
Innledning
Rundt 1960 var første og viktigste fase av 
gjen oppbyggingen etter krigen langt på vei 
fullført. Moderne krav til kommunale funk
sjoner var under videre gjennomføring. Nå 
skulle velferdssamfunnet bygges opp etter 
den sosialdemokratiske modell. Helse, so
sial og skolevesen var fremdeles kjerne om
rå der. Eldreomsorg ble et tydeligere ansvars
område. For å kartlegge behovene skulle 
eld re, syke og pleietrengende få skikkelig re
gi strering i en interkommunal modell. Og så 
private initiativ til beste for fellesskapet ble 
tilgodesett, og ønsket velkommen i et kom 
munalt samarbeid. 
 Gjennomføring av niårig skole ble et fun
da ment i skolepolitikken. Samtidig var vi
dere ut bygging av vann, kloakk, renovasjon, 
veier og elektrisitet høyt prioritert. Restaure
ring av kirken gikk videre ifølge vedtatte pla
ner. Etter at kommunehuset brant ned i juni 
1959, ble bygging av nytt lokale et stort og 
krevende prosjekt med en beregnet bygge
sum på vel kr 600 000. 

Liten kommune i en stor omverden
I det kommende tiår økte kravet til sen tra 
lisering, og pådrivere for stor kom mu ne ban
ket stadig oftere på døra til den selv stendige 
og veldrevne Rømskog kom mune. I forhold 
til gamle, etablerte kon takt lin jer var det i 
tilfelle sammenslåing, mest na tur lig å bli til
sluttet Akershus. Det mest nær lig gende var 
da å bli innlemmet i den nye stor kommunen 
AurskogHøland, hvor også Setskog var med. 

Men folkeviljen var ikke stemt for storkom
mune. Da medlemmer av den såkalte Schei
komiteen besøkte Røm  skog på 1960tallet, 
ble de fortalt at røm sjingene heller ville av
stås til Sverige enn å bli innlemmet i en ny 
storkommune i Akers hus. I så fall måtte også 
fylkesgrensa end res.149 Neppe noen annen 
kommune har vært mer lojal når det gjelder 
å holde fast ved mo  der fylket. 
 Uansett var det likevel en del yngre røm
sjin ger som mente det mer naturlig å til
høre Akershus. En slik holdningsendring 
var skjedd i løpet av de siste år. Kommune
kasserer Thoralf Tukkensæter sa i 1962 rett 
ut at det nå bare var de eldre som følte seg 
knyttet til Østfold.150 En slik binding til mo
derfylket gikk trolig særlig på følelser, for det 
var ifølge ham mest praktisk og naturlig å til
høre Akershus. Dagens ungdom hadde sjel
den noen særskilte bindinger, og mange fant 
venner og ektefeller utenfor hjemfylket.
 For øvrig var det ikke lett for en liten kom
mune å stå alene med så mange store enhe
ter rundt seg. Under et kommunestyremøte 
i 1961 ga ordfører Jørgen T. Tørnby tydelig 
ut trykk for usikkerheten ved å leve alene. 
Han lurte på hvordan fremtiden egentlig 
skulle arte seg for Rømskog med bare sam
men sluttede storkommuner rundt på alle 
kanter. Allerede da var det nok klart at spørs
målet om en større sammenslutning i den 
søndre del av Akershus ville komme opp før 
eller senere.151 
 Planene om den niårige skolen på slut
ten av 1950tallet hadde aktualisert en slik 
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problemstilling. Var de beste sam ar beids 
partnerne Rødenes og Øymark med skole
senter i Ørje, eller var det Hølands bygdene 
og Setskog med skolested på Bjørke langen? 
 Tukkensæter mente at felles skolested 
på Bjørkelangen var et skritt mot sammen
slutning med Akershus. Han pekte på et an
net felt, der han var godt kjent, Trygdekassa. 
I Rømskog var det høy tariff, og likevel stort 
underskudd, mens nabobygdene i Akershus 
hadde lav tariff og balanse i regnskapene. 
Med fylkessykehuset helt i Fredrikstad var 
det lang og kostbar syketransport, mens 
syke huset for Akershus ligger i Lørenskog. 
For øvrig lå kommunen langt unna maktens 
korri dorer. Politiske beslutninger ble som  
oftest foretatt i Moss eller Fredrikstad.
 Slike meninger fra ledende politikere og 
tjenestemenn i Rømskog var et alvorlig sig
nal til Østfold fylke. Det kom flere slike på
minnelser, og som vi skal se, arbeidet fylket 
stadig mer iherdig for å knytte sterkere bånd 
til Rømskog. 
 En slik holdning kom tydelig til uttrykk 
under et orienteringsmøte i kommunesty
ret i slutten av februar 1964. Der var både 
fylkes ordfører Karl H. Karlsen fra Østfold 
fylkeskommune og fylkesmann HessLar
sen fra Østfold fylke til stede. Begge gikk 
med full styrke inn for å beholde Rømskog 
kommune innenfor fylkesgrensene. «Vi vil 
ikke være med på noen «auksjon» om det 
skulle bli slik at Akershus fylke vil komme 
med et høyere bud,» uttalte Karl H. Karl
sen. Representanten Andreas Tørnby svar
te da: «Skal vi selge bygda vår, så blir det ved 
tvangsauksjon!» – Dette var dagens replikk, 
og i ettertid litt av et slagord.152 Det var en 
god og fortrolig stemning under hele mø
tet, og det var ingen tvil om hvor man sto. 
Når det gjaldt samarbeidsprosjekter, sto 
særlig veibyggingen på agendaen. Fylket 
var kommet sent i gang, og ville nå satse for 
alvor. I den forbindelse ville fylkesmannen 

rette en stor takk til Saugbrugsforeningen i 
Halden.153 
 For øvrig var hele samfunnet preget av 
økende krav til effektivitet både i næ rings    li
vet og offentlig forvaltning. I Røm skog var 
det særlig behov for nye arbeids plasser. En 
forutsetning for det var be dre kontakt og 
kommunikasjon med om ver denen. Hit til 
hadde Akershus vært bygdas vik tig ste ned
slagsfelt både når det gjaldt ar beids   plasser 
og offentlige tjenester. Både Røm skog kom
mune og Østfold fylke måt te fra nå av strek
ke seg økonomisk langt for å skape et bedre 
kontaktnett og sam ar beids linjer med eget 
fylke. Ordfører Ola Taraldrud fron tet det
te, og at bygda skulle bestå som egen kom
mune. Under en debatt om region inndeling 
på nyåret 1965 uttalte han at Rømskog selv
følgelig tilhørte indre Østfold på fylkesplan, 
men hadde samtidig en tra disjo nell kontakt 
med AurskogHø lands distriktet i Akershus. 
Fortsatt samarbeid med Akershus var vik
tig fordi utviklingen her også var rettet mot 
Oslo. Rømskog ligger bare 25–40 kilome
ter fra Bjørkelangen, som er det natur lige  
sentrum i AurskogHøland, mens det er dob
belt så langt til sentrumsområdet Mysen/ 
Askim i Indre Østfold.154

 Åpning av bygda mot omverdenen med 
veier og bussrute skulle gi rask nærkontakt 
med det moderne konsumsamfunn. Men en 
slik nærkontakt kunne også gi kultursjokk. 
Ikke minst turistnæringen med nye og store 
krav til utfoldelse i en fredelig bygd var til å 
begynne med en blandet opplevelse. 

Tosidig grensehandel
Med bilismen økte også grensehandelen 
i omfang og avstand. Også norske grense
kjøp menn skulle hevde seg i kampen om 
kundene. Dette ble et stadig mer merkbart 
og varierende signal for butikker på begge si
der av grensa. Noen ganger var det billigere 
å handle i Sverige, mens det til andre tider 



Rømskog bygdebok bind 3      315På vei inn i velferds-samfunnet på 1960-tallet

var mer lønnsomt i Norge. I etterkrigsåra 
frem til 1950tallet gikk grensehandelen til 
de svenske grensebutikkene, særlig i vestre 
Värmland. Her var det varer som fremdeles 
var rasjonert i Norge. 
 Men handelsveien snudde. På begynnel
sen av 1960tallet gikk grensehandelen i norsk 
favør, og det førte til butikkdød i blant annet 
Värmland. Som en følge av nors ke subsidier 
og teltvarehus måtte den ene butikken et
ter den andre nedlegges. Avfolkningen i de  
svenske grensebygdene bidro i samme retning. 
 Svensker på norgestur kjøpte foruten 
margarin, mel og sukker, melk, som var be
ty delig billigere i Norge.155 Kundene etterlot 
seg penger i grensebutikkene, og handelen 
kunne dermed bidra til å stimulere det øv
rige næringsliv. 

 I grensebutikken på Husa startet Erik Erik
sen slik handel fra kjøkkenbenken. Lageret 
var i bua. Senere satte han opp en liten bu
tikk, som ble nedlagt på 1970tallet.
 Grensehandelen var altså temporær og 
usta bil, og ingen visste når pendelen ville 
svinge den andre veien. Derfor var det viktig 
å ivareta grunnfjellet i næringslivet, og satse 
på etablering av nye bedrifter, som kunne gi 
arbeidsplasser og vekst i kommunen.

Næringslivet
Selv om skogbruket var en sikker næringsvei, 
ble det som kjent stadig færre arbeidsplasser 
som følge av maskinell drift. Kommunen var 
derfor på stadig utkikk etter nye muligheter 
for arbeidsplasser, og ville gjerne stimulere 

Ved tømmerhogst på 1970- og 80-tallet var det vanlig å utstyre landbrukstraktoren med frontskjær og vinsj til 
bruk i skogen. Hele stammer ble kjørt frem til velteplassen og kappet og sortert der. Her er August Myrvold på vei 
fra hogstfeltet ved Grøvikmyra til velta med lass. Foto: Nils Nilssen, 1982.
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næringsrettede initiativ som kunne oppfylle 
slike mål.

Mekanisering av skogsdriften
Skogen har uansett til alle tider vært sel ve 
grunnvollen i bygdas næringsliv, og pro
duk sjonen var i oppgang på 1960tallet. I 
1965 hadde Rømskog skogeierlag en om
setning gjen nom Haldenvassdragets Skog
eier fore ning på nesten 18 000 kubikkmeter 
tøm mer, som var en økning på vel 3000 i 
forhold til året før.156

 Etter hvert skulle mekanisering og mo
der ne skogsmaskiner føre til en stadig mer 
ef fek tiv drift, men altså færre arbeidsplasser. 
Der med var det også fare for en viss arbeids
ledighet om vinteren, og trussel om at ung 

arbeidskraft ville forlate bygda. 
 Da Arnt Chr. Astrup overtok Sundsrud 
i 1964, var det 25 mann i arbeid i skogen 
om vinteren. Kommunen uttrykte samme 
år frykt for arbeidsledighet i skogbruket og 
ut flytting fra bygda de nærmest følgende 
år. Maskinalderen var for alvor i anmarsj. 
Hånd barking av tømmer ville bli erstattet av 
maskinbarking, og alle yrker skulle bli meka
nisert.157 Barkingen utgjorde ca 40 pro sent 
av arbeidet med tømmeret, og den ble fra nå 
av utført på bedriftenes egne anlegg utenfor 
bygda. Dermed var det ikke lenger behov for 
utenbygds arbeidskraft, og det ble færre ar
beidsplasser til bygdas egne folk.
 Sliptømmer som skulle fløytes, ble en 
tid barket ved veikanten, dit tømmeret ble 

Etter hvert som fløyta ble lagt ned på 1960-tallet, ble det strengere krav til standarden på skogsbilveiene, og også 
et krav om at skogsbilveinettet ble videre utbygget. Tabellen viser registrerte bilveger godkjent for tømmertransport 
på Rømskog i 1964/65 av Haldenvassdragets Tømmermåling.
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kjørt frem. Snart ble hele barkeprosessen 
overført til tømmerkjøpernes egne industri
tomter. For skogsarbeiderne var opphøret 
av bar king i skogen en stor arbeidslettelse, 
men på sikt tap av sysselsetting.
 I skogen som i næringslivet og samfun
net for øvrig har det skjedd en større utvik
ling etter siste krig enn i alle foregående år. 
Som vi etter hvert skal se, var det fra 1960 en 
aksele rerende utvikling i løpet av de neste  
30 år. Således var det før 1990 bare et ar
beidslag på rundt fem ansatte igjen i Sunds
rud skog. Etter at skogsmaskinene overtok 
for fullt etter 1990, ble arbeidsstokken redu
sert til én mann. Klemet Haukenes var alene 
igjen i skogen. Han begynte på Sundsrud da 
han var konfirmert, og ble der til han fylte  
67 år i 2004. For sin store innsats gjen
nom mange år ble han tildelt kongens 
fortjenesteme dalje. 

 I løpet av den perioden var det skjedd en 
ufattelig forandring. Til økonomisk velstand 
for noen, men til utarming for andre. Ikke 
minst ble skoglandskapet og skogkulturen 
skadelidende
 Mekanisering av skogsdriften førte til at 
det ble like stort eller større driftskvantum 
med langt færre ansatte. Dermed ble skog
bruk ren industri, og trivsel og arbeidsmiljø 
ble tilsvarende redusert. Krav om lønnsom
het og effektivitet gjorde med andre ord sitt 
inntog også i skogene. 

Ole Ringsbu forteller
Tidligere herredsskogmester i Rømskog 
og Rødenes, Ole Ringsbu, uttalte i 1968 at 
«stresslivet i skogen begynte med termosen». 
 Ifølge Ringsbu begynte den første mekani
se ringen den dagen huggerne fikk termos, 
og sluttet med å stikke over til de andre kara 

Alf Dalheim (1928-2007) fortsatte med hest i skogen selv etter at mekaniseringen hadde overtatt det aller meste 
av hogst og kjøring. Hesten har sine fordeler, særlig i tynningsdrift på bæresvak mark.
Eier: Rømskog lokalsamling.
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for å få nykokt kaffe og en prat. Samtidig var 
de effektive og dyktige med redskapen sin. 
«Og kara var virkelig spesialister den gangen. 
Det var redskapen det sto på. En hugger som 
ikke kunne sette opp håndsaga skikkelig, slet 
tungt i skogen. Likeså med barkespaden, om 
man var aldri så sterk. Spaden skulle være 
skarp som et barberblad, og slipinga slik at 
den løp under barken uten å skjære seg ned 
i selve trestammen.»158 
 Ifølge Ole Ringsbu var det uheldig at 
hes ten ble avskaffet i skogsarbeidet. Med 
trak tor ble bare det beste tømmeret like 

ved skogs bilveiene tatt, og det dårlige og 
van ske lig tilgjengelige ble stående. Også 
på hogst feltene ble mye dårlig virke stå
ende igjen. 
 Når det gjelder skogen, er det viktig å ten
ke langsiktig, og ikke bare ta hensyn til hva 
en sterk mekanisering kan gi av kort sik tig 
profitt. Lønnsomhet i det lange løp er avhen
gig av at hele skogen drives og kul ti veres. «Og 
da kommer man ikke uten om hesten, for i 
ulendt terreng arbeider den langt billigere 
og mer effektivt enn noen skogbrukstraktor, 
som skal avskrives på fem år.» Ringsbu kon
kluderer med at «motorsaga, gravemaskinen 
og delvis trak toren er det som har revolu
sjonert skog bru ket» For øvrig var det viktig 
å drive kul ti ve ringsarbeid ved å hugge den 
glisne små furuskogen som finnes på mange 
åser. Ved at bonden gjør arbeidet selv, spa
rer han arbeidspengene, samtidig som han 
ved opprydding av hele feltet og gjødsling, 
får skogen til å komme bedre igjen. «Det 
er bare å la et par frøtrær stå igjen, så kom
mer furua villig vekk.»159 Gjennom fagman
nen Ole Ringsbu og hans erfaringer møttes 
den gamle og den nye tid i skogbruket. Hans  
øns ke for pensjonisttilværelsen var å kjøpe 
hest og drive sin egen skog på den måten 
han mente var best.
 På slutten av 1960tallet var det i hele 
vårt område svikt i tømmeravvirkningen. I 
Østfold var det en nedgang på over 60 000 
kubikk i forhold til året før. Tømmerkvan
tumet var det minste som var hugget noen 
vinter siden forholdene ble noenlunde nor
malisert etter krigen. Det var flere årsaker til 
nedgangen. Driftene kom svært sent i gang 
på grunn av sen prisfastsettelse. Dessuten 
var det dårlig vinterføre i skogene. Tømmer
transporten var avhengig av frosne vann og 
myrer. Senere på vinteren kom det mye snø, 
ikke minst løs snø. Det har også vært avset
ningsproblemer, blant annet for midtmålt 
furu. Generelt har importen fra Sverige ført 

Ole Ringsbu (1900-70) ble i 1932 ansatt som 
«Skogoppsynsmand» i Rømskog. Fra 1947 ble han 
ansatt som felles herredsskogmester for Mar ker og 
Rømskog med kontor på Ørje. Grøfting av myr og 
myrlendt skogsmark var i mange år et sats nings-
område for å øke skogproduksjonsarealet. 
Eier: Knut Ringsbu.
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til at flere skogeiere har hatt vanskeligheter 
med å få solgt eget tømmer. 
 Blant Østfoldkommunene hadde Røm
skog minst reduksjon. Avvirkningen var  
16 100 kubikk mot 16 400 i 1967, altså en 
ned gang på 1,8 prosent. Til sammenlig
ning var nedgangen i Marker nærmere  
38 pro sent, og i hele Østfold 32 prosent. Også 
i Aur skogHøland var det stor svikt, rundt  
35 prosent.160

Bedrifter
Nye industrielle tiltak ble ønsket velkommen 
av kommunen, som fryktet for sysselsettin

gen, særlig på grunn av mekaniseringen av 
skog bruket.  
 Bedrifter i Rømskog var helt frem til mid
ten av 1960åra basert på lokale initiativ. Et
ter den tid kom det noen etableringer med 
utenbygds eiere. Haugsvær Skofabrikk i 
Gans dalen i Fet opprettet i oktober 1968 en 
ny avdeling i det tidligere ungdomslokalet 
i Røm skog. Her ble det produsert mokasi
ner og vintertøfler. Kommunen var utleier, 
og dette var en kombinasjon av hjemmear
beid og fabrikk. Avdelingen fikk overført 
12–14 årsverk fra Gansdalen, og en del av 
virksomheten ble utført som hjemmearbeid 

Rømskog ungdomslokale ca 1950. Lokalet ble bygget på tomt Anders Taraldrud sen. spanderte som gave til 
Rømskog Ungdomslag i 1936. I 1969 ble Ungdomslokalet solgt til Rømskog kommune, som i noen år leide det 
ut til forskjellig industrivirksomhet. I begynnelsen av 1990-åra ble huset restaurert, hovedsakelig på dugnad, 
og brukt til møter, selskaper og fritidsklubb. Et tilbygg mot øst, som ble bygget som industrilokale, disponeres av 
Rømskog Pistolklubb og Rømskog Skytterlag.  De benytter det til treningsskyting med luftvåpen i vinterhalvåret. 
Foto: Per Øyan.
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Marker Sparebank startet i 1961 bankbussvirksomhet i Rømskog. Den var i virksomhet til 1988. I tillegg hadde 
Marker Sparebank, fra 1978, eget kontor i Alderspensjonatet. Her er Thoralf Tukkensæter på vei inn i bussen. 
Eier: Marker Sparebank.

av rundt 20 syersker. De aller fleste ansatte 
var kvinner. 
 En av grunnene til at bedriften søkte seg ut 
på landsbygda var at mye av arbeidet kunne 
utføres hjemme. Samtidig var det en fordel 
for damene at de slapp lang vei til arbeids
stedet. I tettbebygde strøk var det van skelig 
å kombinere slikt hjemme og fa brikk arbeid, 
og i Rømskog var det også god til gang på ar
beidskraft. Disponent Hans Holtung regnet 
med at rundt 18 damer ville ar beide hjemme 
på deltid. Noen damer fra Rømskog hadde 
også en tid vært i lære ved fa brikken i Gans
dalen, og ville nå fortsette ved den nye avde
lingen i Rømskog. 
 Haugsværs nye skofabrikk i Rømskog var 
på nyåret 1969 kommunens største bedrift 

med nærmere 40 ansatte.161 Herremokasiner 
i plast var en stor suksess, og slike ble også 
ekspor tert til Sverige og Finland. Målet var at 
40 ansatte skulle produsere vel 2 500 moka
siner i uka. Virksomheten opphørte i mai 
1971.162 Vi skal senere se hvorfor og hvordan 
be driften ble avviklet. 

Bankbuss
I moderne tid er bankvesenet en uløselig 
del av næringslivet. Før Rømskog fikk egen 
bank filial, betjente en bankbuss fra Marker 
Spare bank bygda to ganger i uka. Den første 
bank bussen var en Commer innkjøpt i 1961. 
Ordningen startet i 1961, og det var flere 
stoppesteder der kundene møtte opp for å få 
utført banktjenester. Dermed ble det slutt på 
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at folk i grensebygdene måtte gjemme pen
ger på kistebunnen. Etter en busstur hav net 
pengene i stedet i bankens hvelv. 
 Banken opprettholdt også direkte kon takt 
med kundene ved å arrangere lokale bank 
kvel der. I februar 1962 kom for ek sem pel sty
re formannen til Rømskog for å orien tere om 
resultatene av den nye bank buss driften. An
dre kvelder kunne det være kultur histo ris ke 
foredrag eller diskusjon om ulike emner.163 
 Først i 1978 fikk Marker Sparebank 
egen filial i Rømskog med kontor i alders
pensjonatet. Dette var en forutsetning for å 

få ekspansjon i næringslivet, og byg ge opp et 
moderne samfunn tuftet på penge øko nomi. 
Samtidig var privatisering på vei til bake når 
det gjaldt offentlige oppgaver. Forretnings
drift og inntjening var viktigere enn pålegg 
fra offentlige myndigheter. 
 I 1986 vedtok kommunestyret å oppføre 
en kontorbygning for Marker Sparebank ved 
siden av kommunehuset. Grunnflaten skulle 
være 100 kvadratmeter, og husleie og leievil
kår ble fastsatt av formannskapet etter drøf
telser med Marker Sparebank.164 I forkant 
av vedtaket var det debatt både om denne 

Rømskog kommune bygget i 1988 et eget hus mellom skolen og barnehagen, og like ved kommunehuset i Rømskog. 
Det nye huset ble leid ut til Marker Sparebanks forretningsvirksomhet. Frem til 2005 holdt banken til i dette 
lokalet. Banken flyttet da virksomheten over til et eget kontor i Kommunehuset, mens det tidligere banklokalet ble 
ominnredet til kafevirksomhet. Eier: Rømskog lokalsamling.
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Høytidelig overlevering av det nye bankbygget til Marker Sparebank i 1988.
Fra venstre banksjef Thor Gudim, kontorsjef Roy Haugen, Anne-Berit Jaavall Kværner og Britt Irene Moen 
Heggedal (sittende). Foto: Indre Akershus Blad.

bygningen og andre kommunale byggepro
sjekter og utvidelser. Noen av politikerne  
etterlyste en helhetlig plan.165  Samtidig fikk 
Rømskog kommune en representant i ban
kens styre.

Nye utfordringer for kommunen

Rømskog kommune var stadig åpen for 
sam arbeid i et stadig større perspektiv, og 
det gjaldt ikke bare koordinering av oppga
ver med andre kommuner i regionen. Fel
les kom  munale prosjekter var langt å fore
trekke frem    for kommunesammenslåing. –

Hva var de viktigste samarbeidsoppgaver på 
1960tallet?

Interkommunalt samarbeid
For gjennomføring av offentlige reformer 
satte overordnede myndigheter stadig større 
krav til kommunal effektivitet og samord
ning. For å gjøre kommunen mer profesjo
nell og faglig sterkere måtte lønn og godtgjø
relser til kommunale tjenesteytere og helse
arbeidere økes. En slik stimulering skulle 
bidra til å dem me opp for konkurransen fra 
næ rings livet om dyktige arbeidstakere. Tan
ken om sammenslåing av kommuner, sko
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ler, helse tje nester og andre institusjoner til 
større en heter var hele tiden til stede. I 1963 
ble Øymark og Rødenes lensmannsdistrikt 
slått sammen til ett distrikt.166 Og Rømskog 
hadde herredsagronom felles med Aremark, 
Øymark og Rødenes etter at Rødenes og Øy
mark var slått sammen til én kommune, Mar
ker, i 1964.167 
 Samme år kom for øvrig spørsmål om å 
inn lemme også Rømskog i storkommunen 
opp på nytt. Det var kommet henstilling fra 
Departementet, men kommunen var frem
deles fast bestemt på å stå utenfor. Kom
mune styret mente fremdeles at Rømskog 
ville bli utkant i en storkommune, og ville 
også på grunn av folketallet få en ytterst svak 
representasjon i sammenslutningens kom
munestyre. Dette var vektige argu men ter, 
og kommunestyret ba om snarlig bekreftelse 
på Rømskogs fremtidige status som selvsten
dig kom mune.168 De folkevalgte og bygdas 
be folkning var samstemmige. For øvrig satt 
ord fører Ola Taraldrud i fylkestinget, og 
kunne dermed personlig være med på å på
virke utviklingen. Han var den siste som au
tomatisk ble medlem av fylkestinget i kraft av 
sin status som ordfører. 
 Den interkommunale kontakt virket bra, 
og et godt eksempel var samarbeidet mellom 
Aurskog Høland og Rømskog om den niåri
ge sko len. Distriktslegeordningen sammen 
med Høland var også tilfredstillende for 
Røm skogs vedkommende. 
 Berørte, samarbeidende kommuner kun
ne også stå samlet bak henvendelser til over
ordnede myndigheter når det dukket opp 
felles problemer. Formannskapene i Røm
skog, Setskog, Søndre Høland, Aurskog, Bla
ker, Rødenes, Øymark og Aremark møt tes  
18. februar 1959 i Rømskog for å sende pro
testskriv til Sosialdepartementet. Saken gjaldt 
den nye trygdeordningen i skog bru ket fra og 
med 5. januar samme år. Ord ningen virket 
svært uheldig for syssel set tin gen i de berørte 

kommuner. Den nye tryg de ordningen ville 
gripe langt inn i sel ve skogbruket. Dette 
gjaldt både eldre ar bei dere i aldersgrup
pen 50–65 år med ned satt yte evne, og yngre 
skogsarbeidere som opp levde utrygge frem
tidsutsikter.169 

Gjennomføring av niårig skole
I 1961 ble det som omtalt innført niårig 
skole. På kretsmøtet i Rømskog var 52 stem
meberettigede møtt frem, og av disse stemte 
44 for skole på Bjørkelangen. Ingen stemte 
på Ørje som skolested for ung doms skolen, 
mens åtte stemmesedler var blanke. Den niå
rige enhetsskolen innebar seksårig barne
skole pluss treårig ungdomsskole. Det ble 
fem dagers skole for fjerde, femte og sjet te 
årskull. Skolestyret ønsket om mulig å be
holde syvårskullet i bygda.170 Dermed var 
Rømskog først blant Østfolds bygder med å 
innføre den nye folkeskoleloven.
 Som tidligere beskrevet, hadde Rømskog 
kom mune i første omgang takket nei til til
budet, men gikk altså fra skoleåret 1961/62 
inn i et interkommunalt samarbeid om sko
leverket. Bjørkelangen linjedelte ung doms 
skole ble felles skole for Nordre Høland, 
Setskog og Rømskog. Skolens for stan der
skap besto av to representanter fra verts
kommunen Nordre Høland, mens Rømskog 
og Setskog fikk en representant hver. Også 
foreldrene fikk plass i forstanderskapet med 
samme antall representanter. Nordre Hø
land kommune administrerte skolen og be
regnet de kvartalsvise tilskuddene. Etter at 
alle refusjoner var fratrukket, betalte Nordre 
Høland 15 prosent av utgiftene, mens resten 
ble fordelt på Rømskog og Setskog i forhold 
til elevtallet. Skoleskyssen måtte hver kom
mune besørge selv.171 
 I ettertid mente enkelte at Rømskog hadde 
«solgt seg» til Nordre Høland i skolesaken. 
Fordelingen av utgiftene lå uforholdsmessig 
tungt på bygda med såpass liten andel elever. 
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Rømskog Sentralskole sto ferdig i 1958 og var opprinnelig reist i mur. Skolebygningen ble senere panelt utvendig.
Eier: Rømskog lokalsamling.

Dessuten var representasjonen i forstander
skapet blitt noe skjev. Med så fåtallig repre
sentasjon var Rømskog ikke i stand til å få 
gjennomslag for ønskelige endringer. Kom
munen var kommet såpass sent med i for
handlingene at løpet langt på vei var kjørt. 
 Ordfører Jørgen T. Tørnby uttalte som
meren 1962 at de var gått med på avtalen i 
samarbeidskomiteen, «mens vi satt der små 
og stille, og så på det store Nordre Høland. 
For vi tenkte at hvis vi gir etter litt her, så kan 
det komme oss til gode i andre forbindelser. 
Men nei, sånn gikk det ikke».172

 Kommunens andel i ungdomsskolebygget 
var kommunens største økonomiske be kym
ring. Året etter ga Østfold fylke full refusjon 
av Rømskogs andel, og alt lå nå til rette for 
at kommunen slapp å ta opp lån. Dette var 
til stor lettelse, og gjorde det enklere å bære 
and re bekymringer.173 

 Rømskog ble samtidig med i den inter
kom    munale skoletann legeordnin gen. Tann 
lege Knut Hellsten ledet klinikken ved Bjør
kelangen ungdomsskole. Styret for tann  lege
ord ningen fikk en representant fra Røm  skog 
kommune.174

 Nordre og Søndre Høland, samt Setskog 
og Aurskog kommuner gikk sammen i 1966, 
og den nye storkommunen gjennomførte 
flere endringer i skoleverket, som også skulle 
få betydning for Rømskog. Omorganisering 
av skoleverket var et hovedargument for å slå 
kommunene sammen. 
 Som vi senere skal se, gikk reformarbeidet 
videre i 1970åra, og omfattet også det fag
lige og pedagogiske innhold.

Styrking av grunnskolen
Når det gjaldt egen skole, gikk Rømskog 
kom mune inn for videre styrking av grunn
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sko len ved egen sentralskole. Som en føl ge 
av tilslutningen til den linjedelte ung doms
skolen på Bjørkelangen, ble det vedtatt å 
inn føre fem dagers undervisning for fjer de, 
femte og sjette årskull. Ordningen med førte 
en timelærerpost med 600 timer år lig under
visning. Lærer Johan Hatleli ble an satt som 
skolestyrer ved sentralskolen fra 1961/62. 
En komité på tre medlemmer skulle samar
beide med Nordre Høland og Setskog om 
den videre utredning av den niårige skole.175 
Dette resulterte i en plan på åtte punkter for 
den niårige obligatoriske enhetsskole ifølge 
lov om folkeskolen av 10. april 1959.176 
 Rømskogs andel av byggekostnadene var 
i 1961 foreløpig beregnet til kr 169 387. 
Øst fold fylke bidro med kr 84 694, og det 
re sterende ble lånt i Marker Sparebank. 
Renter og avdrag til Nordre Høland skulle 
dekkes over de årlige budsjetter med slutt
oppgjør 31. desember 1965.177

 Når det gjaldt småskolen, ble det på grunn 
av vanskene med skoleskyss innført én time 
leng re undervisning pr. dag enn foreskrevet. 
Ordningen gjaldt fra og med 1961–62.178

 Noen elever ønsket å gå et tiende frivillig 
sko le år, og kommunen ga anledning til det 
i 1964. 179 Senere samme år ble det vedtatt 
å gi sommerundervisning i fjerde til sjette 
skoleår.180

 På 1960tallet kom det stadig flere søkna
der om stipend til skolegang og videreutdan
nelse. Kommunen la fremdeles søkernes 
øko nomi til grunn for behandlingen, og de 
aller fleste søknader ble innvilget. Fra 1969 
utbetalte kommunen stipend mot senere re
fusjon fra Østfold fylke.181 
 For øvrig dekket Rømskog kommune sine 
utgifter til elever ved Indre Østfold handels
skole og ved yrkesskoler. 
 Østfold fylke overtok i 1965 drift av gym
nasene, og siden Rømskog kommune be talte 
fylkesskatt til Østfold, var det na turlig at elev
er fra Rømskog valgte gymnaset i Mysen.182 

Noen elever som gikk på videre gående sko
le, valgte å reise frem og tilbake sam me dag. 
De måtte frem til skoleåret 1968/69 dekke 
reiseutgiftene selv. Fra da av dekket kommu
nen rutegående skyss for ele ver som daglig 
søkte gymnas, yrkesskole, han dels skole og 
husmorskole.183 De videre gående skoler var 
spredt til mange steder i Østfold, Akershus 
og Oslo. 
 Barn og ungdom var altså et av kom mu   
nens viktigste satsningsområder på 1960tal
let. Her lå fremtiden, og kunnskap og kom
petanse var nøkkelen til fremgang. I mot  
satt ende av velferdssamfunnet var eldre og 
pleietrengende, som ofte måtte stille ba kerst 
i køen når godene skulle fordeles. Hvor dan 
ble sosialtjenesten praktisert i Røm skog?

Omsorg av eldre og pleietrengende
Distriktslege Sverre Larsen iverksatte en 
un der søkelse som dokumenterte at antall 
eldre som trengte pleie, var en raskt vok
sende gruppe. Dermed økte også behovet 
for pleie hjem. Den såkalte «eldrebølgen» 
var på vei.
 Når det gjaldt sosiale goder, sluttet Røm
skog kommune seg i 1962 enstemmig til for
slaget fra Østfold Fylkeslag av Norges Sosial
forbund om å gi lommepenger og julegaver 
til klienter på alders og pleie hjem.184 Dette 
var noe nytt i tiden, og kvin ner og menn 
fikk de samme goder. Enslige kvinner over 
60 år og enker med barn ble tilgodesett med 
kommunal pensjon. Fra og med april 1963 
kunne man etter søknad innvilges trygd.185 
På slutten av året fikk 11 enker og enslige 
kvinner over 60 år kommunal trygd. De må
nedlige beløp varierte fra 40 til 140 kroner. 
Gjennomsnittlig trygd var 106 kro ner. Året 
etter ble trygden regulert til kr 3780 i året 
for alle.186

 Antall eldre pleietrengende vokste ras
kere enn kommunens tilbud om pleie
hjems plas ser. I 1965 fikk kommunen søk
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Sverre Larsen (1910-98), ble tilsatt som distrikts-
lege i Aurskog-Høland legedistrikt, som også omfattet 
Rømskog i 1965. Han virket frem til 1983.
Sverre Larsen hadde en lang og omfattende studie- og 
virketid bak seg da han kom til Høland. I sine yngre 
dager vervet han seg i det engelske Royal Airforce, og 
var med på landgangen i Normandie i 1944. Etter 
krigen fortsatte han sin tjeneste i forsvaret og på 
utenriksstasjoner.
Sverre Larsen var en meget kunnskapsrik og dyktig 
lege, som grep fatt i mange saker. Som formann i 
Helserådet i Aurskog–Høland og Rømskog var han 
opptatt av å bedre vannkvaliteten hos de mange 
små vannverk i kommunene slik at de tilfredsstilte 
hygieniske krav. Foto: Per Erik Nilssen.

nad fra en privat person om å kjøpe brann
tomta etter kom munehuset på Kirkerud. 
Der ville han bygge pleiehjem. Kommunen 
stilte seg po si tivt til initiativet, men prosjek
tet ble ikke rea lisert. 

Syke- og legeordning
Det var vesentlig å få hele helseordningen inn 
i et fast system. Et kommunalt oppnevnt helse

råd kom derfor med forslag til helse for skrif ter, 
som ble forelagt kommunen til god kjennelse. 
 Rømskog tilhørte fremdeles Høland lege
di strikt og var fornøyd med ordningen. Le
gen hadde hver måned to kontordager i 
Røm skog, hvorav den ene var avsatt til barne
kontroll. Men distriktslegen hadde stort ar
beidspress, og det var derfor stadig ut  skifting 
av leger. Rømskog kommune ut tryk te bekym
ring for dette, og ville gjøre sitt ytter ste for 
å lette byrdene og yte all mulig hjelp til di
striktslegen.187 
 Syketransporten var en av de tyngste ut
gifts  poster for syketrygden. Trygdekassa 
had  de bare 312 syketrygdmedlemmer, og ut   
giftene var i 1965 kommet opp i hele 24  819 
kroner. Trygdesjef Thoralf Tukkensæter had
de beregnet en uttelling på kr 79,55 pr med
lem. Fremste årsak til utgiftene var store av
stander til sykehusene. Det var som kjent sær
lig langt til sentralsykehuset i Fredrikstad, og 
legene beordret fremdeles sine pasienter til 
Fredrikstad fremfor det nye lokalsykehuset 
i Askim. Gamle rutiner var vonde å vende, 
og det måtte tenkes i nye baner. Trygdekassa 
ville nå ta initiativ for å få ned utgiftene.188

  Dette gjaldt ikke minst lokale tiltak. Røm
skog kommune måtte i 1965 avslå over  takelse 
av sykepleieordningen, som syke pleier fore
ningen i bygda hittil hadde ivare tatt. Det var 
gitt et kommunalt tilskudd, men det var ikke 
tilstrekkelig for å kunne fort sette ordningen. 
1964 var det første året kommunen ikke had
de gitt foreningen noe tilskudd, og sykeplei
erforeningen var svært skuffet. Samtidig var 
det på tale å få en ambulerende sykepleie. 
Ordfører Ola Taraldrud minnet om at man 
fremdeles dispo nerte kr 4700 på budsjettet, 
og antydet et forslag om å be sykepleierfore
ningen aver  tere etter sykepleierske. Dersom 
det ble ansatt en kvalifisert søker, ville kom
mu nen gi det nødvendige tilskudd, mens 
fore nin gen skulle stå som arbeidsgiver. Sa
ken ble oversendt kommunens sosialstyre 



Rømskog bygdebok bind 3      327På vei inn i velferds-samfunnet på 1960-tallet

med an modning om en uttalelse om den 
frem ti dige hjelpeordning i kommunen.189 
Hjem me sykepleien var med andre ord på vei 
inn i kom  munens omsorgstjeneste.

Nye kommunale oppgaver 
I en stadig tydeligere moderniseringspro
sess ble også de rent kommunale oppgaver 
spesialisert og effektivisert. Hva var i så måte 
typisk for Rømskog fra 1960tallet?
 For å lette saksbehandlingen fikk for
mann  skapet i 1962 myndighet til å fatte 
vedtak i en kelte saker. Blant aktuelle saker 
det året var kommunale tilskudd til private 
veier (gren de veier), og ansettelse av arki
tekt til det nye kom munelokalet. I 1986 ble 
det delegert myn dighet til formannskapet i 
budsjettsaker. Dette gjaldt justering av bud
sjettet innenfor gitte rammer, og omfattet 
blant annet ved tak om overføring av bevilg
ninger til senere år. Dermed unngikk man 
lange og tunge saks  ganger, og kommune
styret kunne kon sen trere seg om mer over
ordnede opp gaver.190

 I tråd med flere oppgaver og større aktivi
tet ble det opprettet nye komiteer, råd og ut
valg. Rømskog fikk for eksempel egne nemn
der for tiltak, vannforsyning, skattelettelser 
og inn landsfiske. I 1969 ble det nedsatt en 
egen historienemnd med Hans Taraldrud 
som sekretær.191

 Den nye tids krav til organisering og ef
fek tivi sering innhentet også Rømskog. Der 
for måtte det også her skaffes flere og be
dre kontorer. Kommunelokalet lå ennå i 
ja nuar 1959 på Kirkerud, men plassen var 
for liten. Kommunestyret vedtok derfor 
sam     me måned å innrede Tukkun skole fra 
1920åra til kontorer for herredskassa og 
lig nings kontoret. Samtidig skulle det skaf 
fes kontorplass til lensmann, bank og her
reds agronom. Følgelig måtte det inn hentes 
mer kontorhjelp. Også distrikts legen skulle 
ha et sted å være under sine to månedlige 

kontordager i Rømskog («dåk ter dager»). 
Man skulle prøve å innrede bruk bare lokaler 
i kommunehuset.192

Nytt kommunehus 
Etter at kommunelokalet på Kirkerud brant 
ned i juni 1959, måtte kommunestyremøtene 
holdes på sentralskolen, mens formennene 
også kunne møtes hjemme hos ordføreren 
og andre formannskapsmedlemmer. For øv
rig kunne det være hyggelig når kommune
styre representantene møttes på skolen. Ord
føreren gjorde i alle fall hva han kunne for 
å skape trivsel. Da de kom sammen til for
handlinger i august 1961, lå det en pose 
suk kertøy og et assortert utvalg sigaretter på 
hver plass. Ordfører Jørgen T. Tørnby span
derte, og så vidt vites, var det ingen engangs
foreteelse. Dette må sannelig ha vært mer 
populært enn wienerbrød og kaffe i vanlig 
kommunal regi. Spanderingen virket trolig 
overveldende på representantene, for de sat
te seg beskjedent på stoler langs veggene. På 
et av møtene var beskjedenheten ekstra stor, 
og ordføreren måtte be dem komme nær
mere forhandlingsbordet, da møtet skulle 
begynne. Men det gikk tregt, og ordføreren 
utbrøt utålmodig at det var da svært til be
skjedenhet. Da kom det en stemme fra det 
ene klasseromhjørnet: «Og nå som det er 
lagt ut så fint åte til dom!»193

 Høsten 1961 ble det lagt planer for byg
ging av nytt kommunehus. Først og fremst 
måtte tomtevalget utredes, og fire forslag 
ble drøftet: 1. Den gamle tomta på Kirkerud. 
2. Kommunens eiendom Sandem. 3. Enge
haget. 4. Eidet. 
 Formannskapet mente at tomta på Kirke
rud muligens var den peneste, men den 
var ikke lenger så sentral. Også tomta på 
Sandem var pen, men siden størstedelen av 
befolkningen sognet til nordsiden av Røm
sjøen, burde kommunehuset helst lig ge i det 
området. Eidet falt bort, fordi kom munen 
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Rømskog kommunehus sto ferdig i 1968. Bygningen ble plassert helt inntil den gamle Tukken skole, som ble revet 
omtrent samtidig. Eier: Rømskog lokalsamling.

ikke fikk kjøpe tomta der. Tomta på Engeha
get var pen, og bød samtidig på flere økono
miske fordeler. Et kommunehus her kunne 
ha felles fyringsanlegg og kloakk anlegg med 
Sentralskolen. Også vakt mes teren kunne 
være felles for begge hus. 
 Derfor foreslo formannskapet enstemmig 
å bygge det nye kommunehuset på Enge
haget. Kommunestyret vedtok tomtevalget 
13. november 1961.194 Året etter ble arkitekt 
Johannes Løvfald fra Mysen engasjert til å 
tegne kommunehuset. Formannskapet men
te at det var en fordel å ha en habil arkitekt 
fra distriktet. Nå måtte også de økonomiske 
rammer utredes. 
 Etter at Løvfald fikk oppdraget, ble det 
ned  satt en egen byggekomité med Jørgen 
Dahl som formann.195 I 1963 fikk bygge komi
teen utvidet mandat til å koordinere hele den 
kommunale byggevirksomhet.196 Byggingen 
av kommunehuset var kostnadsberegnet til 

drøyt 600 000 kroner, og kommunen trengte 
å låne kr 223 000. Det ble søkt om lån i Nor
ges Kommunalbank. Marker Sparebank ga 
et lån på kr 75 000. 
 Det var et alminnelig ønske blant byg de
folk at huset også skulle romme et for sam
lingslokale til allmennnyttige formål. Et slikt 
sentralt møtested hadde lenge vært et savn 
i bygda. Byggetiden var beregnet til to år.197 
Den ønskede kultursal kom senere, og ble 
etablert uten å ta opp lån. 
 Planen ble holdt, og i august 1968 flyttet 
de kommunale etater inn i helt nye og mo
der  ne omgivelser. Kommunehuset hadde 
en samlet gulvflate på 951 kvadratmeter, og 
i samme bygning var skolens gymnastikksal. 
Iføl ge byggekomiteens daværende formann, 
lig ningssjef Harald S. Haugen, hadde hele 
ar  beidet tatt knapt to år, og alt var gått et
ter planen. Byggekostnadene var stipulert til 
kr 750 000. Den gamle skolebygningen som 
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had de huset kommunen i nesten 50 år, skul
le rives. Også den gamle låven på skoletomta 
var til nedrivning. Hele området ble planert 
og gjort meget attraktivt.198

 I tråd med økte krav til forvaltning og saks
behandling måtte veier, post og telefoni sta
dig utbedres. Infrastruktur var et moderne 
be grep, som kommunen skulle møte stadig 
oftere. 

Post og telefon
Post og telefon var en viktig del av kommu
nika sjonene, og et stadig tilbakevendende 
pro blem i Rømskog. Etter 1905 gikk posten 
som kjent over Bjørkelangen. Kommunen 
had de til liten nytte vært i forhandlinger 
med postverket for å få en bedre postord
ning. Før krigen var det postforbindelse fire 
ganger i uka, og tre ganger ukentlig under 
krigen. Post  mesteren i Oslo hadde det øver
ste an  svar for postrutene. I august 1945 ba 
be boerne i Trosterudgrenda om daglig post 
til og fra Bjørkelangen. Kommunen sendte 
anmodningen videre til postmesteren i Oslo. 
Dette gjaldt bipostrute nr. 595, og søknaden 
ble avslått med høye kostnader som be grun
nelse, slik søknader også tidligere var blitt 
avslått. Herredsstyret mente avslaget var uri
melig, og at beboerne hadde krav på dag lig 
og sikker postbefordring. Søknaden ble der
for opprettholdt.199

 Ennå i 1946 gikk det post bare tre ganger 
ukentlig. Dersom et brev ble postlagt på lør
dag, kom det tidligst av sted onsdag uka et
ter. Dersom en person i Oslo skrev brev til 
en i Rømskog, ville det gå minst en uke før 
det kunne forventes svar, skjønt strekningen 
bare var 100 km.200 
 I 1950 var det to poståpnerier i Rømskog. 
Røm skog poståpneri omfattet «Nordroa» og 
«Østkroken», mens Søre Rømskog post åp
neri gjaldt «Vestsia» og «Utroa». I 1949 fant 
post vesenet ut at «Utroa» ikke trengte å få 
post oftere enn annen hver dag. Eventuelle 

pro  tester fra de berørte parter måtte sendes 
via kommunen til Poststyret i Oslo.201 Men 
som vi ofte har sett, vant slike henvendelser 
lite frem.
 Kommunen mente at Rømskog poståp
neri fort  satt burde ligge ved eller i nærheten 
av Tran dem. Betingelsen for det var at post
ver kets plan om å opprette brevhus i klasse 
1 ved Tørnby ble gjennomført allerede fra  
1. au gust 1950, og at postføreren fra samme 
da to pliktet å hente utgående post på Tørn
by brev hus. Dersom ikke dette ble gjennom
ført, ville kommunen slutte seg til lensman
nens ut talelse om å flytte Rømskog poståp
neri til Tørnby.202

Mange klager
Ikke alle endringer og nyordninger var til 
umiddelbar fordel for bygda. Sentralisering 
og såkalt effektivisering var overordnede krav 
som tok lite hensyn til lokale behov. Herreds
styret beklaget i 1954 både den nye kontorti
den og postgangen i kommunen. Det var et 
stort tilbakeskritt at posten gikk ut fra Røm
skog poståpneri i stedet for fra poståpneriet 
i Søre Rømskog. Postmesteren ble anmodet 
om å gjeninnføre den gamle ordning med 
postutgang fra Søre Rømskog poståpneri om 
morgenen.203 
 Det var også mange ønsker og behov når 
det gjaldt postombringelse. I 1967 kom det 
melding fra postmesteren i Lillestrøm med 
forslag om ny ruteordning i Rømskog. Det 
var ønskelig å nedlegge Tørnby brevhus og 
Søre Rømskog poståpneri, og erstatte disse 
med landpostrute. Dette innebar at det vil
le gå postrute helt til Trosterud med daglig 
postgang til Ringsby. På den tid gikk posten 
bare tre ganger i uka til Ringsby. Kommune
styret hadde intet vesentlig å bemerke til for
slaget. Det var viktig at postgangen ikke ble 
forsinket i forhold til dagens ordning.204

 Harald Myrås fra Setskog overtok i 1964 
postkjøringa fra Bjørkelangen til Trosterud 
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Olaf Haugen (1894-1966) med sin Graham Paige 1930-modell utenfor uthuset ved poståpneriet på Nedstua, 
Søndre Trandem. Foto: Per Øyan, 1939.

Ragnhild Nyquist (1924-2010) var poståpner på 
Brennemoen til hun ble pensjonert i 1990.
Eier: Rømskog lokalsamling.

etter Olaf Haugen. Den daglige ruta fra 
Bjørke langen til Rømskog gikk rundt Røm
sjøen. Den var 11,5 mil lang, og var i lengste 
laget. Ruta var ikke bare lang. Den hadde 
hele 84 stoppesteder, og noen av dem hadde 
13 postkasser. Han hadde mye å holde styr 
på, og trengte assistanse. Han fremhevet 
det gode samarbeid, særlig med poståpner 
Ragnhild Nyquist. Hun var poståpner fra be
gynnelsen av 1950tallet, og tok over etter sin 
mor, Birgit Kind Haugen. Poståpneriet var 
på Nordre Rømskog. 
 Det var en del private veier som om vin 
teren ikke var brøytet. Derfor måtte post
kjøreren medbringe snøskuffe eller bruke 
ski. I alle de 34 år Harald Myrås hadde vært i 
tjeneste, var han sykmeldt bare én gang.205 

Telefonordningen
Ikke minst telefonsambandet var et ved
va  rende problem. Den videre utbygging 
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av telefonnettet var, særlig i Rømskog, 
et nød  vendig anliggende. I 1949 var det  
73 abon nenter i bygda, og hovedsentra
len lå i Lille strøm. Det var i 1951 mange  
klager på tele fonordningen på helligdager, 
og ekstra be taling for overtidssamtaler. Det 
var en al minnelig mening at servicen ikke 
sto i for hold til abonnentenes utlegg og ven
ting. Ord  føreren ble pålagt å legge saken 
frem for tele  grafbestyreren på Lillestrøm.206 
 Det var ikke alltid helt klare linjer i kom
munikasjonen mellom kommunen, Vei ve

se net og Telegrafverket. Dette gjaldt særlig 
ut  byggingen av nettet. I 1961 sto det en lang 
rekke telefonstolper midt ute i veien langs 
vest siden av Rømsjøen. Veivesenet had de 
gjort henvendelse til Telegrafverket om om
legging av veien, men det måtte fore ligge 
tilsagn fra kommunen om at den dek ket 
erstatning for grunnen der stolpene skulle 
stå. Når så ikke var gjort, ble stolpene altså 
stående midt i veien. Derfor måtte kom
munen henvende seg til Telegrafverket i 
sakens anledning. Kommunen var naturlig 

Med dette sentralbordet kunne Rømskogs abonnenter betjenes både internt i bygda og til verden for øvrig. Når 
det ringte, falt et lokk ned øverst på bordet og sentralbordbetjenten så med en gang hvem som var på tråden. 
Abonnenten skulle egentlig oppgi nummeret, men det var sjelden ringeren visste nummeret til den han ønsket å 
snakke med. Derfor var det viktig at sentralbordbetjenten hadde pugget alle nummer slik at det kunne foretas en 
hurtig ekspedisjon. Foto: Evensen.
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nok forundret over en slik fremgangsmåte. 
Ordfører Jørgen T. Tørnby syntes at det var 
mer kelig «at når Veivesenet bygger ut en 
slik vei, så skal en stakkars ordfører måtte 
fly omkring og lukte at telefonstolpene blir 
stående ute i veien, og deretter ta seg av 
det nødvendige». Det var heller ikke små
penger kommunen måtte betale for stolpe
grunn, for kravet var nå en fem meter bred 
gate inn til hver stolpe.207 
 
Den siste telefonsentral
Familien Borgny og Henrik Bernhus på  
Nordre Rømskog bestyrte den siste tele fon
sen tralen i bygda. Borgny ble stasjonsholder 
etter sin mor, Gunhild Skogheim, i 1962.  
For sin innsats igjennom 40 år ble Gun
hild Skogheim tildelt kongens fortjeneste
medalje i sølv. 
 Sentralen var den gang på Skogheim, og 
ble i 1962 flyttet hjem til Borgny på Berg. 
Også Randi Moen var i mange år tilknyt
tet tele fonsentralen på Rømskog. Hun var 
både fast avløser og hjelpeavløser. Sentralen 
be tjen te til sammen 176 abonnenter, 128 i  
nordre og 48 i Søre Rømskog. 
 Telefonen i Søre Rømskog, på Skjønhaug 
hos søstrene Ruth, Aagot og Kristine Skau, 
ble automatisert 22. juni 1973 klokka 10 om 
formiddagen, men bare lokalt. Derfor måt
te alle samtaler ut av bygda eller til abon
nenter i Nordre Rømskog enn så lenge gå 
via sentralen. Dette gjaldt 45 abonnenter, 
som hadde fått nye apparater, og kunne 
slå nummeret direkte seg imellom. Når de 
skulle ringe rikstelefon, måtte samtalene gå 
over Nordre Rømskog som fremdeles besto, 
med Borgny Bernhus som stasjonsholder. 
Søstrene Skau hadde styrt Søre Rømskog 
sentral helt siden den ble opprettet i 1914, 
det vil si i nesten 60 år.208 
 Rømskog hadde i 1973 mellom 90 og 100 
abon nenter hvorav halvparten ble betjent 
manuelt. Felles for disse tre sentralene var 

at de hadde hatt tilhold hjemme hos sta
sjonsholderne, og kom dermed til å på virke 
privatlivet. Borgny Bernhus på Berg ut talte 
til Indre Akershus Blad da sentralen ble 
nedlagt, at det i fremtiden skulle bli «rart» å 
gå inn i rommet der sentralen i alle år had
de stått.209

 Utbyggingen av linjenettet med tanke på 
automatisering startet for alvor i 1970, skjønt 
den etter planen skulle ha begynt fem år tid
ligere. Storstormen i østlandsområdet i 1969 
hadde medført forsinkelser, og den used
vanlig lange og vanskelige prosessen gjorde 
det nå vanskelig å etterkomme alle søknader 
og ønsker fra abonnentene.
 I 1986 gikk kommunen til anskaffelse av 
et nytt telefonsystem, UNIPAX 30 A, til kom
munehuset, helse og sosialsenteret, samt al
derspensjonatet.210 

Veier og bilruter 
Alle offentlige tjenester var avhengig av ef
fektive og trygge kommunikasjoner. Frem
deles opprettholdt private grunneiere en del 
av veistellet i bygda. Men det kommunale an
svar ble stadig tydeligere også her.
 Etter søknad fra oppsitterne ble veien 
Skjøn haug–Sundsrud i 1959 oppgradert til 
kom munal vei.211 
 I 1959 foresto ombygging av bruene ved 
Kopperudseter nordre og søndre. Kom mu
nen vedtok å betale erstatning for gjer de hold 
og grunn, grustak, holdeplasser, brak ke og 
opp lagstomter, steinbrudd med mer, samt all 
annen skade og ulempe som an legget måtte 
føre med seg. Øvrige utgifter skulle dekkes 
av stat og fylke.212

 I 1961 vedtok kommunen å anlegge og 
ved likeholde ferister langs veien til kirken, 
en ved Bøhler og en ved Bøsand. Det var alle
rede planert og vedlikeholdt veier ved siden 
av feristene. Grunneierne pliktet å holde 
grinder ved siden av feristene.213

 Veianlegget på østsiden av Rømsjøen had
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de høy prioritet, men i 1969 var det ennå 
ikke fullført. 
 Østfold fylke overtok stadig mer av vei ved
likehold. Fra 1. januar 1964 overtok fyl   kets 
veivesen ansvaret for strekningen Eidet–
Rømskog kirke, og Skjønhaug–Sunds  rud. 
Strekningene var henholdsvis 1600 og 1100 
meter lange. Fylket krevde til gjengjeld at 
kommunens snøplog skulle over føres veder
lagsfritt til veivesenet. Dette var den eneste 
snø plogen i Rømskog, og kom munestyret 
krev de derfor at plogen måtte stasjoneres i 
byg da, og som tidligere benyttes til brøyting 
av bygdeveier og private veier. 214 
 Det var samtidig viktig at Rømskog fikk be
dre veiforbindelse til Mysen og resten av Øst
fold. Derfor støttet kommunen vei pro sjektet 
Skislett–Hedmarken i Rødenes. Vei prosjektet 
innebar for Rømskog en for kor telse av veien 
til Mysen med hele 13 kilo meter. Dette ville 
bety mye både for kom munikasjoner og næ
ringsliv. Østfold fylke ville på sin side bidra til 
at prosjektet ble realisert for således å knytte 
Rømskog sterkere til Østfold. Veibyggingen 
kunne i neste omgang skape grunnlag for 
mer indu stri og sysselsetting i kommunen.215 

Bussrute Mysen–Rømskog
For å knytte enda bedre forbindelse med 
Øst fold ble det i 1965 som en prøveord ning 
iverk satt en bussforbindelse mellom Mysen 
og Rømskog. Fylket ga kr 16 000 til prosjek
tet. Pro sjektet var i første omgang vellykket, 
og Røm skog kommune ønsket å oppretthol
de rute  for bindelsen Mysen–Kroksund–Tran
dem   setra. Den var ikke minst viktig når det 
gjaldt skole, sykehus og kommende indu
stri.216 Ordfører Ola Taraldrud minnet om 
at Rømskog betalte fylkesskatt til Østfold, og 
at veien til sykehus og høyere skole i Askim 
og Mysen var helt nødvendig. Kommunen 
had de ikke råd til å betale fylkesskatt både til 
Akers hus og Østfold.217 
 Den nye ruta til Østfold Bilruter ble øns ket 

velkommen ikke minst i Østfold for øvrig. 
«Jeg har inntrykk av at hele Østfold trykker 
Rømskog til sin barm i dag,» uttalte samferd
selskonsulent Syversen ved inn vielsen. Ifølge 
fylkesordfører Karl H. Karlsen hadde fylkets 
myndigheter for lengst lagt sin spesielle elsk 
på bygda, «og det er ganske gitt at vi vil satse 
på å beholde Rømskog som en vesentlig del 
av fylket. Det er vår simple plikt å legge for
holdene til rette for dette.»
 Fylkesordføreren mente ellers at bilruta 
bare var en sped begynnelse til bedre kom
muni kasjon. Det trengtes nå utbygging av 
til førselsveier til Kroksund bru og utbedring 
av de vanskelige bakkekneikene ved Krok og 
Rakkestadgårdene. Dessuten var det klart at 
den prosjekterte veien Skislett–Hedmarken 
måtte bygges så snart som mulig. 
 Også handelsstanden i Askim og Mysen ut
trykte glede over kontakten med Rømskog. 
Kjøpmann Leif Mysen visste at en rømsjing 
aldri kom for å prute, men for å handle. «Jeg 
liker dere!» 
 Siden det var såpass kort vei til Bjørkelan
gen i forhold til Askim og Mysen, fryktet ikke 
kjøpmennene her noen handelslekkasje til 
Østfold. For øvrig var den niårige skolen 
som kjent et sterkt bindeledd mellom Røm
skog og Bjørkelangen.
 Ordfører Johan Volden i Eidsberg hevdet 
at samferdselen var hovedbetingelsen for å 
ska  pe levelige vilkår i bygdene i indre Øst
fold. Det var bedre å utbygge den enn å lage 
så  kalte vekstsentra. Et levende samfunn var 
av hengig av at hele regionen kunne sam
arbeide.
 Optimismen var stor, men bussruta ble lite 
brukt i den påfølgende tid. Selv om pas sa
sjer trafikken var lav, gikk godsruta bra. Det 
var nå viktig at Østfold fylke opprettholdt sin 
støtte.218 En viss pessimisme var nå merk bar.
 I 1977 gikk ruta Rømskog–Mysen bare to 
ganger pr uke. Den alminnelige kollektiv
transport gikk stort sett over fylkesgrensa 
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til Akershus. For å knytte Rømskog til re
gionen for øvrig ble det vurdert å benytte 
drosjebuss som et alternativ. Samferdsels
nemnda i fylket ble anmodet om å vurdere 
en slik løsning.219

 Uansett førte kommunikasjoner og bi
lisme til større trafikk utenfra. Bygda kunne 
åpnes for turisme. Med biler, bussrute og be
dre veier ble naturperlen Rømskog et reise
mål fra et stadig større omland. 

Rømskog som turistmål
For å kunne utvikle nye næringsveier er det 
viktig å finne ut hva som skiller Rømskog fra 
and re kommuner og steder. Hvilke kvalite ter 
og muligheter har bygda? Kort vei til Oslo og 
E 18 til Stockholm gjør Rømskog attraktiv 
for de fleste typer næringsdrivende. Byg
das mange naturperler gir store muligheter 
for såkalt bygdeturisme. Fritidssamfunnet 
ska  per behov for nye og annerledes ferie
opp   levelser. Feriefolk ønsker alternativer 
til charterreiser og sydenturer, mens travle 
forret ningsfolk gjerne vil tilbringe helger og 
fridager i fredelige omgivelser uten stress og 
mas. Rømskog er en perfekt arena for slike 
behov. Uberørt natur og dyreliv kan der
med gi grunneierne nye og nødvendige inn
tektskilder i tillegg til skogsdrift. 
	 I kjølvannet av velferdssamfunnet fra 
1960åra og fremover ble det mer behov for 
ferie og fritid. Folk fikk bedre råd og mer 
fritid. Stadig flere utenbygds oppsøkte Røm
skog for å oppleve ro og vakker natur. Kom
munen vedtok derfor i 1959 å opprette to 
campingplasser.220 Disse ble imidlertid ikke 
realisert.
 Reklame og propaganda ga resultater, og 
turistene kom i hopetall. Men turisme er et 
tveegget sverd. I annen halvdel av 1960tal
let var tilstrømningen så stor, at byg de folk 
ble trengt vekk fra badeplassene sine ved 
Rømsjøen. Badeplassene Kirkesand og Sand
viksand ble særlig populære, og den som

merlige utfoldelse var større enn ønskelig, 
særlig så nærme kirken og kirkegården. 
Også camping og telting var til besvær. Saken 
måtte behandles i herredsstyret, og i samfor
stand med grunneieren ble det i første om
gang satt opp en plakat med an modning om 
å vise hensyn og pietet.221

 En mer varig løsning var å erverve grun
nen på Kirkesand til parkområde, for både 
å hindre camping, og for å unngå eventuell 
fremtidig hyttebygging. Vel 16 mål kunne 
overtas for 40 000 kroner. Kommunen men
te at Staten burde komme inn i bildet, og 
Statens Friluftsråd var på befaring.222 
 Det var samtidig ønske om campingplass 
på Sandviksand, selv om den lå avsides. Men 
på grunn av steinalderboplass her, var områ
det fredet, og campingplass uak tuelt. Øken
de press på naturarealer førte til at kommu
nestyret i 1968 vedtok en dispo sisjonsplan for 
bestemte områder. Bygging av sportshytter, 
sommerhus, koloni hagehus og lignende 
bygninger som var beregnet på kortere opp
hold, kunne bare foretas ifølge disposisjons
planen. Den var behandlet av bygningsrådet 
og godkjent av fylkesmannen. Bygningsrådet 
fikk fullmakt til å utferdige nærmere regler 
for hyttebygging og andre fysiske inngrep.223

Norsk-svensk turistsamarbeid
Også selve turismen kom etter hvert inn i 
mer faste former. Rømskog gikk i 1968 med 
i det norsksvenske turistsamarbeid med fel
les brosjyre for Marker og Nordmarkskom
munene i Sverige. Kommunen sa ja til sam
arbeidet under tvil, fordi det også med førte 
utgifter. Ordfører Ola Taraldrud hevdet på 
sin side at turismen kunne vise seg å gi be
dre sysselsetting og nye næringsveier. Han 
mente at rømsjingene bodde for langt unna 
Oslo til å kunne arbeide der, og reise frem 
og tilbake på dagen. For øvrig var det almin
nelig oppfatning at man måtte se fremover, 
og at medvirkning i turistbrosjyren ville løn
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ne seg i et større og lengre perspektiv. Men 
det var bekymringsfullt at infrastrukturen og 
vare utvalget i kommunen ennå ikke var til
fredstillende for større turisme. 
 Jørgen T. Tørnby gikk kraftig til felts mot 
hele prosjektet og mente at det var å begyn
ne i den gale enden når kommunen ikke 
hadde noe å selge til turistene. «Hva skal vi 
gjøre dersom det kommer en buss full av tu
rister som vil overnatte, eller om de har lyst 
på en kopp kaffe og litt mat? Skal vi be dem 
finne frem fiskestanga, og fiske seg en abbor 
til po tetene?»
 Motargumentet var at Nordmarken lå 
enda mer avsides enn Rømskog, og hadde 

like vel satset fullt og helt på turisme. 224 Kom
mune styret vedtok derfor samarbeidet og 
opp rettet samtidig en egen turistnemnd.225

 Navnet på det svensknorske samarbeidet 
ble SVENO E 18, men det skulle etter hvert 
vise seg at det ikke svarte til forventningene. 
Under behandlingen av budsjettet for 1972 
ble det fra flere hold bemerket at man aldri 
hadde sett noen omtale av Rømskog. Jørgen 
Dahl hadde vært på to møter i komiteen, 
og fant snart ut at han og andre deltagere 
kunne avstå fra videre deltagelse. De var ikke 
regnet med i helheten. Kommunen avsluttet 
med god grunn videre samarbeid.226 
 I 1985 ble Rømskog og AurskogHøland 

På Sandviksand er det folksomt på fine sommerdager med badende og soltilbedere. Særlig er stranden godt egnet 
for barn. 
Nærmest fra venstre: Heikki Nilsson, Tor-Kristian Nilsen, Line Nilsson, Sidsel Nilsson, Malin Nilsson og Har-
rieth Nilsson. Foto: Nils Nilssen, 1982.
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Medlemmer av kommunestyret på befaring ved Kirkerud Camping like før åpningen av campingplassen i 1973. 
Fra venstre: Jørgen Dahl, Klemet Haukenes og Arne Jensen. Foto: Indre Akershus Blad.
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Rei se  livslag etablert. Kommunen søkte vi
dere samarbeid med organisasjoner for 
reise  livs  næringen i Østfold og Årjäng kom
mune i Sverige.227 I de senere år er Rømskog 
med i Reiseliv Indre Østfold. 

Campingplasser
Turisme og campingplasser var likevel liv laga 
også i Rømskog. På 1970tallet ble Kirkerud 
Cam ping anlagt ovenfor kirken. Med vakker 
ut  sikt over Rømsjøen og bademuligheter ble 
den et populært feriested. Rolf Johannes sen 
etab   lerte i 1973 plassen med 12 camping hyt    

ter foruten campingplasser. Hyttene fikk fullt 
belegg helt fra starten av. Rolf Jo  han  nes sen 
var egentlig gårdbruker og had de med Kir
kerudfeltet funnet en ny nisje i næringskje
den. De som fant veien til campingplassen, 
var både feriefolk og week   endturister. I den 
solfylte lia opp fra Røm   sjøen ville det i løpet 
av sommeren 1973 stå ferdig 22 fullt utstyrte 
utleiehytter med fire køyeplasser i hver hytte. 
Dessuten var det rikelig plass til campingvog
ner. Det var felles sanitæranlegg, og lenger 
ned i opp  kjørselen til feltet, ville Johannes
sen anlegge en «hyttebutikk». Målet var å 

Nord Steinby Camping v/Lise og Roar Høisveen ble åpnet i 1995 etter at de fikk omdisponert en del innmark til 
næringsformål. Stedet har 50 plasser for campingvogner, utleiehytter, servicehus med kiosk og kro. Campingplassen 
er blitt et populært sted og har gjester fra mange kanter av Norge og Europa. Da Villmarksveien langs Riksvei 
21 ble kjent, kom mange turister fra Tyskland og Nederland med sine bo - biler. På gården åpnet Lise butikken 
«Stabbur-Lise» i 1988 med hjemmeproduserte varer i strikk, skinn, vev og søm. Lise har strikket og solgt til 
norske og utenlandske gjester over 100 gensere med Rømskog-motiv: Tømmersaks, tyttebær og trær. Foto: Fotopro 
flybilder, 2011.
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Kirkerud Camping sett fra Vestsida. Det en fin plass i den vestvendte lia mot sjøen. Her har ca 80 campingvogner 
hatt sine faste plasser gjennom flere år. I tillegg er de 12 hyttene fast belagt.  Ingamay og Harry Johannessen 
har drevet campingplassen fra 1988 til mai 2012, da deres datter Nina Kind Johannessen tok over. Ved hjelp 
av kraftuttak på traktoren har Harry Johannessen drevet et lite sagbruk for bondeskur på Kirkerud siden 1982. 
Foto: Rolf Johan Aabel, 2009.

bygge til sammen 42 utleiehytter. Dette var 
et stort økonomisk løft, som kvalifiserte til 
støtte fra Distriktenes Utbyggingsfond. Både 
kom mu nale myndigheter og fylket så med 
velvilje på prosjektet.228 Men det ble bare byg
get 12 hytter.
 Innehaveren kunne i 1975 berette at det 
kom turister fra de fleste europeiske land 
med hovedvekt på nordmenn, dansker, tyske
re og nederlendere.229 Svensker var i mindre
tall, og de fleste norske turister var fra Akers
hus og Østfold. Mange faste gjester kom til
bake år etter år. Foruten de 12 utleiehyttene 
var det plass til telt og campingvogner.230 

Hyttebygging
Også hyttebygging var i fremmarsj. Kom mu
nen bestemte i 1970 å innføre en byggefri 
sone på 100 meter langs Rømsjøen og langs 
riks og fylkesveier. Dette var to viktige skritt 
i bevaringen av bygdas natur mot uforstan
dig og ukontrollert hyttebygging. I tillegg 

hadde bygningsrådet fremmet visse regler 
for hytte bygging og virksomhet rundt hyt
tene.231 Samme år ble det godkjent 64 dekar 
til hytte tomter ved Vortungen.232 Dermed 
ble det åpnet for salg av ni strandtomter. 
Året etter kunne Bjarne Myrvold bortfeste 
13 hytte tomter ved Stangebrøt på sin eien
dom Myrvold skog.233 I 1973 vedtok kommu
nen en disposisjonsplan for hyttefelt på Øst
tukun nedre. Planen ga plass for åtte hytter, 
og om rådet langs vannet var friareal.234 
 Selv om det var lagt til rette for både hytte
bygging og friluftsinteresser, var det et tanke
kors at hele 80–85 prosent av Rømskog kom
mune i 1977 fikk betegnelsen «byggefrie 
na turområder». Kommunen kunne ikke gå 
med på at regionalmeldingen la slike restrik
sjoner på så store områder. Foredling av tre
virke var en næring som krevde visse arealer. 
I regionalmeldingen ble områdene båndlagt 
til fordel for friluftsinteresser. Dette var uri
melig fordi muligheter for etablering av ar
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beidsplasser var vanskelig nok fra før. Store 
deler av skogsområdene ligger til gårdsbruk, 
som krever intensiv drift dersom primærnæ
ringen fortsatt skulle ha noen berettigelse. 
 Kommunen fryktet også at områder som i 
regionalplanen ble frigjort for hyttebygging, 
ville legge ekstra press på Rømsjøen. På det
te område måtte regionalplanen samordnes 
med kommunens forslag til generalplan. For 
øvrig foreslo kommunestyret at skog strek
ningen vest for en linje Vortungen (Nord
gardslund)–Ertevannet–Rømungen kunne 
være byggefrie naturområder.235 

Båttrafikk
Hurtiggående fritidsbåter gjorde seg stadig 
mer gjeldende også på Rømsjøen. Langs 

van net sto det fartsskilt med åtte knop som 
høyeste fart. Slike skilt ble tatt ned i 1987. 
I stedet ble store, lett synlige skilt med på
skrift «Sakte fart» boltet fast i berget ved 
inn kjøringa til Rømskogs nordre del ved de
lelinja Hagasund–Storøya–Kurøen, og der 
båtene ble sjøsatt. Samtidig ble det lagt ut 
varselbøyer ved Kirkesand, Sandviksand og 
Tverrdalen. Hovedutvalget for kultur hadde 
ansvaret for utsetting av bøyer og skilt.236 

Kafédrift og hotell
Økt turisme og trafikk skapte behov for kafé 
og gatekjøkken. Kommunen innvilget i 1983 
Kay Willy Woldens søknad om å drive slik 
næring i Rømskog.237 Kaféen var i drift i bare 
noen få år. 

Det er ikke bare motorbåter som har god plass på Rømsjøen. I noen år var seilbrett en populær fritidssyssel. Her 
er Roar Hagen i fin stil i Skillesvika. Foto: Nils Nilssen, 1982.
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1. Nå har vi fått restriksjoner, på den flotte sjøen vår,
den tekniske etaten synes, at alt for fort det går,
nå har dom dratt opp linjer, i både øst og vest,
men ikke blir dom enig, om hva for noe som er best.

2. Han Trygve (Nilsen) vil ha ei sone, ifra Hagasund og ut,
men han sa ikke no om, hvor denne sona tar sin slut,
og Jensen kom med forslag, som var litt i hytt og vær,
han ville ha ei sone, ifra Os til Måkeskjær.

3. Nå får jeg ikke dratt ut, med den vesle eika mi,
for den går ganske fort, når den først er i gli,
og skulle je få medvind, det kraftig fort vil gå,
da er je oppe i 8 knop, før je veit ordet tå.

4. Je må nok setta spedometer, på den gamle eika vår,
så je kan kontrollere, hå fort den virkelig går,
for slik som ho er nå, så har je jo inga råd,
for je har jo bare tollenagla, som je kan titte på.

5. Og skulle du ha båt, som er lik et dollarglis,
med den store farten, så kan du heldigvis,
holde deg så langt borte, ifra øyer og fra land,
da er det ingen risk, å duppe seg derbort ved Kirkesand.

6. Ja, den tekniske etaten, får mye rart istand,
je trur nok det var bære, om dom holdt seg oppå land,
for der er sikkert mer, som kunne ordnes med,
det er sikkert flere uthus au, som burde rives ned.
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Simen Moen (1906 – 82)
var en allsidig kar med mange talenter. 
På Bygderøhlforestillingene på 1970 
og -80 tallet var han aktiv både som 
skuespiller og visesanger. 
Han diktet vanligvis visene selv. Visa 
om fartsbegrensning på Rømsjøen er 
det han som har laget. 
Foto: Nils Nilssen, 1981.

7. Min dømmekraft er liten, men behøver ei heller stor,
for å se det er lite å gjøre, på den tekniske sektor,
men rettsak, bråk og trøbbel, er resultatet som vi har fått,
og her som vi bestandig har hatt det, så fredelig og så godt.

8. Av slike nye lover, det har vi nå fått nok,
og nå må hele bygda, samle seg i flokk,
vi gir dom inga fredspris, det er ganske soleklart,
selv om dom praktiserer, både Begin og Sadat.

9. Så ber vi at di slutter, med både strid og kav,
så ikke denne sjøen vår, blir det andre Barentshav,
for der går også linner, i både nord og sør,
vi vil bare ha sjøen vår, slik som den var før.

10. Nå må jeg se å slutte, før jeg kommer helt på skrå,
for det er sikkert mange som trolig biter på,
og får dom noe imot meg, så får jeg aldri fred,
da må jeg pakke snippesken, og dra et annet sted.
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Cafèen på Ramberg ca 1957. Olga og Håkon Ramberg drev cafè og overnatting noen år fra 1955. Deretter 
overtok Åse og Tore Moen virksomheten en periode til litt inn på 1960-tallet.
Håkon Ramberg og Gunnbjørg Bergquist i front. Bak i døra Kirsten Ramberg til venstre med Tone Moen på 
armen. Åse Moen til høyre. Eier: Johs Ramberg.

Linda Nilsen, innehaver av Elviras Café & Gaver, har drevet kaféen i det gamle banklokalet ved kommunehuset 
siden høsten 2009. Foto: Nils Nilssen, 2012.
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 Olga og Håkon Ramberg drev kafé på 
Ram berg i åra 1956–61. På Elverud i Utroa 
drev Hjørdis Dahlum kafé fra 1958 til be
gynnelsen av 1970åra.
 I «bankbygget» ved kommunehuset star
tet Nina Hellebakken opp Kafé Optimist 
i 2006. Hun drev den til 2009. Da overtok 
Linda Nilsen lokalene og startet opp Elvira’s 
café & gaver.

Tekniske oppgaver
Renovasjon
Renovasjon og organisert søppeltømming 
var et av velferdssamfunnets mange uttrykk. 
Bruk og kastsamfunnet ble et stadig mer vel
kjent problem. Det ble i 1963 opprettet kom
munal søppelplass ved Skillesvika, og opp
nevnt egen tilsynsmann.238 Kåre Nygaard fikk 

ansvar for tilsynet for perioden 1963–65. Det 
foregikk ulovlig søppeltømming, og derfor 
var det nødvendig med egen til syns mann. 
To ganger i året fylte veivesenet masse over 
søppelplassen.239 Kommunen fikk i 1977 til
bud fra IØR om å benytte det nye anlegget 
i Askim til søppeltømming. Avløpskomiteen 
fikk saken til utredning.240 
 Året etter gikk Rømskog kommunestyre 
i prinsipp inn for en renovasjonsordning i 
samarbeid med septik og renovasjon i Aur
skogHøland. Det ble benyttet to lås bare 
containere, en for Vestsida og en for Nord
sida. Mot en avgift godkjent av kom mu ne
styret, kunne alle interesserte benytte con
tainerne. Avløpskomiteen og teknisk etat 
fikk ansvar for å løse praktiske spørsmål ved 
igang setting av tiltaket.241 
  I 1989 ble det gjort avtale med Aurskog

Ordfører Nils Nilssen ved årene i båt på Vortungen, mens gründerne Tone Bergesen til venstre og Lisbeth Pettersen 
tar hotellet i øyesyn fra sjøsiden i slutten av mai 2008. Hotellet åpnet i oktober samme år under navnet Zen 
Resort & Spa. Allerede snaue to år etter ble det begjært konkurs. I mars 2010 åpnet det på nytt under navnet 
Rømskog Spa & Resort. De nye eierne er Morthen Bakke og Thomas Berntsen, begge fra Aurskog-Høland.
Foto: Paal Audestad/Aftenposten/SCANPIX



344      Rømskog bygdebok bind 3 På vei inn i velferds-samfunnet på 1960-tallet

Høland kommune om levering av avfall 
til deponiet på Spillhaug. Renovatør Ole  
Halvorsrud utførte oppdrag for Rømskog.242 
Kilde  sortering av søppel ble et miljøkrav, og 
i 1990 vedtok kommunen en plan for inn
samling og sortering av papir og glass.243 
 Fra og med 1. juni 1996 ble det innført re
no  va sjon for alle hustander og hytter i Røm
skog.244 

Elektrisitet
En påliggende oppgave for kommunen 
var videre utbygging av elektrisitetsnettet. 
Både pri vate hjem og offentlige bygninger 
manglet ennå strøm i etterkrigstiden. Først 
høsten 1946 fikk skolestua Trosterud inn
lagt strøm. Ut giftene skulle deles mellom 

kommunen og konsul Thomas Stang. Kom
munen be kos tet installeringen, mens Stang 
betalte nett leie. 245 
 I desember samme år ble det ansatt felles 
be styrer i elektrisitetsverket for kommunene 
Røm skog, Rødenes og Øymark. Ørje bruk 
var kraftleverandør. Det hadde meldt seg 21 
søkere til stillingen, og fem av dem ble inn
stilt. Hans J. Ringsby ble ansatt. 
 I avtalen om fordelingen av utgiftene 
mel lom de tre kommunene skulle Øymark  
alene løn ne bestyreren inntil Rømskog og 
Rødenes fikk påbegynt sine elektriske an
legg. Etter hvert som de respektive kommu
nale anlegg ble ferdig, skulle lønnsutgiftene 
enten for deles i forhold til antall innbyggere, 
eller i forhold til leveranse av kraftkvantum 

Knut Haugen, født 1944, tømmer søppeldunkene ved Eiketun i Østkroken. Han har vært renovatør for Arild 
Holmedahl Transport fra juni 2003. Renovasjon er et av områdene Rømskog kommune samarbeider med 
Aurskog-Høland kommune om, og dette transportselskapet har hatt den praktiske del av jobben i mange år, selv 
om hovedentreprenørene har byttet på. Foto: Per Haugen, 2013.
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fra Ørje bruk. Etter våre begreper var det 
ikke man ge kilowatttimer; 550 til Øymark, 
300 til Rødenes og 150 til Rømskog. For de
lingsnøkkelen skulle iverksettes så snart de 
tre kommunene hadde utbygget sine kraft
anlegg, og i forhold til den arbeids meng de 
bestyreren fikk på hvert sted. Han skulle bo 
på Ørje, og hver kommune betalte sin andel 
av bestyrerens reiseutlegg. 
 Bestyrerens skatt skulle fordeles etter sam
me forhold som kommunenes fordeling av 
lønns utgiftene. Det samme gjaldt den for ret 
nings messige del av kraftselskapet, som om 
fattet en elektrisk installasjonsforretning på 
Ørje. Driftsresultatene skulle fordeles etter 
samme nøkkel. Østfold fylkes elek trisi tets
komité var ankeinstans i tilfelle uenighet el
ler konflikt. 
 Rømskog kommune gikk med på avtalen 
der som staten og Østfold fylke ville yte et 
rente og avdragsfritt lån til utbygging av det 
kom munale kraftverk.246

Private elverk
Tre private elektrisitetsverk skaffet kraft til 
Røm skog helt frem til rundt 1950. I tillegg 
had de Stang et privat kraftverk i elva ved Os. 
Dette er fremdeles i drift og skaffer strøm 
til Anders Stangs eiendom på Nes. Over sky
tende strøm blir sendt ut på det offentlige 
nettet.247 
 Etter hvert som strømbehovet i bygda 
økte, ble elverkene overbelastet. I 1950 var 
det ikke lenger mulig å utvide kapasiteten 
for noen av de tre verkene, fordi vannførin
gen i Rømsjøens bivassdrag var for liten og 
ustabil. De kommunale myndigheter var klar 
over problemet allerede før krigen, og det 
var på tale å overføre kraft fra Rånåsfoss i 
Akershus over Setskog til Rømskog. 
 Løsningen kom da Rødenes og Øymark be
sluttet å bygge ut sine kraftnett, og disse to gode 
naboer bidro dermed til å fremme Rømskogs 
interesser. Det ble reist en over tre mil lang 

høyspentlinje fra Opsal i Rødenes til Klubben 
i nordre ende av Rømskog. Ord føreren håpet 
at anleggsarbeidet gikk så hurtig at strømmen 
kunne settes på i februar 1950. 
 Dette ville ikke minst gavne næringslivet. 
Med en slik utvidelse kunne bygda her et ter 
foredle langt mer av eget trevirke. Det var på 
den tid åtte lokomobilsager i Røm  skog, men 
ingen høvlerier eller an nen treforedling av 
noen betydning. Det var å håpe at bedre 
strømforsyning ville føre til flere snekkeri
bedrifter. Det meste av tømmeravvirkningen 
ble som kjent frem de les fløtet i Rømsjøen og 
vi dere gjennom Os elva og til svenske vass
drag. Dermed ble lite skå ret i bygda.248 
 Ordfører Ole Jakob Skattum gjentok i et 
intervju 5. januar 1950 at utbyggingen av det 
elektriske ledningsnettet hadde vært den 
største oppgaven i 1949, og det videre arbeid 
var i full gang.249 Skattum understreket at ut
bygging av kraftnettet var en forutsetning for 
videre vekst og utvikling av kommunen.
 På budsjettet for 1953 avsatte kommunen 
kr 20 000 til elverksfondet. Pengene skulle 
brukes til utbygging av lysnettet, fordi man
ge hjem i Rømskog fremdeles manglet elek
trisitet. Noen mente at flere hus lå så avsides 
at de kanskje aldri kunne regne med å få 
nytte av «dette teknikkens vidunder».250 
 Uansett vedtok kommunen sommeren 
1953 å anlegge «lyslinje» til Flaten og Troste
rud grend.251 Den var ferdig i 1955. Til før se
len fra Sverige ble da kuttet ut.
 I 1956 foresto utbygging av Tokkean leg
get, som skulle få stor betydning for hele 
regi o nen. Kommunen var med på å finan
siere an  legget, og styret for Rømskog kom
mune el verk vedtok å tegne 30 gjeldsbrev 
a kr 1200. Samlet finansiering på kr 36 000 
ga rett til uttak av 30 kw. Finansieringen ble 
dek ket over elverkets budsjett i en periode 
på fem år, og kommunens tilskudd var et 
lån til elverket. Lånet skulle tilbakebeta
les i løpet av 1962–1971. For å kunne møte  
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finans ut giftene ble utsalgsprisen på kraft økt 
med 16,6 prosent. Dette lå under kraftprisen 
i de andre Østfoldkommunene, som tegnet 
gjelds bevis i Tokkeanlegget.252

Husstander uten elektrisitet
Ennå på 1960tallet hadde ikke alle i Røm
skog inn lagt strøm. Men det var stor forbe
dring i forhold til tidligere, da mange små 
og usta bile grendeverk forsynte husstandene 
med strøm. Høsten 1961 ble det lagt ledning 
til Ringsby øst for Rømsjøen.253 
 Alf Ødegård søkte i november 1962 om å 
få lys til Gravlidalen, men søknaden ble av
slått både av Rømskog elektrisitetsverk og 
kommunen. Gravlidalen og Østtukun helt 

øst ved grensa fikk på den tid strøm fra et 
likestrømanlegg i den tilstøtende svenske 
grenda Trångstad. Ordningen var lite til
fredsstillende, og det hadde lenge vært på 
tale å bygge en høyspentlinje over fra Rings
by. Også svenskene i Trångstad var inte res
sert i et slikt prosjekt, fordi de dermed ville 
få vekselstrøm til konkurransedyktig pris i 
forhold til svenske strømpriser.254

 Nettet måtte utvides, og linjene forbedres. 
Kommunen henstilte i 1964 til elverkets sty
re om å ta nødvendige skritt for å forbedre 
linjen Rødenes–Rømskog, eventuelt Ørje–
Rømskog, slik at Rømskog kunne få full nytte 
av samkjøringsnettet.255 Det var uregelmessig 
strømtilførsel, og når strømmen gikk, tok 

Da Ole A. Stang flyttet for å bosette seg fast på Nes, mente han at det var behov for å legge inn strøm. Han 
bygget i 1936-37 et kraftverk i Oselva. I tillegg til gårdens behov skaffet kraftverket strøm til Os og Nybru. I 
1960 ble kraftverket bygget om, og ytterligere modernisert i 2008, slik at det i dag også leverer kraft inn på 
samkjøringsnettet. Kraftverket i Oselva har en kapasitet på omkring 25kW.  
Foto: Hemming Ringsby, 2011.
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det lang tid å få den tilbake. Hovedbryteren 
i Mellegårdskiosken fungerte ikke bra nok, 
og ble derfor i 1965 flyttet til Ørje.256

 Mens kommuneøkonomien var god, had
de det kommunale elektrisitetsverket dårlig 
øko no mi med et underskudd på kr 23 688 i 
1964. Den økonomiske krisen skyldtes høye 
kraft priser, som altfor sent ble kompensert 
med økning av abonnementtariffene. Røm
skog elverk hadde 224 abonnenter med et 
år lig forbruk på 250 kilowatt. Verket var en 
så liten enhet, at det selv i normale år med 
van lige vedlikeholdsutgifter og beskjedne 
ad mini strasjonsutgifter var vanskelig å holde 
i regnskapsmessig balanse.257

 Kommunestyret vedtok derfor i 1965 å 
over ta elverkets Tokkeaksjer til en samlet 
ver di av kr 36 000. Forutsetningen var at 
kom munen skulle få anledning til å plassere 
sam me beløp av skattereguleringsfondet i 
dis se aksjene.258 To år senere var det enighet 
om å overføre Tokkeandelene til Marker og 
Røm skog elverk slik at det ble et felles elverk 
fra og med 1. januar 1967. Ansvarsfordelin
gen var 15 prosent på Rømskog og 85 pro
sent på Marker.259 
 Året før var kraftledningen Oppsal–Røm
skog blitt skiftet ut. Jerntråden ble erstattet 
med kobber, og linja ble ryddet. Kommunen 
dekket alle utgifter.260 

Kultur

Kulturlivet
Arne Lindaas, (1924–2011), var en profilert 
nasjonal kulturpersonlighet og en anerkjent 
brukskunstner, maler, grafiker og skulptør. 
Han har gjennom mer enn 50 år vært med 
på å prege norsk brukskunst, og er lands
kjent for sin allsidige virksomhet. 
 Arne Lindaas vokste opp på Botne (nå 
Holmestrand) i Vestfold. Også faren, Walde
mar Lindaas, var utøvende kunstner ved si
den av sin apotekergjerning.261

 I 1943 begynte han å studere på kera
mikk  avdelingen ved Statens Håndverks og 
Kunst industriskole, der han tok diplom
eksamen seks år senere. Under studiene ble 
han fortrolig også med andre fagområder 
innen kunsthåndverk og brukskunst. Han 
debuterte på Høstutstillingen i 1946, og 
har siden da ofte hatt utstillinger der. Som 
maler, grafiker, skulptør, kunsthåndverker  
og designer har han deltatt på en rekke 
kollektivutstillinger i inn og utland. Når 
det gjelder egne separatutstillinger, har 
han helst vist arbeider i glass og tre. 
 Lindaas ble allerede i 1949 knyttet til 
A/S Norsk Glassverk på Magnor. Her var 
han formgiver og produktutvikler, og ar
beidet i ulike perioder med design og serie 
produksjon. Samtidig utviklet han unika
produkter i klart og farget glass. I 1954 var 
han også tilknyttet Porsgrunds Porselæns
fabrik, og her kom særlig hans deko ra tive 
evner til uttrykk.
 Da brukskunstsenteret PLUS i Fredrikstad 
ble opprettet i 1958, ble Lindaas tilsatt som 
kunstnerisk leder, og her var han til 1961. 
Samtidig var han medlem av redaksjonen i 
tids skriftet Bonytt (1957–60), styremedlem 
og jurymedlem i Foreningen Brukskunst 
(1957–58) og styremedlem i Norske Grafi
kere (1951–72)
 Etter hvert frigjorde han seg fra sine ulike 
verv og stillinger for å konsentrere seg om 
arbeidet som utøvende kunstner. Han be
holdt sin faste stilling som tegnelærer ved 
Østfold kvinnelige industriskole på Mysen i 
perioden 1965–69. 
 Lindaas som kunstner og brukskunstner 
kom til full utfoldelse i konkurransen om 
hånd knyttede ryer, som Sellgren & Co i 
Trondheim og Landsforbundet Norsk Bruks
kunst utlyste i 1959. Her vant han til sammen 
seks førstepremier og to andre premier. Ry
ene fikk stor opp merk somhet og publikums
oppslutning.
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 Lindaas er representert på flere museer i 
inn og utland, blant annet Nasjonalgalleriet, 
kunstindustrimuseene i Oslo og Trondheim, 
samt Nationalmuseum i Stockholm.
 Helt frem til våre dager har han vært en 
flit tig deltager i ulike konkurranser. I åre
nes løp han mottatt mange premier for rik
tige leker og for gode suvenirer utført i tre, 
metall, glass og tekstil. Han ble i 1966 til
delt Jacobprisen fra Landsforbundet Norsk 
Brukskunst.
 Lindaas har opplevd det som problematisk 
å få realisert sine modeller i serieproduksjon 
for salg. Som frilansdesigner har han vært 
en støttespiller for sine kolleger, blant annet 
som medlem av Folkekunstutvalget under 
Norsk kulturråd 1973–76.

 Som billedkunstner har Arne Lindaas 
også arbeidet i større formater. Således vant 
han i 1973 konkurransen om utsmykkingen 
av Arne Garborgs plass i Oslo. Her fremstår 
vegg maleriet Edens hage med svarte figu
rer på hvit bunn som uttrykk for hans fabu
lerende dekorative form. Omgivelsene med 
forurensende biltrafikk og graffiti har imid
lertid påført kunstverket skader. 
 Arne Lindaas giftet seg i 1960 med bib
lio  tekar Guri Kirsten Rollum, og fire år 
senere bosatte de seg på Rosenlund ved 
Trandem i Rømskog. 
  Arne Lindaas var en svært allsidig kunstner, 
og beskrives som «altmuligmannen i norsk 
brukskunst». I flere år spikket og hug  get 
han i avfallskapp fra Rømskog Sag. Glass og  

Arne Lindaas (1924–2011) med et av sine karakteristiske kunstverk. Foto: Indre Akershus Blad.
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Svend Jørgensen (1923-2005) var en tusenkunstner som med sag, kniv og jern kunne trylle frem mange fine 
figurer og bruksgjenstander. Som mange av sine sambygdinger startet han i skogen allerede som konfirmant og lå 
på skogshytter. Ute i skogen hadde han sin arbeidsplass hvor han også fant kilder og hentet inspirasjon til et rikt 
liv. Han var som en Askeladd som fant emner til de finurligste figurer med både kniv og malerpensel.
Det var først da han nærmet seg pensjonistalderen, han for alvor tok fatt på treskjæringen. I kjelleren innredet han 
et verksted med maskiner og utstyr der han kunne forme gjenstander. Her skar han ut mange bruksgjenstander og 
dyrefigurer som han satte sammen i grupper. Elgen var hans favorittdyr. Han skar også ut klokker i de sirligste 
mønstre.
I kommunelokalet i Rømskog var han en dyktig læremester under kurser i tresløyd. Hans arbeider finnes rundt 
om i bygdene, og noe havnet også i England og Amerika.
Også med penselen fikk han frem flotte landskapsmotiver. Motivene hentet han fra miljøet i Rømskog. I Rømskog 
ble han ansett som en tusenkunstner som kunne bringe frem jordnær fin brukskunst.
Svend Jørgensen hadde et kunstnersinn, og var levende opptatt av amatørteater. I ungdommen var han en dyktig 
langrennsløper, og hadde mange timer bak seg som friluftsmann og jeger. Han var en kulturpersonlighet med en 
fortellerevne utover det vanlige.
Han var medeier i Rømskog Sag, og i den forbindelse var han med å gjenskape gamle lafteteknikker ved 
produksjonen av hytter. Foto: Per Erik Nilssen, 1993.
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Kunstmaler Johan Østreng fra Askim hadde sitt landsted Kollberg ved Sandem i Rømskog. Det var hans mor som 
hadde tilknytning til stedet. Han ble en kjent kunster i Indre Østfold og Akershus, hvor han hentet mange av sine 
motiver. Johan Østreng var opprinnelige fra Høland, men flyttet til Askim der han hadde sitt atelier.
Foto: Per Erik Nilssen
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tekstilkunst var også hans felt. «Når ideene 
begynner å boble, er det ikke godt å vite 
om det blir et maleri, en skulptur, et lito
grafi, et vinglass, en suvenir, en tallerken, 
en blomster vase, en rye, et leketøy, et vevet 
bånd, eller …». 
  Som de fleste andre kunstnere måtte han 
ha et sikkert levebrød ved siden av, og under
viste i mange år vevklassen ved Østfold Kvin
nelige Husflidsskole i Mysen. Derfor ble han 
ofte kalt «Mysenkunstner».262 
 Høsten 1974 kjøpte Arne Lindaas Sandem 
skole av kommunen for kr 30 000.263 Her har 
Guri og Arne med enkle midler greid å ska
pe et senter for kunst og brukskunst, hus flid 
og kunsthåndverk. De har drevet et utrette
lig arbeid med sommerutstillinger, kurs og 
møtevirksomhet. Utstillingene har også rom
met bilder og kunst av faren Waldemar, samt  
inviterte gjesteutstillere. Kvin ner og menn fra 
Rømskog har her tatt opp gamle husflidstra
disjoner, og stilt ut sine produkter. De mange 
besøkende fikk oppleve kunst av høy klasse i 
et genuint og hyggelig bygdemiljø. Vertska
pet gikk gjerne rundt og pratet med gjestene, 
og orienterte om hva de fikk se. Samtidig fikk 
«Guris hjemmebakeri» en god omsetning.264 
 Med sin kunstneriske innsats har Lindaas 
satt dype spor i vår hverdagskultur. Lindaas 
har funnet mange av sine em ner i skogs
bygda. Ut fra treet har han ut formet små og 
store skulpturer, fugler, dyr og fantasifigurer. 
Relieffer bearbeidet fra ube handlet furu og 
malt i glade farger pryder i dag offentlige 
miljøer som sykehus, sykehjem, skoler og 
barnehager.265

Andre lokale bygdekunstnere
Også den blinde kioskeier, Einar Ljøner, 
var flink med hendene. Han drev både 
med kurv fletting og neverarbeider. Da han 
fylte 70 år i 1979, hadde han vært blind i  
45 år. I 1938 kom han til Blindeskolen i 
Oslo, der han lærte seg håndverket. Han be

gynte kiosk drift i 1950, og han og familien 
bodde i samme hus som kiosken. Som blind 
fikk han aldri se hverken kone, datter eller 
datter datter. Han kalte kiosken Capri, og på 
folkemunne het den bare Kiosken. Dette var 
et populært samlingspunkt med jukeboks 
og myntpengespill på veggen. Her fikk han 
Einar stor sosial kontaktflate. Som pinse
venn var han også sterkt engasjert i kristent 
arbeid. For øvrig var han med i en musikk
gruppe, og bidro med trekkspill og sang.266 
 Rømskog har gjennom tidene hatt enda 
flere fremtredende kulturpersonligheter. 
Hans Nilssen, født 1896, var med på å for me 
bygdas kulturliv og religiøse profil gjen nom 
en hel mannsalder, helt opp i 1980årene. 
Han var sønn av tidligere læ rer og kirkesan
ger Nikolai Nilsen, som også har skrevet jubi
leumshistorien 1814–1914. Følgelig fikk han 
en god påvirkning i barn dom men, skjønt det 
var ingen mulighet for videre utdannelse. 
Han fikk sitt liv og virke i Rømskog, og var 
både arbeidsmann og allsidig kulturarbei
der. Foruten å være en dyktig maler var han 
en mester i å pusse opp gamle møbler. 
 Hans hjertebarn var likevel sang og mu
sikk. I likhet med sine brødre Nils og Jørgen 
fikk han ingen musikkutdannelse, men satte 
likevel dype musikalske spor. Han var med 
på å stifte Rømskog Mannskor i 1916, og le
det og dirigerte koret i mange år. Samtidig 
var han en drivende kraft i «Guttemusikken 
på Rømskog». Hans religiøse legning og in
teresser kom Rømskog Misjonsforening til 
gode, og han gjorde i mange år en stor inn
sats i Rømskog menighetsråd. 
 Hans Nilssen har også preget kommu
nalt virke. Han var medlem både av her
reds og skolestyret, og bekledde verv som 
vara ord fører og formann i skolestyret. Blant 
flere nemnder og utvalg var han med i lig
nings nemnda. Han var forretningsfører i 
Rømskog trygde kasse, og senere styrefor
mann.267 
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  Rømskog fikk også besøk av bygde kunst
nere utenfra. Kunstmaler Johan Østreng fra 
Askim arvet Kollberg på Vestsida etter sine 
foreldre, og tilbragte sammen med familien 
mange somre her. Han hadde en stor pro
duk sjon gjennom 50 år og stil te ut bildene 
sine i låven på Kollberg. Ven ner og bekjente 
kjøpte malerier.268 

Kristenlivet
De religiøse bevegelser har til alle tider vært 
den røde tråd i bygdas mentalitetshistorie. 
Vekkelser førte til større oppslutninger, og re
krutteringen til kristelige lag og foreninger er 
derfor varierende og avhengig av den ånde
lige aktivitet til enhver tid. 
 Rømskog Misjonsforening og dens virk som  het 
har også i etterkrigstiden sterkt pre  get byg da 
både religiøst og kulturelt. Misjons fore ningen 

har i hele perioden hatt en jevn og god virk
somhet. Medlemstallet har vært stabilt, og lig
get på fra 100 til 110 med lem mer, som utgjør i 
underkant av 20 pro sent av antall innbyggere.
 Betydelig innvirkning hadde også store 
svensknorske grensestevner, som startet i 
1953. På det meste samlet de flere tusen 
men  nesker. Stevnene ble arrangert annet 
hvert år på norsk og svensk side. Rømskog 
Mi sjons forening hadde ansvar for de aller 
fleste på norsk side. 
 Dette var store og krevende arrangementer 
rent praktisk. Stevnene foregikk i friluft i den 
flotte bjørkelunden øst for Bedehuset. Parke
ringsplass for biler var på jordene på Vestre 
Bøen, mens bussene ble parkert ved kirken. 
Stevnenes innhold og budskap sto Det Nor
ske og Svenske Misjonsforbund an svarlig for. 
 Slike stevner mistet etter hvert mye av sin 

Rømskog Bedehus etter restaurering og påbygg i 1983. Foto: Johs Ramberg.
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popularitet, og ble lagt ned på 1990 tallet. 
I våre dager er vel Kørrefestivalen en arvta
ger. Dette er i første rekke en ungdomsfes
tival med konserter og forskjellige aktivi
teter. Festivalene går over flere dager, og 
arrangeres av Rømskog Ungdomsforening 
og Svenska Misjonsforbundets Ungdom i 
Östervallskog.
 Somrene på 1950, 1960 og 1970 tallet 
var det vanlig med teltmøter. Den første telt
serien foregikk sommeren 1953, og varte en 
hel måned. Siste uka var lagt opp som en 
«Bibel skole» med samlinger både formiddag 
og kveld. Mange svenske deltagere bodde på 
gårdene rundt om i bygda.

 Etter at Bedehuset ble bygget i 1906, har 
det utviklet seg i takt med tiden og skiftende 
be hov. Den første bygningsmessige for and  
ring kom i 1931. Da ble det foretatt en gjen
nomgående restaurering, samt til bygg av 
en mindre møtesal og kjøkken. Se nere har 
Bedehuset gjennomgått to stør re restau re 
ringer med tilbygg. I 1960 ga bygde folk 20 
kubikkmeter tømmer, 190 dug nads dager og 
kr 18.000, i pengegaver. Ar bei det ble ledet 
av Karsten Halvorsen og Ole Johan Haugen. 
Den siste restaureringen med tilbygg skjed
de i 1983, med Kjell Roger Nilsen og Mads 
Sletten som byggeledere. 
 I dag har Bedehuset foruten vanlig møte

Rømskog Musikkforening på Nordre Sandem ca 1957. 
Bak fra venstre: Sigurd Jørgensen, Levi Myrvold, Marit Kind, Torhild Haukenes, Hans Nilssen, Kirsten 
Ramberg, Anton Jørgensen, Nils Haugen, Arne Bergli, Thor Haugen, Olav Bergquist og Arne Bergquist. 
Sittende fra venstre: Synnøve Bergquist, Kristine Tørnby, Gudrun Bergli, Thora Nilsen, Ragnhild Bergquist, 
Marie Høisveen og Sofie Sundsrud. Eier: Rømskog lokalsamling.
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Grenseteamet 1995. Bak fra venstre: Trygve Nilsen, Johs Ramberg, Hans Robert Hagen, Kolbjørn Moen. Sittende 
fra venstre: Thor Haugen, Anna Sofie Bergquist, Arne Bergquist og Sten Arnesen. 
Foto: Magne Krogstad, 1995.



Rømskog bygdebok bind 3      355På vei inn i velferds-samfunnet på 1960-tallet

virksomhet også funksjon som «Ar beids 
    kir ke» og samlingssted for ungdom. 

Barne- og ungdomsforeninger 
Rømskog Ungdomsforening ble stiftet i 1921, 
og har drevet en betydelig virksomhet også i  
etterkrigstiden. Foreningen arbeidet tungt i 
første halvdel av 1960tallet. Arne Skog heim 
var formann i denne perioden, men han ga 
ikke opp. Fra 1966 kom det mange unge kref
ter til, og det ble dermed nytt liv i forenin

gen. Etter hvert skiftet virk som heten form, og 
i dag er det mange aktive under avdelinger. 
  Blant disse kan nevnes: Søndagsskole, Club 
18 (hver tredje fredag), Barnegospel (an
nen hver torsdag), Plus (annen hver fredag), 
Tirsdagskveld (hver tirsdag), Night Break (hver 
fredag) og 13+. Club 18 og 13+ har speider
lignende aktiviteter. 
 Club 18 er det tidligere Yngres, som ble 
stif tet i 1942. Søndagsskolen startet både 
på Nordsida og Vestsida på begynnelsen av 

Ungdomskoret Plus i 1988.
Den glade korgjengen er bak fra venstre: Irja Helene Norheim, Anita Sletten, Kristine Moen, Linda Merete 
Tørnby, Leif H. Bergquist, Linda Beate Høgenes, Ole J. Bergquist, Gjermund Nilsen.
Andre rekke bakfra: Hanne Maren Ekroll, Britt Moen Heggedal, Reidun Ottosson, Øystein Heggedal, Inge 
Moen, Dan Edwinsson.
Tredje rekke: Arne Dag Haugen, Liv Mona Ramberg, Jeanette Myrvold, Benny Moberg, Bjørnar Holmedal, 
Jonas Tørnby.
Fjerde rekke: Inger Helen Bolstad, Anne Kari Taraldrud, Lisbeth Ekeheien, Anna Elise Ekroll, Irene Ekeheien, 
Anne Lisbeth Arnesen, Nina Johannessen.
Første rekke: Tone Høgenes, Thor Håkon Ramberg, Steinar Bergquist, Kjell Arne Bergquist, Hans Olav Bergquist.
Eier: Rømskog lokalsamling.



356      Rømskog bygdebok bind 3 På vei inn i velferds-samfunnet på 1960-tallet

1900tallet. Virksomhetene ble i 1985 slått 
sam men, og har siden hatt sine samlinger på 
Bedehuset annen hver søndag formiddag. 
 Frem til ca år 2000 var Barneforenin-
gen i aktivitet med møter en ettermiddag i 
måneden. Også her var det først to fore
ninger. På Vestsida var det opprinnelig San
tal misjonens Kvinneforening som i 1950 ble 
endret til en barneforening. På Nordsida ble 
Pike foreningen stiftet i 1920. Den sendte 
opp sparte penger til Sjømannsmisjonen og 
jule gaver med brev til sjømenn. Fra 1980 ble 
den drevet som Barneforeningen. Fra 1990 
var de to foreningene sammenslått med 

møter på Bedehuset. Tidligere ble møtene 
holdt rundt i hjemmene.269

Sang og musikk
Sang og musikk er en uløselig del av bygdas 
ån de lige liv. Rømskog musikkforening ble stif
tet i slutten av 1890åra, og hadde sitt vir ke 
i vel hundre år. Musikkforeningen del tok 
på alle møter, og hadde også en del opp
drag i nabobygdene. På det meste var med
lemstallet 30. 
 Grenseteamet ble stiftet av Arne Bergquist 
og Johs Ramberg i 1973. Det har hele ti
den bestått av syv–åtte medlemmer, og har  

Foran fra venstre: Sanne Vijlbrief, Michael Kind Andresen.
2. rekke fra venstre: Samson Norheim Bergquist, Jacob Bergquist, David Holmedal, Joakim Kind Andresen,  
Vilde Løvdal Halvorsen, Mads Tørnby, Julie Trydal, Carina Tørnby, Rachel Arnesen, Emilie Lysaker Høgne 
og Elise Ramberg.
3. rekke fra venstre: Malin Ulriksen, Sophia Arnesen, Kaja Løvdal Halvorsen, Maja Grønlund, Vilma Nilsen, 
Kristina Bergquist, Ingvild Tørnby, Ingrid Lysaker Høgne, Johannes Bergquist, William Norheim Bergquist, 
Annie Lejon og Ole Jørgen Bergquist.
Ikke tilstede da bildet ble tatt: Anton Myrvold, Jonas Holmedal, Thea Skogheim, Mari Lorentzon, Sondre 
Nerstad, Albert Ademaj, Erik Lorentzon, Malin Bergquist og Aurora Ademaj.
Ledere: Martine Ramberg, Ulricke Arnesen, Jonas Tørnby, Linda Nilsen, Sigrun Holmedal og Hilde Høgne.
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for uten oppgaver på hjemmebane hatt utal
lige oppdrag både i Sverige og i Norge. De 
har tre plateinnspillinger bak seg, og inn
stilte virksomheten i 2009.
 Barn og unge har også hatt mange tilbud 
om å delta i kristelige, musikalske miljøer. 
Rømskog Ungdomsmusikk, senere Plus startet 
i 1966 med Johs Ramberg som første leder.
 Deretter har det vært mange dirigen
ter, musikere og sangere. Koret hadde på 
det meste 40–50 medlemmer, og gjennom 
ti de ne har koret deltatt på mange mø
ter og kon serter i både Norge og Sverige. 
På midten av 1970tallet fremførte rundt  
30 sangere og musikere sangspillet «Her
ren kjenner sine» i kirken og Bedehuset. 
Ved 30 års jubileet i 1996 ble Growing Up» 
gitt ut på CD. Plus er fremdeles i 2011 et 
aktivt kor med et musikalsk og sosialt tilbud 
til unge fra 12–13 års alderen og oppover. 
Koret hadde i 2006 stor 40 års jubileums
feiring med interessante og morsomme til
bakeblikk.270

 I 1999 kom Frequency med syv–åtte med
lem mer. Deres sangstil er gospelpop med 
sær egen tett harmonisering. De har del
tatt på mange arrangementer, og gitt egne 
konserter. Leder er i skrivende stund Gunn 
Marit Gjemble. Gruppen har gjort en plate
innspilling.
 Barnegospel ble startet av Mari Berger og 
Øivind Pettersen i 1981. I start perioden 
had de de hjelp av musikeren Ivar Skipper
vold. Før dette, på 1960tallet, var Barne-
musikken med jenter fra åtte til 15 år i 
gang. Ledere var Gurdrun Bergli og Margit  
Sannes. 
 Pikekoret var i virksomhet på 1970tallet. 
Koret ble startet og drevet av sogneprestens 
hustru, Kari Brekke. 
 I 1990åra ble Barnegospel ledet av Anne 
og Tormod Kleiven, senere av blant andre 
Sig run Holmedal og Linda Nilsen. Det har 
vært flere ledere innom. 

 Koret består av 30–40 barn opp til 12–13 
års alderen, og har gjennom åra spilt inn 
både kassett og CD. Det har fremført sang
spill og deltatt på mange arrangementer. 
Koret er fremdeles levende og aktivt, og 
deltar hvert år på musikkfestival i Oslo.271

Andre misjonsforeninger 
Flere mindre misjonsforeninger har gjen
nom tidene vært i trofast virksomhet. Som 
tid  ligere omtalt, er de fleste kvinnefore nin
ger med jevnlige møter rundt i hjemmene. 
Noen kvinneforeninger er fremdeles aktive.
 Den eldste foreningen ble stiftet i slut ten 
av 1880åra med tilknytning til Det nors ke  

Misjonær Aase Haugen (1917–2008) ved sitt hjem 
i Rømskog etter at hennes virksomhet i Japan var 
slutt. I 35 år hadde hun sin gjerning i Japan som 
ble hennes andre hjemland. Også etter pen sjons alder 
og fram til hun var 80 år, reiste hun dit, for egen 
kostnad, og ble gjerne et halvt år om gangen.
Foto: Indre Akershus Blad.
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Aase Haugen sammen med sin japanske arbeidskollega gjennom mange år, Matsue Kanae. Hun besøkte 
Rømskog flere ganger. Begge er kledd i japanske kimonoer. Eier: Nils Nilssen.
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Misjonsselskap. Siden 1950åra har inn 
samlede midler blitt fordelt mellom Det nor
ske Mi sjonsforbund og Det norske Mi sjons  
selskap. Kvinneforeningen har i flere år vært 
med på å arrangere julemesse i byg da sam
men med Østfold krets av Misjons sel skapet. 
 I begynnelsen av 1930åra ble det stiftet 
en kvinneforening for Landsindremisjonen. 
Den ble senere knyttet til Romerike Indre
misjon, og i dag Normisjon sentralt.
 På Vestsida drives fortsatt «Lillianfore
nin gen», som ble stiftet i 1943. Den støtter 
Kongo misjonen.272 
 Rømskog Pinsemenighet ble stiftet i 1942. 
Før dette utgjorde pinsevennene en «bøn
nering» be   stående av noen troende mennes
ker som følte seg knyttet til pinsebevegelsen. 

Den første tiden leide de en mindre sal av Per 
Stigen til sine møter, og bygget eget me nig
hets hus, Betel, i 1953. Tomta ble gitt av Ola 
Taraldrud. Han var i mange år leder og en 
sentral skikkelse i menigheten. Møtene var 
av forkynnende og trosoppbyggende ka rak  
ter. Menigheten var også engasjert i den ytre 
misjon. Da et av medlemmene, Aase Hau
gen, følte seg kalt til Japan som mi  sjonær, 
tok menigheten hovedansvaret. Dette var en 
stor oppgave og de trengte støt te fra flere. 
Sterke medarbeidere var med lem mer i Røm
skog Misjonsforening og Ørje og Rødenes 
Pinsemenighet. 
 Medlemstallet i Rømskog Pinsemenighet 
var på det meste mellom 30–40. 
 Menigheten ble nedlagt i 2001. 

To kvinneforeninger samlet på Bedehuset i 1998.
Bak fra venstre: Hjørdis Kind, Else Hagen, Synnøve Høilund, Ragna Moen, Elna Haugen, Harda Tørnby, 
Kirsten Nilsen og Audhild Tukkensæter.
Foran fra venstre: Anne Myrvold, Astrid Høilund, Aase Moen, Tordis Haugen, Jorun Kind (besøk fra Romerike 
Indremisjon), Karin Gløtta med Maja Gløtta på fanget. Foto: Margit Sannes.
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Foreningsliv for øvrig
Under hele krigen var det som kjent forbudt 
med organisert virksomhet utenom det NS
sty ret bestemte. Dermed lå alle lag og fore
nin ger nede. 
 Også andre lag og foreninger skulle nå 
våk  ne til nytt liv. 
 Enkelte virksomheter så dagens lys også 
un der okkupasjonen. Således fikk bygda i 
slutt fasen av krigen en ny forening, Røm
skog Trav selskap, som var den første i sitt 
slag. Den ble stiftet i januar 1945 med Jør
gen Trandem som formann. Makthaverne 
god tok virksomheten, og måneden etter ble 
det førs te lokale travløp i historien arrangert 
på Rømsjøen.273 Tyskerne så med velvilje 
på spreke hester. Samtidig var travløp gjen
nom flere år den største folkeforlystelse. I 
flere år etter krigen drev travselskapet tre
ningskjøring i Rambergvika, og her var det 
også travstevne.274 
 Per Erik Nilssen har oppsummert trav
spor ten på Rømskog slik:

Travsport i Rømskog
Under begge verdenskrigene økte heste hol
det kraftig som følge av mangel på drivstoff 
til motorisert redskap. Det høye hestetallet 
førte også til at interesse for at de som had
de lettbente hester, tok opp den eldgamle 
spor ten med kappkjøring. Vi kjenner hippo
dromen fra antikkens tid.
 Under siste verdenskrig ble det virkelig 
blåst liv i denne sporten i de indre øst lands
bygdene. 
 På Romerike var det en rekke travklub
ber, ofte flere innenfor samme kommu
ne. De påvirket hesteeierne i Rømskog.  
Dessuten var det i Indre Østfold lange tra
disjoner for et rikt hestemiljø. Dermed var 
hesteeiere i Rømskog sterkt påvirket fra to 
kanter til å danne en egen travsportsklubb i 
slutten av siste verdenskrig. Travløp var en av 
de få arrangementer som var åpne for pub

likum under krigen, og det falt seg derfor 
naturlig å overvære slike tilstelninger enten 
man hadde interesse av sporten eller ei. Det 
var en måte å treffe bygdefolket på.
 Det var kanskje noe av det som også påvir
ket travsportsinteresserte hesteeiere i Røm 
skog til å danne en egen travklubb. Det 
skjedde i slutten av januar 1945, etter at 
spørs målet lenge hadde vært drøftet. Jørgen 
Tran dem hadde nettopp vendt tilbake til 
Røm skog fra mange år på Bjørkelangen der 
han var en ledende skikkelse innen Bjørke
langen Transportklubb. Han tok initia tivet 
til at Rømskog Travselskap ble dannet, og 
det falt naturlig at han også ble den første 
formann. Med seg i styret hadde han nestfor
mann Olaf Karlsen, kasserer Kristian Fors
berg, sekretær Anders Moen, styremedlem
mene Daniel Sundsrud og Andreas Ous.
 Rømskog Travselskap ble tilknyttet Rome
rike Travforbund, og opptatt som medlem i 
Det norske Travselskap.275

 Allerede før travselskapet ble stiftet, ble 

Knut Ringsbu, født 1926, ble tidlig interessert i 
hester. Her mønstrer han to folunger på Skogli.
Foto: Nils Nilssen, 1966.
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det holdt et prøveløp med tre starter på 
Rambergvika, som senere skulle bli hoved
are naen for travkjøringen i de få årene klub
ben var aktiv. I Rømskog hadde man på den 
tid noen lovende unghester som man hå pet 
ville slå til. Borker, tilhørende Jørgen Ous, 
innfridde forventningene og vant løpet for 
tre åringer, mens Ragnar Hagen tøylet sin 
Prins Virus til seier i klassen for hester fire 
år og eld re. Handikappløpet ble vunnet av 
Topsy tilhørende Gunnar Sundsrud. Løpene 
gikk over 1000 meter.276

 Søndag 4. mars i 1945 ble det første åpne 
trav stevne avviklet på Rambergvika. Styret 
hadde på forhånd sikret seg deltakelse både 
fra Romerike og Østfold slik at det kunne 
settes opp syv løp for de 27 hestene. Blant de 
premierte hestene fra Rømskog hørte Topsy, 

tilhørende Gunnar Sundsrud og Morgen
svarten tilhørende Olaf Karlsen. Flere hund
re tilskuere overvar løpene.
 Etter løpene var det travseksa (festlig sam
menkomst) med pre mie utdeling og mange 
lovord i Rømskog Ungdomslokale.277

 Året etter fikk Rømskog den ære å åpne 
vin  ter travsesongen med løp i Ramberg
vika. Lø pet fant sted 20. januar 1946. Den 
17 år gamle Silkesvarten ble den beste hest 
i lø pene som gikk over 2000 meter. Av de 
to Røm  skoghestene ble Ruterknekt tilhø
rende A. Lundsrud og Borken tilhørende 
Jørgen Aas premiert. I løpet for brukshes
ter var det så mye urent trav at bare en hest 
slapp igjen nom.
 Ellers var arrangøren skuffet over den svik  
tende deltakelsen fra Romerike og Øst fold.278

Britta Bee med Ulf Thoresen i sulkyen stormet inn til seier på Bjerke 9. april 1986. Han vant flere løp som telte 
med i tittelen om Europamesterskapet dette året. Til slutt sikret Ulf Thoresen seg Europamesterskapet med den 
raske hoppen fra Rømskog. Eier: Trav og Galopp-nytt.
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 Også ved travløpet i Rambergvika 4. mars 
i 1947 var det stort frafall, noe Holmenkoll
rennet samme dag fikk mye av skylden for. 
Gunnar Sundsrud viste seg nok en gang som 
den sterkeste med Atilla   gutten, mens Olaf 
Karlsen vant med Morgenstjerna.279

 I februar 1952 ble det avviklet et spesielt 
travstevne på Rømungen. Det var Kristian 
Enger fra Hemnes som sto for arrangemen
tet av et travstevne spesielt for brukshester 
tilknyttet skogsdriften i Flaten skog.
 Hensikten var ikke bare å teste de raskeste 
hestene, men også å vise at brukshestene var 
spesielt velholdte. Femten hester fra Røm
skog, Blaker, Aurskog, Hemnes og Bjørke
langen kjempet om de gjeveste trofeene. 
Løpet for hester med travsportavstamning 
vant Røde Gyller kjørt av Jørgen Os, Røm
skog. Kristian Mellum fra Aurskog sikret seg 
seieren for brukshester med sin Sim. Kåre 
Nygaard, Rømskog tøylet fjordingen Vesle
merra inn til seier, mens Helene Stang vant 
handikapløpet med Bodil Gyller, tilhørende 
Kristian Enger.

Traverdronningen Britta Bee
Etter disse tre årene ser det ut som trav
sports   interessen mer eller mindre døde 
hen i travselskapets regi, inntil det dukket 
opp en traverstall hos Knut Ringsbu først 
på 1980 tallet. Blant hans hester hørte varm
blodshoppen Britta Bee, som han kjøpte av 
den kjente svenske travoppdretteren Arne 
Bohmann i 1983. Ringsbu hadde dyrket trav
sporten i over 30 år og hadde funnet gull
fuglen i denne hoppen med det elegante 
løpe settet og en spurtstyrke ut over det van
lige. Det førte til at hun vant en rekke løp. 
Allerede som fireåring hadde hun kjørt inn 
50 000 kroner. Beste noteringen lå på 1.18.8 
i autostart. Ringsbu trente hestene selv og 
hadde Kai Holtet som kusk.280

 Britta Bee fikk plass i norsk traver his torie 
da hoppen ble tatt ut til Europa mester  skaps

kjø  ring på Bjerke med den berømte kusken 
Ulf Thoresen i sulkyen. Året før hadde hop
pen vunnet syv løp og ble betraktet som en 
kom    mende traverdronning. Hoppen var 
stor     fa voritt til løpet og vinneroddsen sto bare 
i 1.36. Ulf Thoresen vant løpet over 2100 me
ter med den raske hesten fra Rømskog på 
tiden 1.21.6. Premien var på 14 000 kroner.281

 Etter dette ble det mange store og kre
vende løp for Britta Bee, som brakte eieren 
235 000 kroner. Alt så rosenrødt ut for hop
pen frem til 25. mars 1991. Da skjedde det 
en tragedie som satte en stopper for et liv 
på travbanen og et tap for avlen av hurtige 
hester. Ti år gammel omkom traveren i Røm
sjøen under trening.
 Ulykken skjedde i Tukkuelvoset i Bøvika 
på Røm sjøen da Knut Ringsbu trente hop
pen sammen med Nolita Labell. Hestene 
gikk i vannet, og det var med nød og neppe 
kusken Knut Ringsbu greide å redde seg opp 
på isen. Begge hestene druknet og eieren 
led stort tap da han ikke hadde forsikring på 
noen av dem.282

Rømskog Skytterlag
Skytterbevegelsen var omfattende før kri
gen, og ble også i etterkrigstiden et viktig an
liggende. Rømskog Skytterlag hadde i mel
lomkrigsåra laget en provisorisk bane i nord
enden av Søndre Hellingtjenn. Denne ble 
brukt noe på 1930tallet og rett etter 1945.
 Under 2. verdenskrig var det ingen akti
vi tet. Etter krigen kom laget i gang igjen 
med Si men Moen som første formann, og 
bane spørs     målet ble tatt opp på ny. Det ble 
løst ved at Rasmus L. Sandem og Ole Rings
bu leide ut grunn ved Trytjernmosen, der 
hvor ba nen er i dag (2011). Grunneiernes 
grunn sed  del på skytebaneområde er regi
strert i Rakke stad so ren  skriveri 1. okt. 1949, 
og gjel der for 99 år.
 Banen på Trytjernmosen ble raskt ferdig, 
og innviet i september 1949. Her var distan
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sene 100, 300 og 600 meter. Sekshundre
mete ren ble kun brukt noen få ganger.
 Banekomiteen den gang: var Edlar Arne
sen, Kristian Lien, Thorleif Hauglund, Kjell 
Torp og Fritjof Falstad. Thorleif Haug lund 
var leder. 
 Laget trengte penger for å kunne gjen
nom føre prosjektet, og foruten kommunen 
var det flere private bidragsytere. Den nye 
ba nen kostet kr 6094,01. For øvrig ble det 
utført et betydelig dugnadsarbeid.283

 Et standplasshus med skriverplasser ble 
satt opp i slutten av 1940tallet, men etter 
hvert ble dette umoderne. Føring av resulta
ter ble gjort i skyttergravene, og dermed var 
skriverbenkene ikke lenger i bruk. 
 Det var mye dugnad i 1945–49, og det er 
fremdeles mye dugnad i laget. Nytt hus for 
elg og skiver ble bygget på dugnad, og slik 

var det også med de første vollmurene. 
 Skytterhuset ble bygget i 1950–51. Det 
var opprinnelig et knotthus som tilhørte 
Kjell Torp, og ble flyttet til skytterbanen. I 
juli 2000 var det et voldsomt tordenvær ved 

Standplasshuset ved skytterbanen etter nybyggingen i 
1999. Foto: Per Haugen.

Styret i Rømskog skytterlag ved åpningen av den nye skytterbanen ved Trytjernmosen i 1949. 
Styret besto av bak fra venstre: Georg Graverholt, Kjell Torp, Fritjof Falstad, Sigurd Haugen og Kristian Lien. 
Foran fra venstre: Edlar Arnesen og formann Thorleif Hauglund.  Eier: Edla Solbrekke.
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skyt terbanen. Lynet slo ned i lysstolpen på 
sør siden av huset og huset ble totalskadet av 
bran nen som oppsto. Huset var forsikret, og 
det ble utbetalt ca. kr 75.000 for innbo og  
kr 340.000 for huset.
 Det var ønskelig få til en innendørs tre
nings bane for miniatyr, men dette stran det 
på grunn av økonomien. Kostnads ram me 
for huset ble ca 1,5 millioner kroner, pluss 
ut styr innvendig.
 Høsten 2002 ble det vedtatt å bygge nytt 
skytterhus. Byggefirma Stein Larsen ble valgt. 
Det var ønske om vann og avløp. Hans Bol
stad kom med idéen om å snu inn redningen 
av huset, slik at kjøkken og toalett ble i sør. 
Dette lettet innleggelsen av vann og kloakk
ledning, siden det var naturlig å komme inn 

fra sør. Dermed ble det mest praktisk å øke 
husets lengde med ca. 1,5 meter. Det ble søkt 
Rømskog kommune om tilskudd til vann og 
kloakk, og laget fikk et tilskudd på kr 280.000 
pluss merverdiavgift, totalt ca. kr 348.000. 
Skytterhuset sto ferdig i august 2003. Siden 
det ennå ikke var penger til innbo, ble inn
vielsen utsatt til 2004.

Hans Bolstad (1946-2011) kom på slutten av 
1960-tallet som et friskt pust inn i Rømskog skytter-
lag. Han ikke bare gjorde det bra på mange skytter-
stev ner, han var også meget sosial, og ble et sam-
lingspunkt i skyttermiljøet. Han var eier av Rømskog 
Graveservice AS. Eier: Rømskog skytterlag.

Tidlig på 1970-tallet var skyteaktiviteten 
stor også blant ungdommen, og flere av disse 
hevdet seg meget bra. Dag finn Nordbø, født 
1955, ble kretsmester i bane skyting i klasse 
Rekrutt i 1970. Sven Haugen, født 1956, 
seiret og ble kretsmester i juniorklassen i 
1972. I 1973 ble Einar Dalheim, født 1957, 
både krets- og sam lagsmester i klasse Junior 
i baneskyting. I 1981 ble Einar Dalheim 
Østfoldmester i elg baneskyting. 
 Per Haugen, født 1946, ble Østfoldmester 
i elgbaneskyting i 1970.
 1984 var et bra år for Nils Nilssen, 
født 1953. Han ble da først kretsmester i 
baneskyting på Setskogbanen. Her hadde 
han blant annet 100 poeng av 100 mulige 
på grunnlaget. Grunnlaget består av tre 
stående, tre kne stå ende og fire liggende skudd 
på tre mi nut ter. Litt seinere på sommeren 
klarte han også å kapre skyttermedaljen 
ved Lands skyt terstevnet i Sandnes. Noen 
år før, i 1978, vant han dessuten et napp 
i Dalbykronan. Og i 1976 ble Nils Nilssen 
Østfoldmester i elgbaneskyting.



Rømskog bygdebok bind 3      365På vei inn i velferds-samfunnet på 1960-tallet

 Da Miljøverndepartementet på slutten av 
1990tallet begynte å dele ut såkalte miljø
pak ker, var Rømskog skytterlag raskt ute med 
søk nad. Den ble sendt til Skytterkontoret i 
november 1996. Slike miljømidler ble brukt 
til å bygge moderne standplasshus med lyd
dempende vegger. Søknaden ble innvilget 
som en av de første i landet, og nytt stand
plasshus stod ferdig i 1999. I tilknytning til 
standplasshuset er det også et stort lager og 
en fin veranda, som rømsjingen Leif Vidar 
Nilsen satte opp.
 Rømskog skytterlag og Nordre og Vestre 
Rømskog Jeger og Fiskerforbund sam ar
beidet om skytebanen, og en avtale ble inn

gått på 1960 tallet. En elgbane ble anlagt, 
og det er avholdt to norgesmesterskap i elg
skyting på denne banen. (I 1967 og 1975)
 Det Frivillige Skyttervesen og Norges Je
ger og Fiskerforbund samarbeidet om å gjø
re nors ke jegere bedre, spesielt på hjortevilt.
 Det ble innført obligatorisk storviltprøve 
i Norge. Skytterlagene fikk på midten av 
1960tallet dermed muligheten til å tjene 
noen kroner ved gjennomføring av stor
vilt prø  ver. Det var seks skudd på en meter
skive, og kravet var 48 poeng. I 1974 ble 
Krag Jørgen sens gevær forbudt ved jakt på 
hjorte vilt, og dette medførte stor utskift
ning av jakt rifler. 

Skyttere i Rømskog skytterlag på skytterbanen i forbindelse med 100-årsjubilèet i 1981.
Bak fra venstre: Nils Nilssen, Kennet Haugen, Aage Sundsrud, Vidar Havnås og Reidar Nilsen.
Foran fra venstre: Andreas Kjernmoen, Per Haugen, Åge Wikeby, Svein Sletten og Hans Bolstad.
Eier: Rømskog skytterlag.
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 I dag skytes det fem skudd på en hjorte
figur, og alle skuddene må være innenfor en 
sirkel på 30 cm.

Skyttere
Etter andre verdenskrig er det Hans Bol
stad, (1946–2011), som har markert seg ster 
kest. Han startet opp med skyting i slut  ten 
av 1960tallet og vant klasse 2 ved Lands skyt
terstevnet i Trondheim i 1968. Lands skyt
terstevnet er det største skytter ar range men
tet i regi av Det Frivillige Skyttervesen (DFS) 
i landet. Det samler flere tusen skyttere i 
alle aldre ei uke i året. Foruten å være arena 
for en stor konkurranse, der kongepokalen 
går til vinneren, er stevnet en stor sosial mø
teplass for mennesker med felles interesser. 
 De beste skytterne i baneskytingen blant 
se nior skytterne blir samlet i et finalelag til 
slutt. Dette laget kalles Kongelaget. Hans 
Bol stad har vært med her to ganger, i 1970 
i Oslo, og 1971 i Målselv. Han klarte skytter
me daljen i 1970, og fikk stjerne i 1971 og 
1978. 
 Norge er delt inn i skyttersamlag. Gren
se ne for disse er ikke sammenfallende med 
fylkes grensene.
 Rømskog skytterlag har fra 1948 tilhørt 
Akershus skyttersamlag, som er delt inn i 
fire kretser. I 1972 og 1973 ble Hans Bolstad 
kretsmester i baneskyting og i 1974 ble han 
samlagsmester i feltskyting. 
 Også Norges Jeger og Fiskerforbund 
har årlige fylkes og landsmesterskap i flere 
skyt tergrener innen jaktskyting. Etter at elg
banen kom på plass på skytterbanen ved 
Try tjernmosen, ble det et oppsving også i 
Rømskog innen denne skyttergrenen. Hans 
Bolstad ble Østfoldmester i elgbaneskyting 
i 1973. Han har mange gode plasseringer i 
andre store skytterstevner også, blant annet 
vant han Dalbyträffen i NordVärmland i 
1971. Dette stevnet samlet flere hundre nor
ske og svenske skyttere. Skytingen her fore

gikk på internasjonal skive på 300 meter. 
Her var det ei stor elgkrone, Dalbykronan, 
som var vandrepremien.
 
Idrett
Fotball, ski og orientering har vært hoved
aktiviteter med vekslende intensitet opp 
gjen nom åra. Organiserte lag og fore nin ger 
var som kjent kjent forbudt i okkupasjons
tiden. Likevel foregikk det en viss aktivitet. 
Jørgen Kind Johannessen beretter at det ble 
spilt fot ball under krigen også, men i det 
stille. – «En måtte jo være forsiktig med å 
sette opp pla kater og sånn. 
 Vi var med på noen pokalturneringer, 
og mye folk kom for å se,» sier Johnny Jør
gensen284. Han var høyre back på et røm
skoglag som disse årene var ganske så slag
kraf tig. I hvert fall mye bedre enn na boene 
fra Setskog, og det var ikke uvesentlig. Beret
nin gene forteller at rømsjingene de første 
etter krigsår spilte 12 kamper på rad ube sei
ret mot naboklubben. 
 «Det var det trevligste laget å slå,» bekref
ter Jørgen Butikken.
 Like etter krigens slutt i 1945 ble virk som
heten i Idrettslaget tatt opp igjen, og alle
rede 29. juli 1945 ble det avholdt friidretts
stevne for lagets medlemmer. Målet var å 
skape interesse for friidrett i bygda.285 Snart 
ble det også spilt fotball for fullt. 

Fotball
Den store fotballinteressen og entusiasmen 
styr ket seg ytterligere etter krigen. Bedre 
bane og treningsforhold stimulerte rekrut
teringen og ga gode resultater. Som vi har 
sett, var fotballen i Rømskog mer lek og 
moro enn den kommersielle og alvorstunge 
eliteidrett. I vår bygd har det aldri vært på 
tale å kjøpe og selge spillere. Og i fotballen 
som i livet ellers var det både seiersmål og 
tap. Fra 1933, da Rømskog spilte sine første 
kretskamper, og fram til 1990 stilte bygda se
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rielag som mest besto av rømsjinger. I peri
oder stilte bygda faktisk to seniorlag. Og i 
ei bygd med 600–700 innbyggere er det 
fremdeles vanlig med over 100 tilskuere på 
hjemmekampene.286 Publikumsrekorden er 
fra 1979, da 500 betalte for å se Rømskog 
mot Søndre Høland. Den dagen sto husene 
i bygda tomme.287 

Den første fotballkampen
Håkon Ramberg minnes den første fotball
kam pen. Den sto mellom Rømskog og Set
skog på jordet på Søndre Lund i Setskog. 
Her var det i østre og vestre ende av jordet 
satt opp to staurer som målstenger. Han 
kan ikke erindre at det var noen tverrligger 
over målet, og heller ikke noen dommer 
og avisreferent. På Rømskoglaget var blant 
andre tre brødre Taraldrud. Håkon tror at 
Rømskog vant kampen.288 
 Anders Moen husker at Moenga vest for 
Bergli var den første fotballarena i Røm
skog. Her spilte særlig bygdas unge fotball

garde man ge kamper. Spillerne ble delt i 
to lag ved trekning og valg. De spilte også 
mot lag i nabobygdene, blant annet mot 
Lierfoss Fotballklubb, som på begynnel
sen av 1900tallet var et av Romerikes beste 
fotballag. Spillerne fra Rømskog kom med 
hest og kjerre over fjellet og gikk videre 
fra Bjørkelangen. Laget hevdet seg bra og 
opplevde også å seire over Lierfoss.289 
 Behovet for egen bane var et mangeårig 
problem. Rømskogfotballen mistet banen 
på Moenga i 1924, og det ble da et opphold 
i aktivitetene, bortsett fra litt løkkefotball 
om høsten. Ole Høisveen stilte en åker til 
dispo sisjon, og det ble spilt vennskapskam
per mel lom bygdas østre og vestre lag. På 
den tid var Johan Moen en av de beste fot
ballspillerne.290 
 I 1932 startet arbeidet med en ny bane på 
Nordby. Etter mange dugnadstimer ble ba
nen senere på året innvidd med en kamp 
mot Setskog. Dette var en stor dag og seier 
over Setskog. Samme år var det for øvrig 

Fotballkamp på Rømskog stadion sommeren 2010. Klubbhuset i bakgrunnen til venstre er nylig påbygget med 
sanitæravdeling og tatt i bruk. De røde bygningene er leid ut til Normeka AS fra Rømskog Næringsselskap AS. 
Foto: Nils Nilssen.
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landskamp mot Sverige, der Norge vant 
hele 8–2.291

 Med banen var det kommet nytt liv i fot
ballmiljøet. Laget meldte seg inn i Østre 
Rome rike Fotballkrets, og ble opptatt i Nor
ges Fotballforbund i 1932. Samtidig ble drak
tene godkjent.292 
 I april 1938 ble det vurdert om Rømskog 
og Setskog skulle danne felles fotballag.293 
  Det står mer utfyllende om fotballens hi
s to rie i Rømskog bak i boka, skrevet av Jør
gen Johannessen Kind.

Skisport
Skisport har vært en populær idrett i Røm
skog. Resultatene har nok svingt opp gjen
nom åra. En del har hevdet seg på kretsnivå, 
og noen få også nasjonalt.
 I etterkrigstiden gikk «alle» langrenn, og 
idretts laget kunne stille nok løpere til å delta 
i enkelte 10mannskonkurranser. Blant flere 
go de utøvere i skisporet i etterkrigstiden kan 
nevnes Andreas Kjernmoen, Truls Haugen, 
Erling Bergli, Sigurd Haugen og Ole Jacob 
Skattum jr. Dessuten var Svend Jørgensen en 

Så snart snøen hadde lagt seg, var det populært å arrangere skirenn. Slik også for Jan Tørnby, Ingrid Skogheim, 
Ola Taraldrud jr., Inger Johanne Taraldrud, Anders Taraldrud, Jens Tørnby, Kåre Skogheim og Arne Skogheim. 
Her er de samlet på Østre Tørnby i 1948. Legg merke til startnummer og skiutstyr. Eier: Inger Johanne Taraldrud.
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habil skiløper i tillegg til hop per, og oppnåd
de også å bli kretsmester i kom binert.294 
 I 1947 ble det arrangert kretslangrenn 
over 30 km. Løypene ble lagt på en annen 
måte enn i dag. Starten var fra Nedre Moen 
og gikk gjennom skogen til myrene ved Heia 
og Malnes på Setskog. Det var matstasjon ved 
Flinttjernheia. Ellers ble det i 1948 arrangert 
både kostymerenn i Arstubakken og karne
val  renn i Lykkjemyra med påfølgende lang
renn uten staver.295 

Utøvere
Utover i 1950 åra tok i første rekke Bjørn Nil
sen og Sten Arnesen opp arven, som igjen 

ble avløst i 1960åra av Trygve Ekeheien, Leif 
Stenby og Anders Taraldrud.
På 1970tallet gjorde Jan Erik Fossneset seg 
sterkt gjeldende både på kretsplanet og 
nasjonalt, med en 5. plass i juniorNM som 
topp.296 Arve Jensen ble flere år kretsmester 
i aldersbestemte klasser og søsteren Aud Jen
sen markerte seg i dameklassen.297 
 Det var et meget godt skimiljø med mange 
aktive på 1970tallet, blant annet ble Røm
skog kretsmestere i aldersbestemte klasser i 
stafett i 1971 og i 1975 med Bente Sandem, 
Gunhild Bray og Anne Helene Jørgensen på 
laget; og i 1976 med Bente Sandem, Anne 
Ringsbu og Randi Dalheim på laget.298 

Skirenn i Flatahøgda 14. februar 1954. Øvelsen var slalåm, men det var så dårlig føre at det måtte stakes hele 
veien ned. Primus motor var toller Olav Pelsholen, som også var en god langrennsløper. Han fikk god hjelp av 
Olaf Flaten, Thor og Ole Ringsby.
Deltagerne er fra venstre: Anders Stang, Ola Pelsholen, Hemming Ringsby, Alf Paulsen (med hund), Emma 
Stang, Magne Paulsen (bak flagget), Inger Ringsby, Anne Lise Paulsen og Inger Marie Paulsen. Bak står 
Olav Pelsholen, Thor Ringsby, Henry Pelsholen, John Flaten, Tor Olav Skjelseth, Trond Holmen og Ragnhild 
Dahlum. Foto: Ole Ringsby.
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 I hoppbakken har det også vært utøvere 
som har oppnådd gode resultater. Fra de 
første åra etter krigen kan nevnes Jørgen 
T. Tørnby, Bjarne Jørgensen og Svend 
Jørgensen. I kretsmesterskapet i 1961 
ble både John Sigmund Moen og Anders 
Stang krets mestere i sine klasser.299 Knut 
Ljøner og ikke minst John Sigmund Moen 
markerte seg i hoppbakken i de kommen
de åra. John Sigmund hadde som beste re
sultat 8. plass i landsrenn. Ellers deltok han 
i to NM for junior.300 
 På 1990 tallet hevdet Ketil Moen seg og så 
på nasjonalt og internasjonalt nivå i hopp
sporten, og må sies å være Røm skog bes  te 
idrettsutøver gjennom tidene. Hans første 

internasjonale oppgave var i Nordisk mester
skap i 1992, og her ble han bare slått av Janne 
Ahonen. I 1993 og 1994 vant han Norges
cupen for juniorer. I peri oden 1992 til 1996 
oppnådde han gode resul tater nasjonalt og 
internasjonalt. Her kan nevnes norsk mester 
på plast for juni orer i 1993, beste nordmann 
i VM for juni orer i 1994, gode plasseringer i 
World Cup hopping for seniorer, andreplass 
i det åp ne norgesmesterskapet på plast i 1995 
og glim rende resultater i ICCrenn. Hans bes
te inter  nasjonale resultat kom i 1996 hvor han 
i sommerWC i Predazzo ble nr. 7. I åra fram 
til 2001, da han la hopp skiene på hyl la, opp
nådde han også en rekke gode resul tater.301 
 De siste åra har Hans Petter Bergquist 

Foto: Indre Akershus Blad, 1976.
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vunnet mange hopprenn i aldersbestemte 
klasser både lokalt og nasjo nalt. Han vant 
Hovedrennet som 13 og 14 åring, og Hoved
landsrennet som 15 og 16 åring. I 2010 vant 
han Nordisk mesterskap i Kusamo Finland 
for 15 og 16 åringer. Han del tok også i ung
doms OL i 2011.302

Lysløype og hoppbakker
På slutten av 1960tallet ble planer om lys
løy   pe i Rømskog lansert. Kostnadene på 
an   legget var beregnet til 56.000 kroner.303 
Rolf Fossneset la ned en stort arbeid 
for å få prosjektet gjennomført. I tillegg 
gjennom før te flere av lagets medlemmer 

Kretsmesterne i stafett 1975 i Rømskog. Fra venstre: Bente Sandem, Gunhild Bray og Anne Helene Jørgensen. 
Foto: Indre Akershus Blad.
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Hans Petter Bergquist, født 1994, avbildet 14. mars 2009 i Knyken skisenter i Orkdal. Dette året vant han 
rekruttcupen. Eier: Rømskog lokalsamling.

Ketil Moen, født 1976, var i mange år en allsidig idrettsmann. Han hoppet på ski om vinteren og spilte fotball 
om sommeren.  Hopping sto nok hans hjerte nærmest, og han vant mange renn på 1990-tallet, både i inn- og 
utland.  Han spilte fotball for Bjørkelangen som guttespiller, og flyttet over til Aurskog - Finstadbru Fotballklubb 
for å spille i 3. divisjon. Han ble kåret til årets spiller i 2003, og var lagets toppscorer i tre år.
Eier: John Sigmund Moen.    
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en stor dug nads   innsats, og ny lysløype 
kunne innvies i februar 1970. 
 Dette bidro ytterligere til å stimulere 
idretts og friluftsliv slik at kommunen i 1981 
inn    vilget Rømskog Idrettslags søknad om 
øko   no misk bistand ved å overta utgifter til 
drift av lysløype og turløyper. Tilskuddets 
stør   relse skulle vurderes under årlige bud
sjett behandlinger.304 
 I de første åra etter krigen var det mange 
hopp bakker i Rømskog som ble benyttet. 
Det er betegnende som Hemming Ringsby 
for teller fra Utroa: «Som de fleste andre 
hadde vi skibakker nesten overalt. Men den 
bakken som kan betraktes som en ordentlig 
skibakke var bakken i Fjøsdalen. Med topp
fart, som vi kalte «Vindfellfart» hoppa vi om
lag 15 me ter. Når vi skulle dit, gikk vi over 
NordFla ten og Tyrihjell, selvfølgelig med 
hoppski for de som hadde det. Fjøsdalen lig
ger ved svin gen i elva omkring 2–300 meter 
sør for Os  dammen.»  
 På samme måte var det mange hopp bak
ker også i andre deler av bygda, noen var litt 
større og ble brukt i flere år. Her kan nev
nes Arstubakken, Mariusbakken og Dam
tjernbakken på Vestsida og Aurtjern bakken, 
Tofurubakken, Lykkjemyrbakken, Rogne
myr  bakken og Hagakleiva på Nordsida.305 
Den hoppbakken som har vært og fortsatt er 
mest benyttet, er Lykkje myr bakken. I 1992 
ble det også anlagt en noe større hoppbakke 
ikke langt fra Lykkje myrbakken, som var i 
bruk noen år.306 

Håndballbane og planer om idrettshall
Kommunen bevilget i 1983 kr 50 000 til opp
ar    beidelse av håndballbane sørvest for Røm
skog skole. Idrettslaget ble innbudt til dug
nads  innsats.307 
 På midten av 1980tallet foreslo idrettsla
get at det skulle bygges idrettshall i Rømskog. 
Pro   sjektet trengte støtte fra kommunen, og sa 
ken ble behandlet i kommunale orga ner ved 

flere anledninger. I november 1985 sa kom  
munestyret et endelig nei til idretts hall.308 

O-gruppa
I 1950 fikk Rømskog Idrettslag sin orien te
rings gruppe med Bjarne Myrvold og Thoralf 
Tukkensæter som ledere. 
 Flere løpere fra Rømskog deltok i orien
te rings løp også utenfor bygda. Laget søkte 
i 1951 om opptak i Østfold Okrets, men 
kret sen og forbundet overførte uten videre 
laget til Romerike Okrets i Akershus. Året 
etter arrangerte laget et kretsløp med 101 

Nybakt veteranverdensmester i orientering, Anders 
Taraldrud d.y., født 1941, med medalje og pokal. 
Foto: Øivind Eriksen, 2006.

O-løpet i 1952 ble arrangert på håndteg-
nede kart fra slutten av 1800-tallet og var 
nok ikke av beste kvalitet. En av o-løperne 
kom noe irritert inn på en post og sa til 
postmannskapet, Anders Moen: «Kart og 
terreng stemmer jo ikke overens!» Da svarte 
Anders rolig: «Da synes jeg du skal ta ut-
gangspunkt i at terrenget er riktig».
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påmeldte. Knut Ringsbu arrangerte også ca 
1950 et orienteringsløp ved hjelp av et gam
melt håndtegnet skogkart fra Anker.309

 Interessen for orientering tok seg på nytt 
opp igjen på 1970tallet. En sentral person 
i dette arbeidet var Anders Taraldrud som 
også arbeidet for at nye orienteringskart 
skulle utarbeides. Kartet som ble brukt på 
1950tallet til to større orienteringsløp, var 
utar beidet på 1800tallet, antagelig i for
bindelse med en skoghandel i 1883. Det 
første spesialkartet for orientering, «Klin
ten» kom i 1976 og dekket området langs 
byg da i nordøst. Seinere har det blitt tryk ket 
orienteringskart som dekker flere om råder i 
bygda, «Klubben» utgitt i 1980, «Haukenes

fjella» i 1985 og «Skurås» utgitt i 1996. Kar
tene er seinere blitt oppdatert.310 
 Allerede i 1956 ble Anders Taraldrud 
krets     mester i sin klasse. Han hevdet seg på 
høyt nivå i orienteringssporten gjennom 
man   ge tiår. Han har fire ganger plassert 
seg blant de 20 beste i norgesmesterskap, 
åtte gan ger vært norsk veteranmester og 
vant i 2006 World Master Orienteering 
Champion ships. Ellers kan han vise til gode 
resultater i orienteringsstafetter med Eids
bergklubben Flaggtreff og i Holmenkoll
stafetten med IF Kamp.
 For øvrig ble Ragnhild Bray kretsmester i 
klasse D43 i 1976 og Eva Taraldrud ble krets
mester i 1990, klasse D40.

Sidsel Nilsson, født 1954, skjøt i en periode meget godt med luftpistol. I mars 1993 oppnådde hun bronsemedalje 
i dameklassen ved NM på Røros. Foto: Indre Akershus Blad, 1992.
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Miniatyrskytterlag og pistolklubb 
I 1969 ble det etter initiativ fra Odd Spon
bugt stif tet et miniatyrskytterlag i Rømskog. 
Den nye klubben het Rømskog Sportsskyt
tere, og det var et sterkt innslag av ungdom. 
Det var minimalt med penger og utstyr, og 
formannen, Odd Sponbugt, oppfordret for
el dre og foresatte til å gi økonomisk støtte. 
En viktig målsetting var å skape et godt og 
me nings fylt miljø for bygdas ungdom.311 
Dette og andre fritidstilbud skulle også være 
et forsøk på å holde fast på ungdommen i 
bygda, og hindre utflytting.
 Rømskog Pistolklubb startet sin virksom
het i 1983, og Reidar Nilsen var den første 
formann. Til å begynne med skjøt Pistol

klubben i korridoren i skolens kjeller. 
 Klubben fikk i 1984 etter søknad til kom
munen leie Rømskog Slag til luftpistol sky
ting.312 (Rømskog Husflidslag fikk samme 
år leie Slagets lokaler på samme vilkår som 
pistol klubben). 
 I 1987 flyttet Rømskog Skytterlag og Røm
skog Pistolklubb sin innendørsskyting med 
luft gevær og – pistol ut fra Slaget. De startet 
opp igjen i Ungdomslokalet høsten 1991.
 I 1994 kom Smørmosen Leirduebane med 
Aage Sundsrud som formann.313

Motorsport
Motorsportseventyret i bygda startet da Tor
kel Tørnby i godt voksen alder begynte å  

Rømskogs første konkurrerende dame i enduro, Anita Sletten under høsttrening på hogstflata ved Søndre Karsby-
tjenn. Foto: Espen Pedersen, 2011.
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kjøre enduro og laget seg kjøretrasè i et skog
område ved Saga. Støyen her var til sjenanse 
for naboer, og kommunen ble kontaktet for 
å finne en løsning. Skogeier Arnt Astrup øn
sket å gi motorsportsgruppa dispensasjon til 
å bruke et skogareal ved Karsby. Det åpnet 
mange dører for Rømskog Motorsport. Mot
orsportklubben som ble etablert i 2006, har 
lagt ned hundrevis av dugnadstimer i anlegg 
av en endurobane ved Karsby. Banen har tre 
alternative løyper, en lang løype på ca 3,4 
km, mellomtrasè på ca 2,3 km og kortbane 
på ca 1,1 km. Fartsdelen er ca 700 meter. 
 Banen kom med i reguleringsplanen til 
kommunen, og etter en påkrevet støymåling 
ble alle papirer godkjent både i kommunen 
og fylkeskommunen. Da hadde prosessen 
tatt to år.
  Rømskog Motorsport arrangerte åp nings  

fest ved Karsby 25. september 2010. Banen 
ble offisielt åpnet da ordfører Nils Nilssen 
høytidlig klippet snora. Senere ble publikum 
vitne til en historisk kjøreoppvisning der alle 
klubbens medlemmer deltok.314

 Banen har ført til en økende interesse for 
sporten, og i 2011 har klubben 20 aktive utø
vere fra 11 år og oppover. Av disse kjører fire 
i norgeseliten i respektive klasser.
 Norgesmesterskapet kjøres i det som kalles 
Norges Cup. Det består av fire til seks løyper 
årlig, der den som har de beste plasseringene 
sammenlagt blir norgesmester i sin klasse. Jan 
Atle Gjemble har kjørt i eliteklassen i flere år. 
Han vant eliteklassen i 2012. Torkel Tørnby 
kjører i veteranklassen, som han har vun
net ved to anledninger. Kristian Myrvold har 
som beste resultat en fjerdeplass i Bklassen 
og Anita Sletten har markert seg på pallen. 

Endurogjengen. F.v.: Kristian Myrvold, Lasse Sletten Nilsen, Roald Peder Berg, Fredrik Jernberg Ljøner, Espen 
Pedersen, Jan Atle Gjemble, Bjørn Robert Lauritzen og Anita Sletten.
Foran: Casper Dedorsson og Alexander Svensson. Foto: Anita Sletten, 2012. 
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Klubben har i tillegg flere aktive utøvere som 
deltar i løp både i Norge og Sverige, og som 
har markert seg med gode plasseringer.315

 Innen motorsport har også Thomas Tørn
by mange gode resultater. Han har si den 
1998 kjørt rallycross og deltatt i NMrun der i 
største klasse (Supernasjonal klasse 3).

Friidrett
Det er gjort noen forsøk på å få til friidrett i 
Rømskog uten at dette har slått til. Det bør 
dog nevnes at idrettslaget hvert år gjennom
fører idrettsmerkeprøver med flere delta
gere. Ellers har rømsjinger med an legg og 
interesse for friidrett de siste ti åra vært med
lemmer av AHF (Aurskog Høland Friidretts

lag). Flere rømsjinger har deltatt på ulike sta
fettlag, blant annet i Hol men koll stafetten. 
Individuelt har Turid Dahlum Sundsrud og 
Irja Helene Norheim i første rekke oppnådd 
gode resultater. Turid Dahlum Sundsrud var 
mest aktiv i perioden 1982–90, hun har et 
tosifret antall kretsmesterskap, de fleste vun
net på 1500 meter og 3000 meter, men også 
i terrengløp. Irja Helene Norheim kan vise 

Thomas Tørnby, født 1979, sammen med sitt faste 
hjelpemannskap i Tørnby Motorsport 2012.
Bak fra venstre: Robert Moen, Jan Ljøner og Christer 
Jansson.
Foran fra venstre: Fredrik Ljøner, Thomas Tørnby og 
Hans Vegar Olsen.
Henning Sletten var ikke tilstede da bildet ble tatt.
Foto: Anne H. Tørnby, 2012.

Irja Helene Norheim, født 1974, ble 16 år gammel 
norgesmester i høyde for junior med 1,60 meter. Hun 
vant høyde i Donald Duck-lekene i 1988. Gutten ved 
hennes side er Tom Erik Olsen.
Eier: Irja Helene Norheim.
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til flere gode resultater i både Donald Duck
lekene og i norgesmesterskap. Beste resultat 
kom i 1990 da hun ble norgesmester i 15–16 
årsklassen med 160 cm i høyde.316

Annen idrett
I etterkrigstiden har fotball, ski og oriente
ring vært dominerende, men det har også 
vært an nen aktivitet. Rundt årtusenskiftet 
var det en aktiv fjellsportgruppe, og noen 
forsøk med håndball har lidd under dår
lige baneforhold. I tillegg er det mange som  
benytter tilbudene om trim i gymnastikksa
len og i oppkjørte skiløyper.
 Rømskog idrettslag hadde i 2010 hele 426 
medlemmer. Dette utgjør nesten to tredje
deler av bygdas befolkning. I for bin del se 
med et jubileum i idrettslaget ble det sagt at 
«idrettsfolk har gjort sitt beste for å hev de 
laget utad. Med blandet hell må man nok 
si, men kom ikke å si at det har manglet 
idretts glede». 317

Musikklivet
Sang og musikkreftene har til tider vært 
sterke i Rømskog. Men stundom måtte de 
fris  te en ustabil tilværelse, og Mannskoret 
som ble stiftet i 1916, hadde et opphold fra 
1933 til 1944. Det kom deretter i gang igjen, 
men ble endelig nedlagt i 1950. 
 Det skjer også at nye foreninger blir stif tet 
på tuftene av gamle. Rømskog blandede kor, 
som opprinnelig var stiftet i 1910, var i virk
somhet til slutten av 1930åra. Men i 1967 ble 
det stiftet et nytt sangkor med sam me navn 
som det gamle, og med 30–40 gamle og nye 
medlemmer. Blant vete ranene var Hans Nils
sen og Anton Jørgensen. Koret var nærmest 
et kirkekor og ble ledet av Kari Brekke, hus
truen til sogne prest Jacob Brekke.318 Hun var 
en dyna misk og inspirerende leder, som lær
te røm sjingene pusteteknikk, skalaer og san
ger med varierende vanskelighetsgrad. Etter 
at Brekke flyttet i 1973, overtok bygdas egen 

Turid Dahlum Sundsrud, født 1964, blir her krets-
mester i 10 km landeveisløp i Gjerdrum i 1984 på 
tiden 41.09 minutter. 
Foto: Indre Akershus Blad, 1984.
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musiker Hans Nilssen som dirigent. Med sitt 
rolige vesen og sans for nyanser var han en 
dyktig leder. Han var 87 år i 1983 og ønsket 
da avløsning. Med Roy Haugen overtok yn
gre krefter taktstokken. Fra hans periode er 
følgende sitat: «Han Roy har fått mer fart 
på oss, og har oss i sin hule hånd». Fra 1993 
har Tormod Kleiven ledet koret med sikker 
hånd. Med sin musikalske og humoristiske 
sans har han betydd mye for koret. 
 Koret kalles i dag Blandakoret, og har 
hatt et medlemstall på 20–25. Det har del
tatt på man ge ulike arrangementer, særlig 
i hjem bygda, og noen ganger utenbygds. I 

1990 del tok koret sammen med andre san
gere og musikere fra Rømskog i et storkor 
på 150 medlemmer. «Gla'sangkvelder» med 
te maet «Glede» ble gjennomført i kirkene 
Östervallskog, Kongsvinger og Mjøndalen. 
Blandakoret feiret sitt 40 års jubileum i  
2007. Koret innstilte virksomheten i 2012.
 Mye sang og musikk er som kjent knyttet 
til kristelige miljøer, og er omtalt i et annet 
avsnitt i dette kapittel.

Rømskog Hornmusikk
Rømskog Hornmusikk som hadde vært i virk
somhet siden starten i 1904, fikk pro blemer 

Blandakoret på Kommunehustrappa 17. mai 1979. Sammen med dirigent Hans Nilssen står foran til venstre: 
Martha Høisveen, Ingeborg Halvorsen, Eva Tørnby, Reidun Solli, Else Hagen, Aud Nordengen, Ella Nilssen 
og Astri Sletten. Bak fra venstre: Rolf Johannessen, Arne Bergli, Daniel Hagen, Hans Høgenes, Ole Ous, Jørgen 
Ringsby, Kjell Torp, Klemet Haukenes og Johan N. Nilssen. Helt til høyre, Arne Lindaas, og dagens taler, 
Nikolai Haugen. Foto: Nils Nilssen.
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med å komme i gang etter krigen. De man
glet også brukbare instrumenter. Det var 
vanskelig å rekruttere unge og nye krefter. 
Rømskog Hornmusikk var på banen igjen i 
1951, og søkte kommunen om 300 kroner til 
dekning av gjeld og innkjøp av noter. Søkna
den ble enstemmig innvilget.319 Slike positive 
tilløp skulle innvarsle en ny giv i bygdas for
eningsliv.
 Hans Nilssen sørget for at musikken ble 
reorganisert i 1953. Sammen med Sigurd 
Jørgensen fikk de trommet sammen et 
korps på 15 medlemmer. De fikk tak i en 
del instrumenter i Tistedal, og hadde noen 
fra før. «Bolletubaen» som den ble kalt et
ter en tur til Skillingmark, er fremdeles i 
be hold. Regnskapsboka viser at økonomi
en var blitt bedre, og det ble tatt opp lån 
i Setskog Sparebank. Musikken fikk også 

noe kommunal støtte, samt overskudd fra  
17. maikomiteen. 
 Korpset var i god oppsving en stund. Ive
ren var så stor at enkelte tok med seg hor
net til skogskoiene for å øve når de lå ute på 
kjøring og hugging. De øvde så det ga gjen
lyd i åsene rundt omkring ved Lukashytta, 
Ertevasslia, Vortungshøgda og mange andre 
steder. Det er uvisst hvorvidt slitne arbeids
kamerater satte pris på slikt. Fellesøvelser 
ble holdt rundt omkring på de lokale «sam
funnshus», som den gang var sagbrakker, 
skytterhus og lignende. Men store avstander 
og lange, slitsomme arbeidsdager skulle nok 
en gang ta knekken på mye av musikken. 
Den gled tilbake til gamle former med fel
lessamling 17. mai. Noen husker at Sigurd 
Jørgensen gikk i spissen for 17. maikorpset 
med trekkspillet sitt, men det var jo noe an

«Guttemusikken» øver til 17. mai hos Alf Johannessen på Strandli. 
Fra venstre: Torbjørn Nilsen, Torgrim Sandem, Tore Haugen, Hans Nilssen, Anton Jørgensen og Alf Johannessen.
Vanligvis møttes de i Hans Nilssens hytte på Bjørkeng 16. mai. Foto: Indre Akershus Blad, 1970.
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net enn hornmusikk. Men noen holdt stand, 
og veteranen Anton Jørgensen spilte som 
tidligere omtalt på samme esskornett fra 
1905 til 1971.320

«Guttemusikken»
I 1970 besto «guttemusikken» av 10 mann 
som var 568 år til sammen. De øvde hjemme 
hos hverandre på lørdagskvelder, og et viktig 
mål var fremdeles å stille opp 17. mai. Fore
gående år øvde de bare 16. mai. Ifølge An
ton Jørgensen «dura det i vei da og. Bare det 
låter er det jo ikke så nøye …».321  
 Korpset hadde stilt opp til 17. mai hvert år, 

men uteble i 1972. Da ble det «im por tert» fra 
nabobygda Høland. Selv om Østreng mu sik ken 
spilte så godt de kunne for å få stem ningen 
opp på Grunnlovsdagen, var det byg das egne 
sønner man var vant til og ville ha. Dermed 
kom det en reaksjon og ønske om å blåse nytt 
liv i korpset med kommunale midler.322 
 Johs Ramberg, Odd Solli, Svend Jørgen
sen og Willy Bray innkalte til møte 20. sep
tem ber 1972 for å stable musikken på beina 
igjen. Det var en gledelig overraskelse at 25
30 ungdommer var interessert i å spille horn
musikk. «Gamlekara» trakk seg da til bake for 
å være en ressurs i bakgrunnen. Fire av de 

Rømskog Musikkorps 1974. Bak fra venstre: Øyvind Nordbø, Roar Karlsen, Helga Nygaard, Åshild Nygaard, 
Grete Nygaard, Helene Dahl, Gunbjørg Jensen, Roger Vestli, Lillian Bakken, Anita Larsen, Gunhild Bray, Ole 
Jacob Skattum, Stein Solli og Harry Iversen.
Rekke to fra venstre: Oddbjørn Moen, John-Ivar Udnesseter, Anne Ringsbu, Ingrid Dahl, Anne Helene Jørgensen, 
Emma Bray, Inge Moen, Geir Larsen, Jan Flenstad og Thor Nordengen.
Første rekke fra venstre: Kjell Flenstad, Helge Lyder Sandem, Tor Kristian Nilsen, John Karlsen, Kjell Roger 
Bakker, Inger Johanne Tørnby, Britt Haugen, Øystein Holmedal, Per Øyvind Haugen og Øystein Havnås.
Eier: Rømskog lokalsamling.
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Rømskog Musikkorps, stiftet 1904, avduker sin fane på Klinten 17. mai 1980. 
Fra venstre Willy Bray, Svend Jørgensen, Tordis Haugen og Ole Johan Haugen. Foto: Indre Akershus Blad.

Hornmusikken på Klinten 17. mai 1997. Fra venstre: Svein Gløtta, Bjørn Roar Karlsen, Anita Sletten, Vigdis 
Furunes, Monica Haugen, Mona Olsen og Line Nilsson. Eier: Rømskog lokalsamling.
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Rømskog musikkorps feiret sitt 90-års jubileum i 1994. Rømskog og Setskog musikkorps ga da ut en kassett og 
holdt en jubileumskonsert i Lillestrøm kultursenter. Lokale gjesteartister som bidro på konserten, var Tertitten 
ungdomskorps, ungdomskoret PLUS og jazzmusikeren Paul Weeden. 
          
               1.rad fra venstre:
               Espen Killi,Tommy Nilsen, Anders M. Lysaker, Kristian Myrvold, Jens Andreas 
               Gangnes Kleiven, Petter Ingier, Arild Ydersbond, Tor Arne Bergli.
               2.rekke fra v.:
               Marianne Fossneset, Karoline Tørnby, Monica Bråthen, Inger Johanne Spilhaug,
               Sølvi Arnesen, Kjersti Hauger, Inga Ydersbond, Line Nilsson, John Andre Engen,
               Marianne Stenby.
               3.rekke fra v.:
               Karine Sannes Lysaker, Vigdis Furunes, Anette Gløtta, Gunn Bergli, Lene Malnes,
               Dirigent Geir Musum, Morten Furunes, Monica Haugen, Marita Stenby, 
               Hilde Lysaker, Cathrin Haugen.
               4.rekke fra v.:
               Morten Astrup, Helene Pettersen, Yngve Aasly, Bjørn Henry Holtet, Jørn Edvin 
               Spilhaug, Malin Nilsson, Elisabeth Holmedal, Ida Heggedal, Thea Killi,
               Caroline Hauger.
                5.rekke fra v.:
               Anita Sletten, Lena Holtet, Svein Gløtta, Geir Fagermoen, Tove Gløtta, 
               Bjørn Sondre Norheim, Ann-Karin Haugen, Mona Olsen.
Eier: Willy Bray.
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gamle messinginstrumentene var fremdeles 
brukbare, og i løpet av de neste to år ble det 
kjøpt inn 25 nye instrumenter. Fire damer, 
Reidun Solli, Åse Karlsen, Gunhild Jørgen
sen og Ragnhild Bray banket på hver dør i 
Rømskog for å samle inn penger, og hele 
bygda ga sin støtte.323

 Korpset gjorde enda flere forsøk på å få 
nye krefter, og kontaktet etter hvert Setskog. 
Her var responsen god, og ikke mindre enn 
24 aspiranter meldte seg i 1979. Øvelsene 
for dem ble lagt til Samfunnshuset i Setskog. 
Alle aspirantene var underlagt Rømskog 
Musikkorps.324

 Korpset opplevde da igjen en «ny giv», og 
det ble bestemt å anskaffe egen fane. Svend 
Jørgensen fikk oppgaven med å tegne, og 
Tordis Haugen var villig til å brodere.
 På Klinten 17. mai 1980 ble fanen avduket 
av veteranene og brødrene Hans Nilssen og 
Torbjørn Nilsen. Det passet bra, for det var 
nøyaktig 75 år siden korpset spilte på Klin
ten første gang. 
 En støtteforening ble stiftet i 1981. Den 
tok ansvar for å skaffe bedre økonomi, og el
lers yte hjelp.
 Korpset har i åras løp deltatt på mange 
kon serter, seminarer og festivaler.
 Lokale personer har gjennom mange år 
tatt seg av dirigent og instruktøransvaret. 
Men fra 1985 tok Geir Musum fra Fetsund 
over dirigentstokken, og er fortsatt i 2011 en 
dyk tig og inspirerende dirigent. 
 I 1989 deltok korpset på det store fel les
arrangementet med andre sang og musikk
krefter i bygda. Temaet var «Lys vår – Leven
de Liv», og det ble holdt konserter i Røm
skog, Hemnes og Kongsvinger. Samme år fei
ret korpset sitt 85 års jubileum med en stor 
fest og konsert på Kommunehuset. 
 Det kom etter hvert ønske om uten lands
reiser. I 1988 gikk turen med D/S Braemar 
till England, og videre med buss til Isle of 
Wight. Dette var en vellykket 10 dagers tur 

med til sammen 80 deltagere. 
  Året etter gjennomførte korpset med fami
lie og venner en fin tur til Göteborg. Senere 
har reisemålet vært Østerrike et par ganger. 
På alle turer har det vært holdt konserter på 
for skjellige steder.
 Etter hvert tynnet det svært ut i rekkene av 
rømsjinger, og det var vanskelig å få aspi ranter. 
Derfor har det i de siste 10 år fungert som et 
korps for voksne og rutinerte musikanter.
 Fra år 2000 har Rømskog og Setskog  
Mu sikkorps hatt samarbeid med Sandem 
Horn  mu sikk, med øvelser to ganger pr uke, og  
årlige konserter, vår og høst.
 Hver 17. mai, klokka sju om morgenen kan 
byg da glede seg over at den over 100 årige 
tra di sjonen med spilling fra Klinten holdes 
ved like.  Når «Ja, vi elsker» toner fra skog
bry   net, går flaggene til topps i bygda!  Denne  
dagen i året spiller rømsjinger og set skauinger 
for sine sambygdinger, og leder også an i  
17. maitoget.

Opplysningsarbeid for barn og unge

Skogspetten 4H
Foruten musikk, sang og idrett er opp lys
nings arbeid særlig viktig for aktiviteter til
knyt tet barn og unge. Skogspetten 4H star
tet 4. januar 1960 etter initiativ av Mari 
Haukvik og med daværende 4Hinstruktør 
i Østfold, Aslaug Unneberg, til stede. Mari 
Hauk vik hadde tatt med seg kunnskap om 
orga nisasjonen fra sitt tidligere bosted i Tele
mark, og var engasjert i klubben som voksen
leder i flere omganger det første tiåret. Fad
derorganisasjonen for klubben var Rømskog 
Bondelag. Daværende leder Kåre Nygaard 
ble en entusiastisk støttespiller i mange år 
framover.
 Gro Nyengen ble valgt til leder blant 
med lem mene. Hun fant også navn til klub
ben; «Skog spetten 4H». Ved starten var 
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det 16 med lemmer. Skogspetten 4H vokste 
raskt, og telte allerede i 1961 50 medlem
mer. I lø pet av de første fem år hadde 73 
jenter og gutter i alderen ni til 14–15 år 
vært in nom klub ben. I 1980 var medlems
tallet økt til 51.325

 Begrepet 4H står for klart hode, varmt 
hjerte, flinke hender og god helse. Fore
ningen skulle dermed fremme positive egen
skaper for kropp, sjel og sunne fri tids sysler. 
Slike foreninger ble dannet i etter krigs tiden 
etter amerikansk mønster og var særlig opp
tatt av praktiske og moralske nyttehensyn.
 Firkløvermerket representerer en dyp 
sym bo   likk. Firkløver er en sjelden plante 
som de fles  te ønsker å finne. Bestrebelse 

og gode mål settinger er derfor viktige krav. 
Inte res sefeltet dreier seg særlig om dyr, plan
ter, skog og jordbruk, fiske og friluftsliv. 
 I utgangspunktet var landbruk hoved sats
ningen for 4H, og som navnet Skogspetten 
til sier, var skogen et viktig tema i skogsbygda 
Rømskog. Medlemmene bidrar med å sty
re klubben og ta egne beslutninger, og får 
dermed delegert ansvar. For øvrig betyr alle 
medlemmene like meget, og klubbens vekst 
og trivsel er et hovedmål. På møtene er det 
demonstrasjoner, kunnskapstevling og un
derholdning av medlemmene. Klubben har 
også turer, og holder skogdager.
 På årsmøtet i 1962 laget fire medlemmer 
et Luciaopptog som underholdning. Dette 
ble opptakten til en høytidelig og vakker tra

Per Haugen, født 1946, var med i Skogspetten 4H de 
første år etter stiftelsen. Han vant premier etter å ha 
løst oppgaver om gulrøtter og høner. 
Foto: Harald S. Haugen, 1961.

Mari Haukvik, født 1920, var initiativtaker til stif-
tel sen av Skogspetten 4H i 1960 og klubbrådgiver i en 
årrekke. Eier: Skogspetten 4H.
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disjon som skulle vare i flere tiår. Syke og 
pleietrengende eldre hadde den gang ikke 
noe offentlig pleietilbud innen bygda, men 
bodde på alders og sykehjem rundt om i na
bokommunene. Etter forslag fra Elna Ander
sen begynte 4H å reise rundt med Luciaopp
tog hver lille julaften. Alle røm sjinger som 
hadde plass utenfor bygda, fikk besøk. Opp
togene kunne telle seks–åtte barn, og gjorde 
nok inntrykk på både ung og gammel.326

 Skogspetten har møte hver tredje uke, og 
om sommeren er det fylkesleir. To fylkes leire 
har vært holdt i Rømskog i klubbens femti
årige historie. På Os i 1980 og på Kurøen i 
1999. Med nærmere 300 deltakere hver gang 
er dette litt av et løft for ei lita bygd. Sam
tidig styrkes dugnadsånden og fellesskapet i 
bygda gjennom slike arrangementer.
 De varierte utstillinger og øvrige arran ge
menter vitner om bredden og aktivitets nivået 
i klubben. Skoleringen foregår med instruk
tør i studieringer, og det er graderte pre mie  

rin ger. Førstepremiesløyfa henger høyest. 
Hver enkelt oppgave medlemmene ut  fører, 
blir nøye vurdert av fagfolk, og med inspek
sjon av fylkesinstruktør, her reds  agronom, 
herreds skogmester og klubb leder.327 
 I de femti år klubben har eksistert, har fle
re hundre barn og ungdommer i Røm skog 
vært medlemmer for kortere eller leng re 
tid. 89 medlemmer har fullført hele 4H pro
grammet og fått 4H’s høyeste utmerkelse, 
4H plaketten. Den oppnås etter minimum 
syv års medlemskap og utført 4H program 
som innebærer godkjente årlige prosjekter. 
En slik utmerkelse gir poeng ved opptak til 
jord og skogbruksskoler.
 I tillegg til fagoppgaver har også mange 
barn og ungdommer i Skogspetten deltatt i 
organisasjonsopplæring i regi av Norske 4H. 
Det er medlemmene selv som innehar alle 
styreverv i klubben og dette er i seg selv en 
viktig og lærerik side ved en av 4Hs grunn
ideer: Å lære barn og ungdom å ta del i de

Underholdning i form av sang og sketsjer har i alle år vært viktig på høstfestene i 4H. Jentene på scenen er fra 
venstre: Turid Sundsrud, Helene Gløtta, Jeannet Jansen, Annette Skattum, Emma Bray og Lisbeth Skullerud i 
1980. Eier: Skogspetten 4H.



Rømskog bygdebok bind 3      387På vei inn i velferds-samfunnet på 1960-tallet

mokratiske prosesser i samfunnet. De velger 
styret sitt på årsmøtet i november, og skal 
selv kunne påvirke hvilke aktiviteter klubben 
skal ha på møtene sine.
 4H i Rømskog hadde helt fra starten nært 
samarbeid med skolen, lokale skog og land
bruksmyndigheter og fylkes land bruks kon
toret. Møtene ble holdt i klasserom på sko
len, og ofte var klubbaktivitetene på mø tene 
knytta til skog, landbruk eller husstell. Særlig 
i perioden 1976–1984 var båndene til skolen 
tette, mens daværende rektor Jørgen Dahl var 
klubbleder. Hans særlige interesse og kunn
skaper på det naturvitenskapelige området 
inspirerte mange medlemmer til å velge opp
gaver med tema fra naturen. I 4Htevlinger på 
fylkesplan og nasjonalt vant flere medlemmer 
fra Skogspetten seire både i plantekunnskap 
og naturstier i denne perioden.
 Mange studieringer har også vært fullført 
i 4H regi gjennom alle år. Særlig de første 
25 år var det en rekke studieringer innen fag 
som tresløyd, stell av ungskog, baking og uli
ke håndarbeidsteknikker. Flittige studielede
re var Amund Ljøner, Hans Taraldrud, Mari 
Haukvik, Marie Høisveen, Elna Haugen, Jan 
Holth, Jørgen Dahl og Kåre Nygaard.
 4Harbeidet avsluttes hvert år med en 
høst fest i oktober. Mellom 140 og 190 møter 
opp, og høstfesten er blitt en kulturinstitu
sjon i byg da. Her lager medlemmene utstil
linger, som skal vise litt av det de har holdt 
på med og lært i løpet av året. Skogspetten 
har i alle år fått mye ros for flotte utstillinger 
og god under  holdning på sine høstfester. 
Utallige san ger, sketsjer, revyer og skuespill 
er blitt til i åras løp, og mange barn og unge 
har fått både god trening og mye glede ved å 
lære seg og stå på ei scene. Under FN’s inter
nasjonale barneår i 1979 satte klubben opp 
et teaterstykke om barneåret og turnerte 
rundt i Østfold med det.
 Skogspetten 4H representerer også en 
av de institusjonene i bygda som styrker vår 

identitet som østfoldinger. Klubben er orga
nisert i Østfold 4H. Mange klubb med lem
mer har fått økt kunnskap om fylket ved å 
delta på leire, kurs, møter og andre aktivi te
ter i Østfold 4Hs regi rundt om i fylket.
 Mange lag fra Skogspetten har også hev det 
seg godt i volleyballturneringer både på lei
rer og i den årlige Kalnescupen i volleyball. 
Det er blitt flere seire både for aspi ranter, ju
niorer og seniorer i åras løp, og spillere fra 
Skogspetten har også flere ganger deltatt på 
Østfolds lag i landsturneringer.
 Økonomisk har Skogspetten i alle år fått 
viktige bidrag fra Rømskog kommune, Mar
ker Sparebank og skogbruksetaten via ren 
te  midler fra Skogfondet.328 Klubbens eg ne 
medlemmer har også skaffet penger gjen 
nom papirinnsamling og utlodninger. 
 Skogspetten 4H er i 2013 ikke i virksom
het. Aktiviteter for ungdom var særlig viktig 
for å kunne beholde de unge i bygda. Da pla
nene om å bygge nytt herredshus var oppe 
til behandling i 1962, ble det derfor frem
satt krav om en egen sal til dans, kino, tea ter, 
samt en miniatyrskytebane. Ung doms lagene 
i bygda ønsket å få leie lokale til festlige til
stelninger med dans. Et slikt kul tursentrum 
med kombinert gymnastikk og for sam
lingssal, som også tjente som kino og teater, 
ville altså kunne bidra til å hindre den øken
de utflytting fra bygda.329 
 På slutten av 1990tallet arbeidet kom
mu nen med å etablere musikk og kul tur
skoletilbud for barn og unge. Dette var et 
lovfestet krav fra 1997, og målet var opp start 
i januar 1999 og i samarbeid med nabo kom
muner.330 

Nytteforeninger
Foruten Skogspetten 4H har Rømskog gjen
nom tidene hatt mange nytteforeninger og 
lag som omfatter folks interesser, mentalitet, 
oppgaver og fritidssysler. Foruten kulturelle 
opplevelser og kunnskap, betydde fellesskap 
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og sosial kontakt gjennom møter og stevner 
mye. Noen av de gamle foreningene består 
fremdeles, og enkelte foregangspersoner var 
de reneste ildsjeler. 
 Nyere skudd på foreningsstammen er 
Røm skog Pensjonistforening, som ble stiftet 
i 1972, med ca 30 medlemmer.331 Odd Spon
bugt var den første leder.332 Rømskog Hus
flidslag kom året etter, og den første leder 
var Torborg Trandem.333 Treskjærerklubben 
ble dannet i 1984, og Svend Jørgensen var 
formann. Rømskog Historielag med Inge 
Sandem som leder, kom i 1985. Samme år 
startet Rømskog Fritidsklubb etter initiativ 
fra Mari Haukvik, og med Sigurd Nilsen og 
Christer Johannessen som ledere. I 1999 
kom Småbarnskaféen med Helene Jovall 
Dahl som leder.334 
 Mari Haukvik har gjennom mange år vært 
en drivkraft i bygdas kulturliv, og gjort seg 
be merket på flere områder, også i kon kur
ranse om borddekking.335 
 Natur og friluftsliv spiller en stadig vik
tigere rolle for folks helse og velferd. Det 
som tidligere var utmarks og attåtnæring er 
i våre dager først og fremst fritidsgleder.

Jakt og fiske

Jakt og fiske har til alle tider vært en uløselig 
del av Rømskogs utmarksnæring. Elgjakt er 
fremdeles en stor begivenhet i lokalsamfun
net, og er nok i våre dager mer sosialt og 
kulturelt enn økonomisk fundert. Den betyr 
mye for rekreasjon, vennskap, samarbeid og 
friluftsliv. Elgjakta i Rømskog sveiset bygde
folk sammen. Man gikk mann av huse, og 
tok jakt som ferie. «Året i Rømskog var delt 
inn i før og etter elgjakta.» Johs Ramberg 
forteller at da biskop Per Lønning var på 
besøk i Rømskog, var det en som foreslo å 
flytte kirkeåret slik at det falt sammen med 
elgåret. Dermed ville det bli lettere å holde 
styr på tidsregninga. «Han visste godt at det 

var andre søndag før elgjakta, men kunne 
ikke holde styr på hvilken søndag i trefoldig
het det var».336 
 Under alle omstendigheter måtte alle av  
taler som skulle inngås om høsten ta hensyn 
til jakttidene. Jakt er et felles an liggende, som 
bidrar til å samle bygda. I de senere år har 
grunneierne sørget for å få et bedre økono
misk utbytte ved å leie ut jakt rettigheter. Der
med kommer det også en del utenbygds je
gere hit. Hvert år går vel 150 personer på jakt 
i Rømskogs skoger.337 Nordre Rømskog Jeger 
og Fiskerforening reiste i 1968 spørsmål om å 
begrense del tagelsen av fremmede på elgjakt
laget. De ble på demokratisk vis enig om å la 
grunneierne få siste ord i saken.338 
 1960tallet var begynnelsen på en øken
de elgbestand. Skogskjøtselen førte til be dre 
beiteforhold og mer mat. I 1968 var jakt
kvoten i Rømskog 30 elger. 
 I Rømskog kommune er det utstilt et jakt
trofé. Under elgjakta 4. oktober 1969 ble det 
skutt en stor elgokse, og hodet henger ut
stop pet i kommunehuset. 
 Fiske har vært en viktig attåtnæring og 
en vesentlig del av kostholdet i Rømskog. 
Til  gang på fisk fra havet har vært sparsom 
gjen nom tidene. Derfor har rømsjingene 
utnyttet sine egne ressurser i bygdas fiske
rike vann. Fiske i de største vannene, Røm
sjøen, Vortungen, Hølvannet og Stangebrøt, 
har hatt betydning for variasjon i kosthol
det. Sjøene kan by på en del edle fiskearter. 
Røm sjøen har gjennom tidene vært det mest 
etter traktede fiskevann, fordi sjøen som 
kjent rommer edle fiskesorter som ørret, sik 
og vemme (lagesild).

Regulering av fisket
Etter siste verdenskrig er jakt og fiske re
gulert. I den forbindelse er det opprettet 
tre jeger og fiskerforeninger i Rømskog. 
En vik tig oppgave var å bygge opp fis ke
stammer.
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 For  urensing og sur nedbør har ført til 
reduk sjon av fiskestammen. For å skape 
grunn lag for tilvekst og bevaring av fiske
stammen tok svenske myndigheter kontakt 
med norske grense kommuner der det var 
vassdrag som mun net ut i Sverige. Formålet 
var å få til en større felles kalkingsaksjon. 
Svenskene be talte mesteparten av utgiftene 
til kalking av vass drag i Rømskog og andre 
grensebygder. I 1988 fikk således fiskevann 
i Rømskog til ført 3220 tonn kalk, foruten at 
lokale fisker foreninger også kalket en del 
vann i Røm skog. Svenskene kalker fremdeles 
hvert år vann i grenseområdene.
 I Vortungsbekken ble det anlagt ørret dam 
mer i større omfang for å skaffe fisk langt ut
over behovet i Rømskog. Naturen grep imid
lertid inn. En større flom knek te demningen 
slik at store mengder ør ret fløt ned i Røm
sjøen. Rømskog Fiske ad mi ni  strasjon hadde 
tegnet kontrakt med Jan Kristian Berntsen. 
Ifølge den skulle fiske ad mini strasjonen få 
2000 kroner eller 2000 sette  fisk i løpet av en 
20 års periode. 
 Garnfisket i Rømsjøen er som kjent for
be holdt rømsjinger, og dette er en gammel, 
ubrutt tradisjon. To jeger og fiskerforenin
ger er i nyere tid gått sammen for å adminis
trere uten bygds stangfiskere. De må løse fis
kekort. Folk som ikke er lokalkjent, kan uten 
å vite det gå fra lovlig stangfiske i et vann 

til ulovlig i et annet vann. Grunneierne har 
forbe holdt seg noen vann til eget bruk. Også 
utset ting av yngel er en viktig kultivering og 
del av be varing av fiskestammen. 23. septem
ber 1967 slapp Nordre Rømskog Jeger og 
Fisker forening ut 10 000 ørretyngel. 339

 I et eget avsnitt bak i boka har Per Erik 
Nilssen skrevet et kapittel om jakt og fiske i 
Rømskog gjennom tidene. 

Pelsdyroppdrett
I bolken om Rømskog i perioden 1902–45 er 
det en utredning om pelsdyr fra slutten av 
1920tallet og frem mot 1940. Fra 1950tallet 
var næringen nedlagt, og alle hus og netting
bur revet. 
 I 1960 startet Arne Bergli, Ola Taraldrud og 
Jørgen T. Tørnby ny virksomhet på leiet grunn 
hos Ole Braaten i Østkroken. Alle tre har vært 
ordførere i hver sin periode. Det ble satt opp 
et minkskur til 112 dyr. På samme tomt ble det 
bygget et uthus med fryseri til oppbevaring av 
fôr. Mink ble innkjøpt fra Odd Tørnby, Nes 
kommune. Han drev pelsfarm med rev og 
mink, og solgte også fôr. Senere ble det kjøpt 
fõr av Kjell Myrvang i Mysen. 
 Etter fem år med betydelig underskudd 
ble farmen avviklet i januar 1965. Dyr og 
bur ble solgt med betydelig tap. Arne Bergli 
overtok fryseriet, og i noen år leide han ut 
nettingbur til oppbevaring av mat. 340
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I bakgrunnen en av kronhjortene med to av kronhjorthindene til venstre. I forgrunnen ser vi ryggene til noen av 
dåhjortene. Eier: Helene Jovall Dahl og Lasse Christensen.

Hjortefarm på Trandemsetra
Hjorteoppdrettet på Trandemsetra ble etab
lert i 2002, og består av et innhegnet areal på 
ca 100 mål – vel 60 mål av disse er gras mark. 
Gjerdet, som er ca 2 meter høyt, utgjør totalt 
1200 løpemeter. Hegnet er seksjonert i tre, 
slik at dyra kan vekselbeite. 
 I tillegg er det bygget et fangstanlegg midt 
i hegnet, her kan dyra samles inn for øre
mer king og forebyggende behandling av 
para sitt    sykdommer.

 Livdyrene er dåhjort fra en hjortefarm i 
nærheten av Gøteborg, i tillegg er det inn
kjøpt livdyr av kronhjort fra Åmli i Agder. 
Idag utgør flokken ca 50 dyr, av disse en fa
milie på 5 kronhjort. Dyra beiter i hegnet i 
sommersesongen, og fores med rundball i 
perioden oktober til mai. Hver høst tas mel
lom 10 og 15 dyr ut til slakt; disse leveres til 
godkjent viltslakteri for videresalg.
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I landhusholdningens tid var det viktig at man tok vare på alle ressurser som kunne gjenvinnes eller brukes til 
føde. Selv bein fra dyreslakt ble malt opp på egne kverner, eller stamper. Knuste bein var fin gjødsel i potetåkeren 
og brukbart til dyrefòr. Stamper kunne også benyttes ved beredning av vadmel.
Den eneste kjente stampa i Rømskog sto ved Igletjernbekken, og var i bruk til slutten av 1920 åra. Stampa målte 
3 x 2,5 meter.
I Igletjernbekken sto et vasshjul som drev en veivaksel. Den løftet slaghammeren, en trestokk i tre meters lengde og 
i en dimensjon på 40 x 40 centimeter. Hammeren veide omkring 250 kilo, hadde en vertikal slaglengde på 60 
centimeter, og knuste beina til mjøl når den deiset ned mot underlaget. Ved stamping av vadmel ble fallhøyden 
senket, ellers ville vadmelet bli knust mot underlaget.
En av dem som husket beinstampa godt var Ole Moen (1922-2002). Han fortalte at hans bestefar samlet bein 
og brente dem i en gryte før han fikk dem knust på beinstampa i Igletjernbekken.
Ved hjelp av Ole Moens beskrivelse laget Svend Jørgensen og Jørgen Dahl en modell av den kombinerte bein- og 
vadmelstampa. Modellen hører nå hjemme i samlingene på Kurøen bygdetun.
Fra venstre: Ole Moen, Svend Jørgensen og Jørgen Dahl.
Foto: Per Erik Nilssen, 1997.
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