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Anne Merethe
Bjerke,
Brandval:
– Nei, ikke så
veldig, men litt
så.

Ingrid
Evensson,
Magnor:
– Ja, jeg følger
jo med da.

Steinar
Sundby,
Sander:
– Nei, ikke så
mye. Tar det
ikke så tungt.

Kamilla Olsen,
Kongsvinger:
– Ja, sånn pas-
se.

DAGEN I DAG

ΩDagen er til minne om Peter Kanisius, som ble opptatt i Jesu
selskap i Mainz, og arbeidet trofast for den katolske kirke i hele
Europa. han døde i år 1597.
ΩPå denne dag i 1937 hadde filmen «A Star is Born» première
med Janet Gaynor og Frederic March i hovedrollene. Senere
er det laget to nyinnspillinger av filmen, sist i 1976 med Kris
Kristofferson og Barbra Streisand i hovedrollene.
ΩPå denne dag i 1954 hadde filmen «White Christmas» premiè-
re. Etter hvert er det filmmusikken med tittelmelodien sunget av
Bing Crosby som har brent seg fast i bevisstheten.
ΩPå denne dag i 1978 ble Afghanistans president Sardar Mo-
hammed Daoud drept i et attentat utført av kommunistiske opp-
rørere. Dette ble innledningen på en borgerkrig som kulminerte
med at sovjetiske militære styrker intervenerte landet snaut to år
senere.
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Ω Send oss et tips om folk som fortjener opp-
merksomhet, om folk som jubilerer, eller folk
som har gjort noe positivt.

Ω Glåmdalens fotograf er til stede på fødeavde-
lingen på Kongsvinger sjukehus mandag og

torsdag kl 10.30. Alle får bildet i avisa gratis,
etterbestillinger gjøres i Kundesenteret på 62
88 25 00.

Ω Minneord skrives kort og slik at det kan leses
av alle. Legg gjerne ved bilde.

Ω Vi tar gjerne imot jubilantomtaler. Skriv kort,
og husk bilde.

Glåmdalen, Folk-sidene, 2226 Kongsvinger
folk@glomdalen.no

JUBILEUM

Er du opptatt av vårmoter?

Charles,
Charlotte,

Lotte

Charles Berstad, tidlige-
re KIL-spiller.

8800 åårr
– fyller SSiiggrriidd HHjjøørrddiiss BBeerrgg på
Galterud tirsdag 27. april. Si-
grid Hjørdis har bodd på Galte-
rud i alle 80 år. 

Hagearbeide, søm og strik-
king er Sigrid Hjørdis hobbyer
gjennom livet.

Den store dagen skal feires
på Sør-Odal Alders- og syke-
hjem sammen med familien,
og da blir det nok liv for jubi-
lanten har tre barn, seks barne-
barn og ti oldebarn.

7700 åårr
– fyller AAnnnnee MMaarriiee HHaaggeenn på
Granli tirsdag 27.april.

6600 åårr
– fyller LLiivv BBeennttsseenn på Flisa

tirsdag 27. april.

Arne (90) med klisterhjerne
VVÅÅLLEERR::
GGii ssttiikkkkoorrddeett sskkiihhoopp--
ppiinngg,, oogg AArrnnee SSoollbbeerrgg
ffrraa VVeessttmmoo rraammsseerr oopppp
nnaavvnn,, rreekkoorrddeerr,, åårrssttaallll
oogg ppllaasssseerriinnggeerr mmeedd
iimmppoonneerreennddee pprreessii--
ssjjoonn..

Nå trenger ikke gruesokninger
lenger lure på hvilken skihop-
per som har bakkerekorden i
Bårderudskollen. Det er Arne
Solberg med 60,5 meter. Den
gangen fikk han også tjue i stil!
Spesielt ivrig til er han til å for-
telle om årene før krigen, da
unge, ambisiøse Arne gjorde
det stadig bedre både i bakken
og løypa. To norgesmesterskap
ble det i kombinert, i 1942 og
1944, og sågar deltakelse i flere
internasjonale renn i Arvika.
Ja, treningsleiren i Tyskland
glemmer han heller ikke så
lett. Interessen for ski kredite-
rer han forresten lærerinnen
Hallbjørg Eig ved Bergesiden
skole, kanskje den første som
arrangerte skoleskirenn.

– Husker jeg fikk gnisten et-
ter å ha vunnet mange renn.
Jeg ble tidlig tatt ut til renn i
Kollen, men hadde ikke råd til
å reise, minnes Arne Solberg.
Han var også med i et testrenn
på Rena for uttagning til OL. I
90-meters bakken hoppet han
79,5 meter og ble nummer sju
av 36 startende. OL ble avlyst på
grunn av krigen.

Nei, hukommelsen – på godt
og vondt – sitter som spikret
for vålerkaren som er lovet elg-
steik av datteren Ingrid Marie
Engebakken på dagen sin i dag.

– Det er nok favoritten det,
sier Ingrid Marie. Eldstesønnen
Arne Olav Solberg (61) er også
hjemme. Han har hatt en spen-
nende yrkeskarriere med ulike
romforskningsprosjekter i inn-
og utland, og arbeider ved
Norsk teknisk, vitenskapelig in-
stitutt i Bergen.

To barn
To barn fikk ekteparet Solberg,

men nå er ektefellen Petra gått
bort. De reiste sammen huset
på plassen Eidsbu. To barne-
barn og tre oldebarn har han
også å skjemme bort.

– Da barna var små, var det
mye pendling. Inn til Oslo,
hjem fredag kveld. Slik var det
for mange. Arbeid var ikke så
lett å få herover, sier Arne Sol-
berg. Han startet som mange
andre med tømmerhogging,
men etter hvert ble det Even-
stad skogskole og arbeid i
mange år med taksering av
skog. Noe bulldoserjobbing ble
det også, før det bar inn til Oslo
igjen med anleggsarbeid både
med tunneler og motorveibyg-
ging. 

En kløpper med treskjæring
har han også vært de senere år.

– Men nå har jeg blitt lat, sier
Arne Solberg som pløyer aviser
og ser på fjernsyn. Noen tusen
bøker har han også i hyllene.
Knærne er ikke helt medgjørlig
hele tiden, noe som kanskje
har sammenheng med at han
falt ned fra taket under snømå-
king for noen år siden. Men
skrøpelig kan vi slett ikke si
han er! Nylig reiste han og en
kamerat med Hurtigruta.

Selve dagen feires med
«åpent hus», mens det er plan-
lagt en tilstelning på Sønsterud
gård 1.mai.
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Navn: Arne Solberg
Bosted: Våler vestside

POKALER: Arne Solberg er en merittert skiløper. Han konkurrerte mye mot Karl Wilhelmsen, og
sågar gutta som var i toppen i kombinert. FOTO: MONA T. HOLT


