgt hans far!” 
Op stod Staffeldt, alle officerer, 
som et ryk de i hver nerve fik. 
“Han velkommen er, der han marscherer,” 
Ropte Staffeldt og mot finnen gik. 
 
Og da saa de Staffeldt sælsomt smile, 
Mens han finnens tjavser gjorde fri: 
“Et glas vin! Kom fort! Ti uten hvile 
Har han løbt de mange mil paa ski. 
Mine herrer, det har ingen fare, 
For vor ære og vort fædreland, 
Hvis blot vi, som nu det skal forsvare, 
Alle gjør vor pligt saa tro som han!” 
 

Det er nok ikke alltid så lett å skille myten 
fra det historiske faktum, men kan man ikke i 
dette tilfelle trygt tro at begge historiene i det alt 
vesentlig er sanne? Daniel Tyskeberget skal, for 
eksempel, ha kommet til Staffeldt på Sønsterud 
gård og om kvelden. Beskjeden fra løytnant 
Vestby om svenskenes marsj mot Trangen ble 
sendt til Staffeldt på Bjørneby gård og i 
grålysningen om morgenen. Det er en kjent sak 
at Staffeldt i stor utstrekning benyttet skiløpere 
som feltvakter, og at han gjorde bruk av egnens 
folk som speidere på ski innover grensen, - og 
ikke minst av den finsk-ættede befolkning fra 
Finnskogen. Det heter således at da oberst Gahn 
kom til Midtskogen den 8. april, fikk Staffeldt 
beskjed om det allerede om kvelden samme dag. 
Det er da ikke umulig at det fantes enda flere 
enn disse to som fløy hele eller deler av den 3 
mil lange strekningen mellom grensen og 
hovedkvarteret på Bjørneby gård på ski. Veiene 

var smale og dårlige og føret usikkert på denne årstid, og det gikk ikke bestandig så fort å komme 
frem med hest heller.    

Men hvordan det nå er, ett er sikkert. Det var de norske troppers og deres stedlige medhjelperes 
ferdighet på ski som var det avgjørende for kamphandlingene i Åsnes i 1808. Det kulminerte med 
Trangenslaget, der kaptein Dreyer - “Dreyer på stubben” - også gjorde sitt navn evig kjent i Norges 

 
Fra markeringen av jubileet ved Trangen 
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historie. Stubben fikk også sin krans på denne minnedagen - stubben 
der Dreyer stod og oppildnet sine menn mens han skjøt på en fiende 
som kom fra to sider, før han falt, dødelig såret. De norske vant 
slaget, og Dreyer ble bragt til Sønsterud gård, men døde der av sine 
sår fire dager senere. Av stubben, som kunne ha stått som et stolt 
minne om en stolt dag i Norges - og Solørs! - historie, er det 
dessverre bare fliser igjen - eller kanskje ikke det en gang når dette 
skrives, etter at så mange av de historie-interesserte som har besøkt 
stedet i årene siden slaget har skåret av biter til å ha som private minner! 

Men også en av deltagerne på svenskesiden - en korporal Anders Larsson fra Linna - har 
foreviget Dreyers helteinnsats under kampen ved Trangen - i et langt dikt der det blant annet heter: 

 
“En norsk kapten har sprungit uppå en stubbe upp, 
Med kraftig røst han fører mot oss sin norska trupp, 
han viker icke undan for våra tunga lod, 
den mannen jag beundrar, det var en karl med mod.” 

 
Og samme dikt gir forøvrig sterkt inntrykk av hvor heftig 

kampen hadde vært - og av hvor mange liv som gikk tapt. 
Det er slik innsats Trangenrennet fortsatt skal minne om, 

samtidig som det skal, som det heter i et gammelt program, “gi 
ungdommen forståelsen av hvilken betydning det har under alle 
livets forhold å øve seg opp til å tåle en hard og uventet 
påkjenning ... og i særlig grad minne om hva det betyr å holde 
skiferdigheten i akt og ære.”  Man får bare håpe at det ikke blir 
alt for mange år med for lite sne til at minnerennet kan holdes!  

Til slutt i programmet for jubileumsrennet heter det at 
slaget ved Trangen renset distriktet for fiender og frigjorde hele 
oberst Staffeldts brigade, som ble dirigert til Kongsvinger til 
forsterkning av sentrumsbrigaden der. Det var i sannhet en stolt 
dag i Solørs historie - for Solungene. Men at også enkelte av de 
svenske deltagerne ville finne noe positivt i et slag som 
resulterte i at det ble slutt på trefningene over grensen, kan vi 
kanskje slutte fra et annet vers i Larssons 15-vers-lange dikt - 
det tredje vers: 

 
I mars den tjugoandra vi nu børjade vårt tåg 
Och mången dalayngling sitt land ej mera såg. 
Väl många av oss tänkte, Gud, om det vore slut, 
Skall aldrig Sverige komma ur krigens låga ut. 
 
I mine artikler i Aftenposten og Østlendingen har jeg nok vært mest inspirert av ski- rennet og 

ikke minst av Tore Gjermundshagen, hvis rolle ble spilt av en av mine mest trofaste støtter i 
arbeidet for Østlendingen, og som jeg har nevnt tidligere: gårdbruker Gotmar Rustad. Jeg fikk også 
tatt et riktig godt bilde av ham i rollen, som stod både i Østlendingen og i Aftenposten! Men helt 
historisk riktig var nok ikke mitt bilde! Det må innrømmes at uniformen Rustad bar for 
anledningen, var i mye finere tilstand enn den som ble beskrevet av oberst Angell!  
  

 
Dreyers lommeur 

 
Gotmar Rustad i tidsriktig antrekk 
under markeringen av 150 års 
jubiléet for slaget ved Trangen 
under Trangenrennet i 1954 
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Jubileum i forbrødringens ånd 

At 150 års-dagen for slaget ble feiret med mye mer enn et skirenn, kommer klart frem i et 
referat i avisen Nationen 26. Februar med overskriften "Trangen- jubileum i forbrødringens ånd.” 
Innlegget kom “Privat til Nationen fra Elverum” og var illustrert med et stort bilde fra 
bekransningen av Dreyers støtte.  I innlegget, datert 25. april, het det: 

“Det ble en storstilet feiring av 150-årsjubileet for slaget ved Trangen i Åsnes idag. Vel 1000 
mennesker fant veien til den historiske valplassen for å overvære høytideligheten, og for enda en 
gang å se en sjef for det svenske Dal-regimentet på norsk grunn, men denne gang som tegn på de 
vennskapsbånd som nå knytter våre to land sammen. 

“Tidligere på dagen var Dal-regimentets sjef, oberst - eller øverste som tittelen heter på svensk 
- Erik Drakenberg blitt møtt på grensen av oberstløytnant Sekkelsten.  Sammen kjørte de, med 
militær eskorte, til rådhuset på Flisa der også de øvrige innbudte ble mottatt av 
arrangementskomiteen med lensmann Reidar Holth og ordføreren i Åsnes, Jon Dybendahl, i 
spissen. Blant gjestene var den svenske militærattachéen i Oslo, øverste Stig av Flecker, 
fylkesmannen i Hedmark, Alv Frydenlund, og formannen i Norges Forsvarsforbund, konsul C.F. 
Wright. Kaptein Dreyers slekt var representert ved ingeniør Hugo Dreyer som var kommet helt fra 
København i dagens anledning.  

“Etter en lunsj i rådhuset var det først en minnehøytidelighet ved Åsnes kirkegård, og herfra 
gikk turen til det gamle slagfeltet. Her var det oppstilt paradeavdelinger både fra Feltartilleriet, 
brigade Sør, og fra Heimevernet, og på hver side av bautaen fra 100-års jubiléet i 1908 stod vakter 
i uniformer fra 1808. Også ved minnesteinen for kaptein Dreyer som står like ved den berømte 
Dreyerstubben, sto soldater på vakt. En av dem bar det Hofske skiløperkompanis uniform - den 
samme uniform som ble båret av den berømte Tore Gjermundshagen som brakte beskjed til 
hovedkvarteret at svenskene var på frammarsj. 

“Rittmester Harald Aamodt gav en oversikt over de dramatiske begivenhetene i 1808, og det 
var taler av øverste Erik Drakenberg, generalmajor L.E. Bryhn og ingeniør Hugo Dreyer som alle 
la ned kranser ved bautaen. I sin tale sa Drakenberg blant annet at det er tilbørlig at et folk feirer 
sine seire på slagstedet, og at når denne dagen nå ble feiret i nærvær av svenske gjester, var det et 
bevis for at feiringen ikke skjedde i nasjonalistisk ånd. Han tok det som en honnør til Dal-folkene at 
en sjef for Dal-regimentet var innbudt. Generalmajor Bryhn understreket at forholdene mellom 
nabolandene i dag er de beste og mest fredelige vi kan ønske oss, og det var dette som gjorde det 
mulig å komme sammen ved Trangen for å feire en innsats som ble gjort da begge folk kjempet for 
fedrelandets ve og vel.  

“Oberstløytnant Sekkelsten som talte om Trangen-helten kaptein Dreyer, la ned en krans ved 
minnesteinen med takk for alt som Dreyers innsats og prestasjon har betydd for det norske folk i 
150 år. 

“På Sønsterud gård der det senere ble gitt middag for de 75 gjestene, var storsalen smykket 
med regimentsfaner og våpen fra 1808. Soldater i uniformer fra samme tid stod vakt, og gjennom 
en dør kunne gjestene, der de satt ved bordet, se inn i det lille kabinettet der kaptein Dreyer døde 
noen få dager etter slaget.” 
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Veien Flisa - svenskegrensen... et nytt jubileum!  

Da vi kom til Flisa i 1954 ble vi på ingen måte forbauset over at det var meget god 
veiforbindelse med Solørs nære nabo, Sverige. Da virket det så naturlig at veien var der - og at den 
var en god vei - av stor betydning også innenfor bygden selv. Men slik hadde det nok ikke alltid 
vært, som vi har sett i beretningen om Tore Germundshagens slitsomme ferd fra svenskegrensen til 
Sønsterud og det store jubileum for slaget ved Trangen. 

At ett nytt jubileum kunne være på sin plass ble jeg oppmerksom på en dag jeg kjørte fra Flisa 
mot Sverige og oppdaget plutselig årstallet 1857, flott og iøynefallende hugget i en stor sten ved 
siden av veien ved Valbekken i Åsnes Finnskog.  

Hva  var  så  dette?  
Journalistens nysgjerrighet ble vekket. Nu var året 1957 snart forbi. Vi var kommet så langt 

som til desember. Men kunne det her allikevel være tale om et nytt jubileum man burde vise litt 
oppmerksomhet, selv om det ble i seneste laget?  Men hva var det eventuelt det skulle jubileres 
for?   

Det gikk ganske fort å få bragt på det rene 
at det var selveste veien - veien fra Flisa til 
svenskegrensen - som fylte år, og jeg ble 
anbefalt å søke i veiprotokollene for å finne hele 
historien om hvordan denne veien omsider var 
blitt til. Hvor jeg fant protokollene kan jeg idag 
ikke huske, men min lesning resulterte i utrolig 
mye stoff som Østlendingen fant var verdt flere 
spalter over to dagers eksemplar av avisen: 30. 
og 31. desember 1957! Det er mer enn jeg har 
tenkt å ta med her, men avisens store interesse 
er en bekreftelse på den betydning saken hadde 
- og hadde hatt i flerfoldige år for hele 
Solørdistriktet.  

For mitt vedkommende ble det viktigst, 
mens det enda var noen igjen av jubileumårets 
dager, å gjøre oppmerksom på saken. Og siden 
det var årstallet på stenen som hadde vakt min nysjerrighet, ville jeg begynne med om mulig å 
levendegjøre den mann  som så omhyggelig hadde hugget ut 1857  i stenen der ved Valbekken, 
samtidig som jeg gjorde oppmerksom på årstallets betydning. For et jubileum var jo saken verdt, 
som vi skal se! Og slik begynte jeg min avisinnlegg:  

“En dag for 100 år siden sto en mann ved siden av veien på Åsnes Finnskog og hugget årstallet 
inn i en stor sten. Han hugget omhyggelig - store, pene tall - og det tok lang tid. Men stenhuggeren 
hadde det ikke ensomt. Mens han arbeidet passerte den ene hesten etter den andre på veien til 
Sverige med vognen høyt pålastet med sild, salt og alle slags kolonialvarer. Og i motsatt retning 
kom også vogn etter vogn, med lavere, men like tunge lass: tønner med jernspiker, støpegods og 
stål. De norske kjørekarene - hvorav flere kjørte varer i begge retninger - ropte nok mang en livlig 
hilsen i forbifarten. Det var sikkert også flere som stoppet for å la hesten hvile mens de vekslet noen 
ord med stenhuggeren. Nyheter fra bygden ble da kommentert - været og føret. Men før eller siden 
kom samtalen inn på noe som opptok dem alle mer enn noe annet - selve VEIEN: veien som hadde 
vært så stort et savn og som nå endelig var blitt bygget - en belønning for århundreders slit av menn 
og hester.”  

Det at handelen - blant annet en slik handel som her beskrevet - ville komme til å gå meget 
livlig - og adskillig lettere - mellom nabolandene er noe som er meget sterkt understreket i en av 

 
Fra vegbyggingens barndom 
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ansøkningene som jeg leste i de gamle veiprotokollene, og som nok var den ansøkning som 
resulterte i at det endelig ble en vei: denne veien fra Flisa til svenske- grensen som passerte stenen 
der jeg hadde funnet årstallet 1857 innhugget.  

Grensen mellom Norge og Sverige er jo ikke av de korteste, og det manglet ikke på andre 
kommuner enn Solør som kunne tenke seg bedre kommunikasjon med nabolandet som nu var blitt 
et fredelig sådant. At Solør endelig ble den seierende skyldes sikkert ikke minst at en fullverdig vei 
allerede hadde eksistert i flere år på svenskesiden av grensen!   

Det var som om denne veien ropte på en verdig fortsettelse på norsk side!  
Dette var nok ett av de sterkeste argumenter i søknaden som til slutt vant frem.  Den var 

skrevet av sekondrittmester Bernt Lund, som hadde arbeidet med saken helt siden 1846. 
I et “motiveret forslag til Den kongelige Norske Regjerings Departement for det Indre” av 20 

mai 1856, skriver han blant annet:: 
“Oparbeidelse av en Vei fra Aasnes i Soløer langs Flisen til Midtskogen i 
Sverige er et i de tilstødende Districter af begge Riger lenge næret Ønske. Fra Sveriges Side er 

dette Ønske længe siden imødekommet, idet for over 30 Aar siden en Hovedvei er oparbeidet lige 
til den norske Grændsen, og saavel fra svensk som norsk Side ere i denne lange Periode fremkomne 
en Mængde Andragender og Forestillinger om Anlæggets Fortsættelse.” 

 
På over fem lange sider og med jevn, tydelig skjønnskrift forteller så rittmesteren om noen av 

disse “forestillinger” og “andragender” som er gått offentlighetens vei. Først er det søknaden av 21. 
november 1842 fra tre-og-tyve oppsittere og skogeiere på Åsnes Finnskogen til Hedemarkens Amt 
som vil ha en bygdevei fra Vermundsjøen til Valbuvelten, og deretter nevner Lund en søknad av 
12. februar 1846 fra oppsittere på “nordre Finnskov” som Hofs formannskapet mente “ heller ikke 
hadde almindelig Interesse”,  blant annet fordi den antydede linje ikke var tenkt satt i forbindelse 
med den svenske veien.   

Neste bidrag Lund siterer er fra 1850 - og her er det spesielt interessant å merke seg at det ikke 
lenger er “Hofs Formandskab” som fører kampen om veien, men “Aasnæs og Vaaler 
Formandskab”. Akkurat i de årene var nemlig også en “kommuneinndelingskomité” i virksomhet, 
og vi kan se Hof, Åsnes og Våler på vei il å bli tre kommuner. 

Så viser det seg at noe av det første Aasnæs og Vaaler Formandskab gjorde, var å nedsette en 
komité for å avgi betenkning om “den her omhandlede Communicationslinie”. 

Også denne komité, ifølge Lund, anså opparbeidelsen av hovedveien å være “af særdeles 
Vigtighed for Samfærdselen og Samhandelen mellom de forenede Riger” og endog “af 
paatrængende Nødvendighed ifald ikke denne Handel af Mangel paa Vei skal aldeles ophøre.”   
Forslaget ble tiltrådt av formannskapet og oversendt Hedemarkens Amt den 4. januar 1851. 

Det skjedde fortsatt intet. 
Så blir Åsnes eget “Prestegjælde“, og Lund kan fortelle at bygdens “kommunerepresentation” 

blir oppfordret “saavel fra svensk som norsk Side til at gjøre alt Muligt for at bringe denne Sag til 
et forønsket Resultat.”  Og da kommer en ny søknad, datert 13.. februar 1855, til Hedemarkens 
Amt om “at indgaae til Indre-Departementet med Forestilling om at, saasnart Tid og 
Omstændigheder tillade det, da de fornødne Undersøgelser maatte vorde anstillede, forat 
Proposition i Anledning af den omhandlede Communicationsvei kunne vorde forelagt det første 
ordentlige Storthing”.  I denne søknad er også opplyst at samferdselen med Sverige gjennom 
Åsnes har ”tiltaget i en ganske paafaldende Grad, og at en betydelig Transport ad den uoparbeide 
Vei finder sted imellem de forenede Rigers nærmeste Districter.” 

Og nå ble det fart i sakene! Allerede 24. februar samme år kommer en søknad fra 
Hedemarkens Amt til Indre Departement. Departementet reagerer også forholdsvis raskt, og 9. mai 
samme år anmodes “Departementets Veiassistent, Ingenieur Capitain Bergh om “at lade foretage 
de fornødne Localundersøgelser” - og vervet blir samme dag overdratt second-rittmester Bernt 
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Lund.   
Men hvem var denne Bernt Lund?  Trangen til å kjenne litt mer til denne mannen fikk meg til 

å slå opp i et leksikon. Og der fikk jeg straks forklaring på den fine, tydelige skriften og på 
ordføringen som hadde fascinert og holdt interessen fangen på side efter side. Second-rittmesteren 
og tjenestemannen i veivesenet viste seg å være ingen annen enn “Bernt Lund, norsk forfatter, født 
i Våler i 1812.”  Hans best kjente dikt, ble det opplyst videre, var “Tryssil-Knut” og “Det arvede 
sværd”. Han hadde også hatt anlegg som maler og hadde vært elev både av Fearnley i Kristiania og 
av Gude i Düsseldorf, men en øyesykdom hadde tvunget ham til å oppgi malerkunsten midt i 
1850-årene. Han kom så inn i veivesenets tjeneste og fortsatte der i 25 år. Kanskje det å skape veier 
på kryss og tvers i landet der folk tidligere hadde gått “ad uveisomme baner”, ga ikke så lite 
tilfredsstillelse for kunstnernaturen og skapertrangen! 

Også Ingenieur Capitain Christian Vilhelm Bergh, som Departementet utnevnte, er verd noen 
ord i forbindelse med vårt jubileum.  Det er hans beregninger, tegninger og tall som fyller mange 
sider i protokollen for vår vei, mens Bergh selv, iflg. leksikonet, skal ha vært en “mer enn 
alminnelig veludstyrt, initiativrik og arbeidskraftig personlighet, hvis virksomhet for den norske 
veivesens utvikling har vært epokegjørende.”  Før Berghs tid, “gikk veibyggingen her i landet etter 
foreldede metoder, uten system og oversikt. Bergh innførte en helt igjennom teknisk og systematisk 
behandling av veiprosjektene med inngående studium av trafikkforhold, tracé, veibredde, 
byggingsmåte m.m.” 

Med to så betydelige og fremsynte skapere, er det kanskje ikke så forbausende at veien fra 
svenskegrensen til Flisa holder den dag idag, selv om neppe noen i 1857 i sin villeste fantasi kunne 
ha sett for seg den tunge lastebiltrafikken, tømmerbilene og den utrettelige personbiltrafikk - 
inkludert det som i årene like efter krigen ble kalt “margarin-trafikken”! 
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Transit-trafikken 

Men lenge før den første lastebilen viste seg på veien, økte trafikken betydelig. I 1893 nådde 
jernbanen frem til Flisa, som da ble nærmeste jernbaneforbindelse for hele Vãrmland. Og nu 
begynte “transit-trafikken!” Varer fra Syd-Sverige ble sendt om Kongsvinger og Flisa til 
Bograngen, Dalby og Karlstad, og igjen var det de norske hestekjørerne som fraktet varene over 
grensen.    

En av de siste av disse kjørekarene var jeg så heldig å treffe, Ole Halvorsen, som bodde like 
ved den Kravdalsbakken som hestene såvel som kjørerne hadde gruet seg mest til før veien ble lagt 
om. 

Halvorsen var ennå ikke fylt 70 da jeg traff ham, og han hadde ikke begynt å kjøre før i 1913. 
Men “svenske-trafikken” forandret seg ikke så meget før hestene endelig ble utkonkurrert av biler, 
og det han kunne fortelle om forholdene, var nok typisk for tiden fra 1898 til 1920-årene. Halvorsen 
var en røslig og godlynt kar, med et ukuelig humør, slagferdig og god til å skrøne - typisk sikkert for 
mange av dem som hadde sin daglige ferd og tjente til livets opphold på den fem mil lange vei fra 
Flisa til Bograngen. Mosjon fikk de i rikt mon. Det gjaldt å få med fullt lass - opp til et tonn på 
sleden på godt vinterføre, og om sommeren så meget hesten kunne greie på arbeidsvognen. Det var 
da ikke ofte kjørekaren kunne tillate seg å sitte på! Det ble å gå ved siden av hesten, mil etter mil i 
all slags vær og på all slags føre, ofte syv dager i uken! Det hendte også at man måtte kjøre så langt 
som til Dalby, og Halvorsen fortalte at han hadde endog kjørt hele ni mil, til Klaraåsen, med varer 
som derfra skulle videre med båt til Karlstad. 

Men han hadde godt reisefølge på vanlige turer, mintes han. Ofte kjørte ti eller tolv hester i 
følge - dølahester og fjordinger - og det ble livlig på hvilestedene, på Nygård, Wolbækken og 
Myrbakken, og ikke minst hos “brukjerringa” Kristiana Broen, som hadde stua like over 
østre-Flisbrua der det som oftest var overnatting. Her kunne det være hele seks-og-tredve mann 
som la seg til å sove på gulvet, inntullet i sine saueskinnspelser - og siste mann måtte være glad for 
å ha hodet på dørstokken, sa Halvorsen!  Sengetøy fantes ikke.  Det hendte at man la en sekk 
halm under hodet, og en og annen hadde med seg et teppe. Men de fleste greidde seg med frakken. 

Hva losjen kostet? I 1913, fortalte Halvorsen, kostet det to øre natten - og fem øre for en kopp 
kaffe. Men før han sluttet å kjøre i 1920-årene, var det blitt femti øre for natten og “mange ganger 
fem ører for en kopp kaffe”. Men så hadde fortjenesten på kjøringen gått opp fra 1.25 kroner pr. 
100 kilo (Flisa til Bograngen) i begynnelsen, til hele 14 kroner pr. 100 kilo i 20-årene. Mest fikk 
man i de senere år for høy - 17 kroner pr. 100 kg. for kjøringen til Klaraåsen, der man fikk 16 
kroner pr. 100 kg for andre varer.  Halvorsen kunne også fortelle at svenskene i de årene var særlig 
ivrige etter å få høy, havre og halm fra Hedemarken, og betalte for eksempel 1 krone kiloen for 
havre levert. 

På forespørsel om det hadde vært noen muligheter for ekstrafortjeneste under  kjøringen - litt 
smugling, kanskje? 

“Nei,” svarte Halvorsen bestemt. Det var ingen smugling under lass-kjøringen. Men han 
kunne fortelle om en liten grensehandel som var ganske fordelaktig under 1914-1918 krigen. Da 
tok man det man kunne av norske sølvpenger med seg til Sverige og kjøpte svenske sedler. 
Svenskene ville gjerne ha sølvet, og når man kom tilbake til Norge, fikk man igjen 7 norske kroner 
for en svensk 5-kronerseddel! 
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Den gule fare 

Og så kom 20-årene, og den første lastebilen, “den gule fare”, viste seg på veien. Det var bilen 
som kjørte for Botolf Høklingen, fortalte Halvorsen, og den var ikke de gamle kjørekarene - og 
heller ikke deres hester - noe begeistret for!  Men så gikk det bare vel et par år før hestene ble helt 
utkonkurrert. Til å begynne med var veien for smal for biltrafikken om vinteren da det var hester 
som dro sneplogen! Men til slutt gikk det som det måtte, når det viste seg at lastebilene, med to 
turer om dagen og et lass på mellom tre og fire tonn hver gang, kunne frakte like mye som 9 hester 
før hadde greidd på to eller tre dager. 

Og da var det endelig adjø for Keiseruds Bruna og Kravdals Blakken, mens kjørekarene måtte 
finne seg noe annet å beskjeftige seg med - småbruket kanskje eller skogen. Lastebiler hadde de 
ingen sjanse til å skaffe seg, selv om de hadde villet. Det var forretningene som kjøpte lastebilene, 
fortalte Halvorsen, og la til at det ble sagt at en forretningsmann oppga å ha tjent 125,000 kroner det 
første året etter at han hadde anskaffet seg en slik. Men da kjørte bilen både dag og natt, la han til. 

 

Den ukjente stenhuggeren 

Vi tar farvel med Halvorsen - med de utallige kjørekarer han har gjort kjent for oss og deres 
hester. Vi sier også takk for følge til rittmester Lund og Ingenieur Capitain Bergh, hvis hyggelige 
bekjentskap vi har gjort på reisen. Men stenhuggeren vår - han som har vekket vår interesse for 
veien og gjort oss oppmerksom på at den kunne feire 100 år - hvem var han? 

Det vet vi fremdeles ikke, men vi kan følge hans ferd fra Holtet til Rønnesætre, til Vålbekken 
(der vi først ble oppmerksom på hans virksomhet) og til Linna. På hvert sted står tallene 1 8 5 7 
innhugget i sten. Har noen gitt ham dette oppdraget? Eller har han selv funnet på at dette år - året da 
veien endelig ble bygget - ikke måtte glemmes? Man kan si at veien i seg selv er “monument” nok, 
og at de som ferdes på den, feirer den både dag og natt. Men vi er glad allikevel at årstallet sto 
meislet i stein og vekket oppmerksomhet, slik at det ble mulig å trekke frem i lyset igjen de som 
kjempet så hardt for veien - de som bygget den - de som den ble bygget for - og, ikke å forglemme, 
den ukjente stenhuggeren, som hugget de peneste tallene han var kar om til varig påminnelse for 
kommende slekter om det storverk som var utført.  
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T Ø M M E R !  

Da vi kom til Solør for første gang i mai måned, var det ikke så sjelden vi kunne høre en lyd - 
en “ramling” nærmest - som kom fra en retning lenger nedover elven Glomma, og som vi ikke 
forstod hva var.  “Var det torden?” husker jeg at jeg spurte en gang. Lyden var jo ganske kraftig, 
selv om den ikke varte lenge. 

På kontoret fikk vi vite at det var tømmer som ble sluppet fra en lastebil på et sted der det 
kunne trille nedover en bakke og ned i elven Glomma, og da dette “tømme-sted” var øverst i 
Jonsebakken, kunne lyden fra tømmer-slippet godt høres på sorenskrivergården. 

Jeg har skrevet innledningsvis at selv om vi flyttet så å si fra den ene av Norges største elver, 
Tana, til en annen - Glomma - var det en stor forskjell, idet Glomma, i motsetning til Tanaelven, 
ikke skulle bli en nødvendig “hovedvei” for rettsreiser, sommer som vinter. 

Men en hovedvei var Glomma allikevel, skulle det vise seg - om ikke for Retten, så for 
tømmeret!     

Og at tømmer spilte en meget stor rolle i skogsbygden Solør, kunne det ikke være tvil om! 
Særlig i mai-måned kunne man stadig høre snakk om Hal-dammen - og det dramatiske øyeblikket 
da tømmeret slippes fra vassdragets største dam. 

“Slippes” skrev jeg. Men idag er alt forandret. Lastebilene har tatt over transporten efter 
vassdragene.  

Desto hyggeligere er det å kunne minnes det som var. Og min mann og jeg hadde en 
uforglemmelig opplevelse midt i 50-årene da en skogeiervenn, Jens Berger, kjørte oss opp til 
Haldammen grytidlig om morgenen - klokken fire - da tømmeret skulle slippes. 

Opplevelsen beskrev jeg i en artikkel i Aftenposten som jeg vil gjengi her, da det jeg skrev 
dengang sikkert kan gi et sterkere bilde av begivenheten enn noe jeg kunne skrive idag - mere enn 
femti år senere!  At jeg idag kunne ha rettet på en god del i min bruk av det norske sprog, kan 
enhver tenke seg, men Aftenpostens redaksjon valgte heller å forklare innledningsvis at 
forfatterinnen var engelsk, og ikke hadde bodd så mange år i Norge!   

 

 

 
Fra tømmerfløtningen 
ved Haldammen. 
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24. mai, 1955. 
Nu kom det, - tømmeret! Forsiktig i starten, - det syntes å åle seg mot oss i langsom kino der vi 

stod på dambroen og ventet spent på at det skulle brake løs – 100.000 stokker, med hele Halsjøen 
og vinden bak seg. Og foran seg - draget, og den fem-meter vide åpningen i dammen. Den lange 
reisen til fabrikken var begynt. 

Klokken var fire om morgenen den 24. mai da vi stod ved Haldammen i Våler Finnskog, aller 
øverst i Flisa-vassdraget. Klimaksen i vinterens skogshugst var nådd. Fløtingen skulle begynne. 

Tiden er omhyggelig valgt. (Blev vi fortalt.) Det må ha samlet seg tilstrekkelig med vann i 
elvene og i dammene, og vinden måtte komme fra den riktige retning. Derfor er det at man bare kan 
få det aller korteste varsel om når tømmeret skal slippes. Spør man hvorfor fire om morgenen er det 
klokkeslettet som velges for slippingen, får man til svar at det er på grunn av vinden...... 

Litt tradisjon i spillet er det nok. I gamle dager ble det den rene folkefesten ved Haldammen 
den natten tømmeret ble sluppet - med bål og kaffe-koking og dans både ute og inne i den gamle 
damvokterens stue. Damvokteren fortalte mens vi stod på broen og ventet på zero hour..... 

I sammenligning syntes kanskje damvokteren at vi var en litt kjedelig forsamling som nu var 
møtt frem. Vi var ca. en tyve stykker, i spredte grupper. Jeg så i farten et par jurister, en 
bank-sekretær, to journalister, en mink-oppdretter og et par skog-eiere. 

Dog var det spenning nok i luften for en som er så helt fremmed for det store tømmer-eventyr. 
Jeg hadde hørt så meget om det dramatiske øyeblikket når tømmeret slippes fra vass-dragets største 
dam - snakk om drønnet og om de svære stokkene som kastes i luften som fyrstikker - og hadde fått 
inntrykk av at alt skulle skje brått, og at tømmeret skulle bryte løs i en voldsom eksplosjon! Det var 
derfor en kort stund jeg nesten var skuffet. Men så ble jeg grepet av den sterke kontrastvirkningen 
som ingen hadde forberedt meg på, og som gjorde denne natten til en uforglemmelig opplevelse. 

Alt som hadde ligget forut for denne stunden, var gått langsomt: trærnes 2 - 3 generasjoners 
vekst i skogen, og nu, denne vinteren, blinkingen, hugsten, barkingen, kvistingen, kjøringen ned til 
vannet. Og så hadde det vært ventetiden, mens sneen og isen smeltet og vannet langsomt fyltes. 
Selv nu, inatt, hadde oppbyggingen til det store øyeblikket sneglet seg langsomt og forsiktig frem. 
Alt klokken 2.30 var dammen blitt åpnet. Pinne for pinne var stengslene - “nålene” - tatt opp, og 
vannet fra dammen sluppet ut i fossen. Elven måtte “fylles”. Tømmeret har nemlig større fart enn 
vannet som bærer det når det styrter nedover vassdraget, og derfor må vannmassene slippes ut vel 
halvannen time før tømmeret. Hele denne tiden ligger stokkene rolig bak lensene et godt stykke fra 
utløpet. Lensene går fra strand til strand, og på et punkt i midten står en liten gruppe furutrær. Som 
var de vokst opp av vannet stod de der, i mørk kontrast til de bleke, barkede stokkene som de syntes 
å holde i sjakk. 

Nu gikk to menn opp i en robåt. De hadde med seg en sag.  - Zero hour var kommet! 
Da de stanset et bra stykke fra stranden og begynte å sage over lensen, så det ut som et riktig 

farlig foretagende. Nu skulle store krefter slippes løs. Hvordan kunne de så stå der i den lille, 
forsvarsløse båten rett i veien for tømmeret, og ta det så rolig?!  

Men så ble vi oppmerksomme på at lensen alt var gått opp - uten at vi hadde merket det! 
Her var det allikevel ikke noe brask og bram. Stille og sakte gled de sammenlenkede 

lensestokker tilside og svingte mot stranden hvor de fremdeles var godt festet. Tømmer-stokkene 
seilte langsomt og verdig ut gjennom åpningen. Her var ingen hast foreløbig. Dagen var ennå ung 
(det var det ingen tvil om!) Og stokkene kunne regne med å nå hovedvassdraget - Glomma - før 
natten. Atten timer var nok til at de skulle greie det. Og her kom de, - enkeltvis og i små grupper. 
Vannet ovenfor dammen virket helt stille - unaturlig stille - som om hver krysning var blitt glattet 
ut og veien til utløpet gjort hindringsløs for dagens opptredende. Her var nok krefter i arbeide - men 
stille, og i dybden.   
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Fra tømmerfløtningen ved 
Haldammen. 
 

 
Idet stokkene nådde utløpet mistet de litt av sin verdighet! Her albuet de seg frem i kamp om 

førsteplassen. Farten ble større eftersom draget fikk ordentlig tak. Noen stokker ble presset opp i 
luften, for så å falle tilbake og forsvinne, mens andre presset på. Her var porten som passeres bare 
én gang, og i én retning. “Her lades alt håb ute ...” 

Så snudde vi oss mot fossen, og det var som om vi var i en annen verden. Her braket det løs. 
Stokkene ble slengt ut, ble borte i skummet, kom til syne igjen og forsvant i en vanvittig fart 
nedover mellom de bratte fjellveggene. Det var som om alt druknet i den ustanselige brølingen fra 
fossen. Og mens sansene begynte å bli bedøvet, kom det en ny lyd - drønnet fra tømmerstokkene, 
som steg og falt eftersom det var større eller mindre sammenstimlinger som jaget hverandre 
nedover. Der fossen var smalest, satte en og annen stokk seg fast på tvers av strømmen. Der ble den 
bare et kort øyeblikk før den ble brukket over med et voldsomt smell.  Som en fyrstikk?  Det sies 
det. Men sant å si hadde det ikke falt meg inn å sammenligne disse mektige stokkene med noe så 
lite motstandsdyktig. Når de knakk på tvers, fikk man aldri inntrykk av at de var lette å knekke. 
Man følte snarere enda sterkere de enorme krefter som her er sluppet løs. Yret fra fossen fylte 
luften der man stirret ned på heksegryten nederst i fallet, der stokkene fremførte sin villeste 
dødsdans før de endelig nådde ut i den åpne elven. 

Oppe på toppen av dammen igjen, var det litt av et sjokk å se at i selve sjøen var det fremdeles 
stilt og fredelig. For stilt, syntes damvokteren.  Vinden var ikke helt riktig, sa han.  Han syntes 
heller ikke at lensen bak tømmermassene var blitt strammet tilstrekkelig. Han pekte mot 
motorbåten langt ute på vannet og hvis jobb det var å stramme denne lensen. Det var noen som 
nevnte at en del av stokkene var frosset fast ved strendene. Været i de siste ukene tatt i betraktning, 
fant jeg at dette ikke var ment som en spøk. Og damvokteren var litt bekymret. 100.000 stokker – 
10.000 kbm tømmer - måtte gjennom dammen. Normalt ville man regne med at det ville ta vel to 
timer.  Inatt trodde han det ville ta lenger. 

Nu kom termosflaskene og matpakkene frem. I en hytte like ved dammen var det varme på 
peisen. Halvparten av gulvet i hytten var bygget vel en halv meter høyere enn resten.  Dette var 
visst en slags felles seng, og opprullede soveposer og noen ryggsekker viste at den var blitt 
benyttet. Selv når døren var lukket, hørte man fremdeles duren fra fossen, og fra vinduene kunne 
man se hele dammen og utløpet.  Men en så det hele litt på avstand.  Nu kunne man snakke med 
normal stemme.  Fortryllelsen var brutt.  Det ble snakket om hverdagslige ting - om biler, for 
eksempel, og for juristenes vedkommende - som så ofte ellers - om jus! 

Tømmeret i Haldammen brukte vel tre timer iår for å komme ut. Men før det var slutt, hadde vi 
alt tatt fatt på den lange kjøreturen hjem.  Disse avstandene i Norge forbauser meg ennå. Tidligere 
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samme morgen hadde vi kjørt i halvannen time for å komme til dammen.  Ikke for det, man kan jo 
godt kjøre i halvannen time i England også, det er klart. Men her stiger man ut av bilen og - hilser 
på alle en møter! Altså: man er fremdeles i hjemtraktene!  

Vi bor i Solør. Fløtingen foregår i Solør.  En halvannen times reise regner man som ingenting. 
Veien til Haldammen følger vassdraget, og på tilbakeveien så vi fra tid til annen glimt av 

tømmeret der det fløt nedover Flisaelven. Nu var all villskapen brust ut av det, og farten var en 
ganske annen enn da vi sist så det!  Ved Flisfallet gikk vi ut av bilen og tok stien ned til vannet. 
Her var atter fossedur å høre, dog bare et svakt ekko av den vi hadde opplevd tidligere på 
morgenen. Her nedenfor fallet var det plassert folk som skulle passe på at ikke stokkene satte seg 
fast og stablet seg opp. De fortalte at alt var gått bra. 

Plutselig ble jeg minnet om barndomsleken, - når vi satte vedpinner i vannet ved en liten bro 
over bekken og så løp ned til den neste broen for å ta imot pinnene. Det gjaldt, selvfølgelig, hvilken 
pinne vant! Og pinnene var klart merket. Jeg ønsket at det kunne latt seg gjøre å merke en av 
stokkene før den forlot dammen, slik at man kunne ha kjent den igjen nu.  Barnelek?  Nei, 
såmenn! Når man tenker på det, så er alle disse stokkene merket, og ved en eller annen 
samlingslense, mange mil nedover Glomma, er det noen som vil kunne se hvem eieren av hver 
stokk er, og hvor den skal hen. De 100.000 stokkene fra Haldammen er det ingen problemer med 
foreløbig. 96 prosent av dem kommer nemlig fra Borregaards skoger på den svenske side av 
grensen, og de skal alle som en helt ned til Sarpsborg, ca. 250 kilometer. Før i tiden kunne man jo si 
at det var mange av flaskene i Vinmonopolets utsalg hvis innhold hadde sitt opphav i Halsjøen. Nu 
skal det visst bli slutt på det, for denne sjøens vedkommende iallfall. 

Og nu vet vi hva fløting er, og har sett stokkene vel avgårde nedover vassdraget.  Vi har lært 
mye på denne natten. Av de ca. 14 millioner stokker som årlig fløtes nedover Glommavassdraget, 
kommer en syvendedel - vel 2 millioner stokker - inn til hovedelven fra Flisaelven, som er Norges 
største bi-vassdrag.  Iår skal 250.000 kbm tømmer slippes i Flisaelven: 2.500.000 stokker, hvorav 
100.000 ble sluppet nu fra Haldammen.  Til denne opplysning bemerker vi at det må da være 
deilig å kunne ekspedere en så stor del av tømmeret sitt på en så billig måte. 

“Billig?”, spør skogeieren. “Herfra til Sarpsborg kommer det på vel kr. 12,oo pr. kbm.”  Det 
vil si kr. 1,20 pr. tømmerstokk. Det blir kr. 120.000 i reiseutgifter for tømmeret som gikk avgårde 
ikveld.  Nei, billig er det kanskje ikke.  Jeg kan være enig i det.  Men alt er relativt, - og så lenge 
vassdragene ligger så beleilig til, vil de nok bli benyttet såvidt jeg forstår.  Iallfall her i Solør. Og 
det er hyggelig å tenke på at ennå i mange år fremover vil tradisjonen holdes vedlike ved 
Haldammen, hver vår - kl. 4 om morgenen!”  

 

Bildet som manglet 
Ja, slik var det jeg beskrev det som fortsatt er et fargerikt minne for meg. Og tre store bilder 

fikk jeg også med i Aftenposten. Jeg hadde tenkt meg et fjerde bilde, som skulle være det mest 
spennende, - bildet av en av de største stokkene i det den fløy høyt til værs før den stupte ned i 
elven.  Jeg stod klar med apparatet ved elvebredden og skulle til å trekke av så snart den utvalgte 
stokken nådde største høyde da en sterk neve grep tak i jakkekraven min og jeg ble dratt oppover 
elvebakken til en sikrere avstand!  

Det var vår gode venn Jens Berger som hadde sett hvilken fare en uforstandig journalist utsatte 
seg for og som var snartenkt nok - og sterk nok - til å være redningsmann! 

Takknemlig var jeg selvsagt - men litt skuffet allikevel! 
 

Tradisjonen holdes vedlike 
Da jeg skrev i Aftenposten at “så lenge vassdragene ligger så beleilig til” ville de nok bli 

benyttet, og at tradisjonen ville holdes vedlike ved Haldammen, har det vist seg at dette bare har 
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delvis vært en holdbar spådom!  Allerede før vi reiste fra Solør, var tømmeret ofte å se på 
lasteplanet, og etterhvert som veiene ble bedre, og da denne form for transport krever sannsynligvis 
mindre arbeide, ble det etterhvert slutt på fløtingen. Men da jeg skrev at tradisjonen med fløtingen 
fra Haldammen ville holdes vedlike, har jeg ordene mine i behold!  Den tradisjonen ville man 
holde i live - og siden juni 1985 har det vært sluppet tømmer fra Haldammen hvert år (om ikke helt 
ned til Glomma!), og Solungene har gjort denne årlige minnedag til en stor fest dag i begynnelsen 
av juni, med sang og musikk og servering av gammeldagse retter ved Åsnes Husflidslag.    
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Skriverfrue 

Det var en ung dommerfullmektig en gang som stilte seg helt uforstående til at jeg ville dyrke 
egne arbeids-interesser “utenfor” sorenskriverembetets arbeidsområde, eller, enklere sagt, at det 
ikke var nok for meg ganske enkelt å være Sorenskriverfrue!  

Selve tittelen “sorenskriver” er det kanskje ikke alle lesere som kjenner bakgrunnen for. Det er 
nemlig det som er blitt igjen av tittelen “svorenskriver” - dvs. en som har forpliktet seg ved ed til å 
skrive bare sannheten!  En ganske sterkt forpliktende tittel - og en som kan passe spesielt godt for 
en som skal være dommer! 

Til daglig forkortes tittelen ofte enda mer, og blir til “skriver´n” - noe som betyr (eller i alle fall 
betydde, i våre dager i embetet!) at jeg kunne bli kalt for “skriverfruen”!  (Dog uten at jeg ble 
forpliktet av noen ed!) 

I mitt tilfelle kan det sies at tittelen passet spesielt godt, all den tid jeg hadde såpass til 
“skrivekløe” som artiklene tidligere i denne boken vitner om! Men også innenfor embetets 
arbeidsområde kunne den forsvares, da jeg i mange tilfeller også skrev dommer for min mann, 
samtidig som jeg ganske ofte kunne avlaste kontoret ved å være protokollfører i retten. 
(Altsammen gratis for Staten forøvrig!) 

Men at bare det å være “Sorenskriverfrue” i seg selv skulle være så stor stas som den unge 
dommerfullmektigen syntes, var det ikke så lett å oppfatte i årene like etter krigen. Finn og jeg kom 
først til Tana i Finnmark der samtlige embetsboliger, såvel som alle andre boliger, var blitt ofre for 
tyskernes brente jords taktikk!  Om det så gjaldt distriktslegen, presten eller sorenskriveren - med 
fruer - var det bare å stå på sammen med dem av de fastboende som hadde overlevd, for å få bygget 
opp på ny den gamle ordenen. 

Jeg husker fremdeles en episode fra en av våre tidligste dager på Tana, i mai 1947.  Deler som 
var igjen av en staselig to-etasjers sorenskrivergård lå delvis i kjelleren til det nyoppsatte lemmehus 
som skulle være vår bolig i fem år, og delvis var de spredt rundt på tomten utenfor, slik at enhver 
ferdsel mellom bolig og kontor og andre nødvendige ute-bygninger mest kunne ligne på hinderløp.  
Det var et ganske deprimerende syn, og dessuten måtte noe gjøres snarest hvis det skulle være noe 
håp om å se grønt gress vokse frem til våren. Og det var ryddingen jeg holdt på med, kledt i en 
gammel genser og snekkerbukser, med håret i to høyst provisoriske fletter og med en blanding av 
sot og rust på hendene (og sikkert også i ansiktet) da en mørkkledd dame kom høytidelig gjennom 
porten, presenterte seg som prestefruen og spurte hvordan sorenskriverfruen hadde det! 

Jeg husker fremdeles at jeg så meg rundt i forvirring - uvant som jeg var med bruken av titler 
og tredje person, uvant med å være sorenskriverfrue og, ikke minst, klar over at jeg under enhver 
omstendighet ikke for øyeblikket var kledd for rollen! 

Det ble allikevel på mange måter en fin tid, de fem år vi bodde i Tana - som var mine første år 
i Norge - og som sorenskriverfrue.  

I Solør var vi i vel tyve år - helt inntil Finn nådde aldersgrensen i 1973 - og her også manglet 
det ikke på utfordringer, og ikke bare som lærerinne eller journalist. 

Jeg er spesielt glad for at jeg ved mange anledninger kunne være både Finns sjåfør og 
protokollfører i retten. Vi hadde vært så heldig å få kjøpt en meget god liten Morris bil i dødsboet 
etter lensmann Holt, og bilen var det jeg som fikk kjøre siden Finn ingen interesse hadde av å ta 
sertifikat!  Og jeg var spesielt glad for å kunne oppleve min mann i retten: ikke bare hans levende 
interesse for selve jussen og hans verdighet og suverenitet som dommer, men ikke minst hans evne 
til å omgås folk av de forskjelligste slag.  At han hadde en sans for humor som passet godt i Solør, 
var selvfølgelig ingen minusfaktor!  Det kunne være mange vriene saker i en bygd med 
hovednæringer i jord og skog. Ikke minst var det odelsloven Finn ble godt kjent med - så godt kjent 
at Landbruksdepartementet i Oslo ventet utålmodig på at han skulle gå av ved aldersgrensen slik at 
departementet kunne få ham som konsulent!  De måtte vente til 1974 - men da ble han, til sin død 
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i 1987! 
I de årene var det også noe som het “Den Reisende Kommisjon” som hadde til oppgave å 

oppsøke alle steder der slike som var mentalt hemmet, var “satt bort” - det kunne være hos private 
eller på institusjon.  Da Finn ble oppnevnt som formann i denne kommisjonens avdeling for et 
distrikt som inkluderte Rendalen og Kongsvinger i tillegg til Solør, betydde også dette en god del 
reising. Når det var mulig, hadde vi med oss stedets distriktslege og en helsesøster på disse 
inspeksjonsturene, og selv om det må innrømmes at det i høy grad var triste skjebner vi skulle 
oppsøke, var helhetsinntrykket som jeg fikk fra de mange reisene, stort sett positivt. Det var i de 
aller fleste tilfeller imponerende å se hvor flinke familier - eller ofte helt ubeslektede mennesker - 
var til å gjøre det trygt og godt for de mentalt syke Også de større institusjoner, der det kunne være 
ganske mange pasienter, var for det meste godt og omsorgsfullt drevet 

Befaringer - og innimellom noen dagers opphold i et fjernere dommerembete - kunne det også 
være iblant, da Finn ble utnevnt som settedommer i for eksempel saker som var blitt anket, men 
ellers var det jo i og omkring sorenskrivergården på Flisa og ellers i Solør han var beskjeftiget.   
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Tennis i Åsnes 

Det skjedde selvfølgelig ikke så lite i Åsnes i de 20 årene vi bodde der på Sorenskrivergården 
og som ikke nødvendigvis hadde med jus å gjøre! 

Der det gjaldt idrett, for eksempel! 
Jeg husker spesielt den gang banksjefen i Creditbankens filial på Flisa spurte om jeg kunne 

være behjelpelig med å få i gang en tennisgruppe! Banken hadde fått tilsendt en ganske stor sum fra 
en Åsnes-sokning som var utreist til Australia, og som gjerne ville at det skulle være en mulighet 
for å dyrke også denne sporten i hans hjembygd. 

På Flisa fantes det ingen tennisbane, men gaven fra Australia var så generøs at det var mulig å 
få rettet på denne mangelen, uten å søke om hjelp fra bygdens Idrettsforening. Og dette var bra, all 
den tid foreningen i utgangspunktet ikke hadde vist noen interesse for å utvide aktiviteten med noe 
som et av medlemmene betegnet som “en engelsk snobbesport”! 

Men bane måtte det bli - og helst skulle den spilles på! 
Det var vel da banksjefen fant at kanskje en som kom fra England, kunne i alle fall ha et 

minimum av kjennskap til spillet - og så henvendte han seg til meg. Jeg klarte da å få en liten 
gruppe skoleelever interessert i å lære denne sporten å kjenne, og da vi var kommet litt i gang, reiste 
vi til Hamar, der vi fikk nye impulser og god hjelp av fylkesinstruktør Jos. Tennmann. Senere var 
Tennmann en tur til Flisa med to finske tennisspillere som var meget langt fra nybegynnere, men 
som hadde nylig deltatt i Wimbledon før de var med i en treningsleir på Hamar. Nu reiste de rundt 
med Tennmann for å spille instruksjons- og opplysningskamper for slike som oss!    

Dette var tidlig i 60-årene og banen står der fremdeles, like ved idrettsbanen, så selv om man 
hittil ikke har hørt om noen tennisspiller fra Flisa som har gjort seg spesielt bemerket, er sjansen der 
fortsatt, og den utflyttede Solunge i Australia har i alle fall gitt mange av den oppvoksende slekt i 
sin hjembygd anledning til å få førstehåndskjennskap til en fin idrett. 

 

 

Tennis har aldri blitt noen 
stor idrett i Åsnes, men på 
femtitallet forsøkte man å 
satse bl.a. ved å trekke til 
seg kjente spillere som 
instruktører. Bildet fra 
denne tida viser fra venstre 
Anne-Sofie Gundersen, de to 
finske juniormesterne Leeva 
Ahonen og Pekka Pettersen 
Dyggve, fylkesinstruktør 
Johs. Tennmann og 
forfatteren. 
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Pensjonister 

Selvsagt skjedde det også mye annet i de tyve årene vi bodde i Solør - men det er jo tross alt 
ikke hele Solørs historie i årene 1953 til 1973 som jeg har hatt som mål å fortelle!  Snarere 
tvertom, kan noen si, da de tre midterste kapitler i boken har vært viet bygdens eldre historie, med 
beretningene om Trangen-slaget, vei-bygging og tømmer-fløting!  Ja, også dette siste emne 
nærmest historisk! 

Men nu vil jeg tilbake til åpningskapittelet - og til guttene i sjetteklassen, som idag må vel blitt 
60-åringer! 

Til dere - og til alle de andre klasser jeg hadde gleden av å undervise i årenes løp, - vil jeg si at 
selv om jeg ingen offentlige kvalifikasjoner hadde for å bli Deres lærer i det engelske sproget den 
tid vi arbeidet sammen i Åsnes, så skaffet jeg meg sånn passende med slike kvalifikasjoner etter at 
min mann nådde aldersgrensen for embetsmenn og vi måtte flytte fra embetsgården! 

Etter tyve år på Flisa var det blitt mange gode venner som det var trist å ta avskjed med.  Og 
trist var det også å reise fra gården der vi omsider hadde fått en riktig hyggelig og praktisk leilighet.  
Noe jeg kom til å savne spesielt var den fine balkongen vi hadde fått i annen etasje, med vid utsikt 
over Glomma, som vi så gjennom de vakre bjerketrærne som omga tomten.  Og, ikke minst, har 
jeg i alle år siden hatt spesielt gode minner fra fuglebrettet vi bygget på balkongen, der vi ble så 
godt kjent med alle meisene og bokfinkene som trivdes i skogen rundt! 
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Arbeidsledige skulle vi allikevel ikke bli! 

Finn hadde nok arvet meget av sin fars innstilling overfor arbeide - nemlig at det på ingen måte 
skulle ta slutt ved nådd aldersgrense!.  Faren var den ikke ukjente matematikeren, professor 
Arnfinn Palmstrøm, som grunnla den moderne forsikringsmatematikken i Norge, blant annet 
gjennom sitt virke i forsikringsselskapet Brage. 

Finn begynte i Landbruksdepartementet så snart vi var kommet nogenlunde i orden efter 
flyttingen.  Og i Landbruksdepartementet fortsatte han inntil sin død i januar l987, vel 83 år 
gammel.  Da han fylte 80, sa han riktignok opp stillingen, som han sa, for at departementet skulle 
slippe å si ham opp!  Når departementet, tvert imot, innstendigst ba ham om å fortsette, slapp de å 
be ham to ganger! 

At Finn virkelig hadde så stor glede av å fortsette å arbeide - ikke for pengenes, men for 
arbeidets skyld! - betydde at jeg med god samvittighet kunne begynne på de studier som jeg hadde 
vært nødt til å utsette, først på grunn av krigen og senere fordi jeg bodde litt vel langt fra et 
universitet! 

Da Finn begynte i Landbruksdepartementet meldte jeg meg inn på Universitetet i Oslo, tok 
engelsk mellomfag (for sikkerhetskyld!  - det var jo det faget jeg hadde undervist i!) og kom meg 
siden til England, til Birmingham Universitet, der jeg fikk en Master of Arts degree i Shakespeare 
studies - med siste skriftlig eksamen dagen før min sekstiårsdag!. 

Men alt dette også er nu blitt mange år siden. 
Kanskje det som har ansporet meg til idag å gjennoppleve akkurat disse tyve årene i Solør ut av 

det som er blitt et ganske langt og til dels omflakkende liv - i Stoke Poges, London, Tana, Solør, og 
Oslo! - er at jeg fikk vite at Solør sorenskriverembete ikke lenger eksisterer. Det er trist å tenke på 
at Flisa har mistet sin Sorenskrivergård - som nu er blitt privat bolig - og ikke minst at den vakre 
alléen inn til gården er ofret for boligbygging. 

Snakk om alléen minner meg plutselig om barnehagen som ble drevet - omtrent midt i alléen 
og like ved den som i vår tid var dyrlegens bolig! 

Det kan hende at noen har undret seg over at jeg skulle få tid til så mange aktiviteter som jeg 
har beskrevet i disse kapitler: om jeg ikke hadde noen familie å ta meg av?  Forklaringen er at jeg 
ingen barn hadde selv, dessverre. Men det betyr ikke at det ikke vanket barn på sorenskrivergården! 
Har man et stort hus på landet som ikke er lengre borte fra Oslo, er det ikke fritt for at det kan bli et 
godt sted å ty til for venner med familie og reiseproblemer! Og snakk om barnehagen minnet meg 
om ett tilfelle der en liten gutt som ganske ofte var på besøk hos oss mens foreldrene hadde oppdrag 
i utlandet, en dag betrodde barnehavebestyrerinnen: “Jeg har en mamma i Oslo også!” 

 
 
 
 
 
 
Å skrive denne boken har vært på mange måter å bli kjent med Solør på ny, - og det har vært 

godt!  Det var tyve gode år, for både min mann og meg . . . så takk for gode minner! 
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E T T E R O R D 

Dette bokprosjektet er kommet i stand ved et samarbeid mellom forfatteren, Solørforlaget og 
Åsnes kommune. 

Bettine Palmstrøm bodde på Flisa i tjue år fra 1954 til 1974 og mange vil fortsatt huske henne 
som en meget aktiv dame.  Hun arbeidet til dels som journalist og skrev en rekke artikler om større 
og mindre ting fra Åsnes i denne tida.  Hun har tatt vare på en del av dette stoffet og supplert med 
sine egne inntrykk fra et langt og interessant liv som sorenskriverfrue i Solør. 

Vi håper og tror at boken vil bli lest av mange og at den også vil være et interessant bilag til 
Åsnes kommunes historie. 

 
Oscar Brattlie 

   redaktør 
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