HIL Veterangruppa

Veterankveld 22. april 2013 - referat
Etter at Liv hadde ønsket de 26 frammøtte velkommen fikk hun samtlige med seg i "En Hakadalstrall" - for anledningen funnet fram av kveldens vertskap v/Paal. Dikteren er Reidar Olafsen som i sin
tid bygget og drev gartneriet på Åneby. Selve sangen ledsaget av en hyllest til skibygda Hakadal
passet godt til det kveldens gjest Marit Aabel hadde å formidle fra sin oppvekst. Hennes far Egil
Collett Aabel hadde i mange år det forstlige ansvar for Løvenskiolds skoger i det østlige Nordmarka
og deltok selv sammen med Olafsen i bedriftsstafettene på ski. I veterangruppa har vi også tidligere
referert fra Georg Jappées "Skiprotokoll" som handler om alt fra private "mororenn" til krigens
illegale renn med stor deltakelse, ofte også med meget kjente navn. Alt kan vel oppsummeres i ett
ord: Skiglede.
Gleden ved å ha minnene om en oppvekst på Hakedals verk med seg videre i livet smittet også over
på resten av forsamlingen etter hvert som Marit berettet om sin barndoms frie liv på Verket og om sin
kontakt med dem som arbeidet der, og det var ganske mange så sent som på førti- og femtitallet. Etter
at jernverket ble nedlagt ble alt etter hvert basert på gården, skogen og sagbruket. I dag er det stille
der det før var fullt av liv. Mye av livet fikk vi gjenskapt denne aprilkvelden. Sterkest inntrykk gjorde
det kanskje da Marit leste et intervju som Hans Evensen for mange år siden hadde med husmannen
Thorvald Slåttenhus, far til smeden Josef Slåttenhus. Det ble gjengitt i Varingen for sju år siden
takket være lokalhistoriker Per Ruud. Marit har også bidratt til bevaring av jernverkshistorien
gjennom dramatiseringen "Etterklang" av elevene ved Hagen skole. Dessuten har hun innredet et eget
jernverksrom i Bygdesamlingen der jernets og Verkets historie er kort og oversiktlig presentert.
Marit fikk velfortjent applaus og hyggelige kommentarer. Det gjorde også Signy, Anne og Paal som
hadde tryllet fram eksklusive varianter av kanelsnurrer og marengskake med tyttebærmak.
Vedr. høstturen kunne Svein nå kunngjøre at antallet har steget til 29. En "romliste" for Savalen gikk
også rundt.
Utlodningen gikk som smurt med full pott og "Den Store" til Paal.
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Halvor Gundersen
Veteransekretær
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