


Gamle mlnner -
sterke talsmenn for landsmålet.
Skrittene ble raskere på golvet da
han uttalte sin hjertens mening
omdenting.

- Man må jo ha småstein på
tunga for å få til ordene! sa Carl
Cleditsch og harselerte over en
del typiske landsmålsuttryItk,
Det faif ikke akkurat i god jord
hos min kamerat Anders, som var
fra Stryn. Han kunne mue og det
oppsto en liten språkdebatt os i
mellom. Men det endte $erne på
en pen og gemyttlig måte.
Gleditsch berømmet vel og$ en
del av sine kommunale bedrifter,
men av det husker jeg mindre.
Bare en ting husker jeg tydelig:
Det var hvem som egentlig hadde
æren flor Skarnes-brua. Gleditsch
hadde vært medlem av brukomi-
teen, og jeg husker at han viste
meg et fotografi av brukomiteen,
tatt noen dager for åpningen.

-- Der står j e g, sa Cleditsch,
og han pekte på en rekke andre
som jeg lærte å kjenne noe
senere. Men De finner ikke
Halvor Haug der!

I{alvor Haug var ordfører den
gangen, og han var venstremann.
Nei. jeg visste ikke noe om dette
selvsagt, 14 år som jeg var den
gangen. Men jeg kom til å nevne
det for min lærer Martin Ust ved
Årstad skole. Ust var høyremann
så god som Cleditsch, men han
visste selvsagt noe mer om dette
enn f. eks. jeg. Forklaringen til at
tlaug ikke var med på bildet, var
ganske enkelt at han var i Oslo
den dagen. Han var foruten
ordforer også gårdbruker og
landhandler på Ringnes i Opstad.
Opprinnelig kom han fra Hof i
Solør som agronom og gårdsfull-
mektig til Vestre Os.

Det var altså noe av den gamle
striden mellom Hoyre og Venstre
fra Johan Sverdrups tid og et
godt stykke over 70-8Gårene og
inn i det nye århundre, da
kloften mellom de to partiene
var minst like heftig som vi har
opplevd her hjemme nylig i en
tverrpolitisk sak.

Min forbindelse med Carl
Gledtisch opphorte omkring
l9l6- 17, tror jeg. Boksamlingen
ble vel også da flyttet over til
Amtskolens lokaler. Under den
siste verden$1ig brant den
forresten neå''- med bygåas
radioapparater mens de
.,gronnkledte" anvendte murgår-
den som innkvarteringssted, og
fyrte i ovnene så det må t te gå
galt.

Men Gleditsch og broren Johan
fikk altså sitt uoffisielle gate-
navn. Det anvendes nok ennå av
bofaste Skarnes-borgere. Tiden er
bare blitt annerledes. H.S.
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o ^ Under denne vlgnotten tar vllnn brov tra lenerne. nr*v tiinpalten kan gJerne være under.
skre-vet med et psevdouytrr (.1fur
rnerko, 

-men redakcJouen r1{ 
1olle tllfelle vlte hveln lnnstn"

deren or. Anonytrre irr rrler,.,
tos lkke lnn. skriv kort i!bare på den enc slrtrn u1 0y-ket rned god llnJeavstund. ttld_
aksJonen forbeholder srg rotttll å forkorte lange tnnrugi.

Det gamte Slrornes
Jeg skynder meg å rette -

eller rettere sagt supplere
en del ting i min epistgl i

Glåmdalen lørdag, forsåvidt
angår omtalen av brødrene
Carl og Johan Gleditsch's
handelsvirksomhet på Skarnes
omkring siste århundreskifte.

Jeg har skrevet til noen
eldre' kjenninger på Skarnes
noen uker før for å få noe
mer dokumentarisk viten å

bygge på, siden iæ uteluk-
kende holdt me{ til egne
erindringer f ra 13- 14-års-
alderen. Men det ble lenge å
vente for meg, og først sist
fredag fikk jeg svar på
henvendelsen. Da kunne jeg

vansl<elig innpasse opplys-
ningene i innlegget, som altså
kom i Glåmdalen dagen
etter.

Det viser seg at Gleditsch
startet sin landhandleri i

veslesta på Korsmo en gang
mellom 1870-80. Korsmo
hadde så vidt jeg vet vært
skysstasion langt tilbake i

forrige århundre, og var det
fremdeles i mine guttdager.
Gården ligger i umiddelbar
nærhet av Skarnes, og der
munder bygdeveiene langs
vest- og Ostsiden av Opstadåa
ut i hovedveien fra Oslo mot
Kongsvinger ved den senere
Korsmo-brua (eller Os-brua).
Det var nok alt på den
tiden stor ferdsel året igien-
nom ved Korsmo, og plas-
seringen av en landhandel
akkurat der, var sikkert
ideell.

I 1880 ble Skarnes brua
ferdig. BrOdrene Glecf ;1ri[
hadde som nevnt i artikt.elen
ki6pt en del av garder
Hornes, og nå bygget de e1

større hus på andre sitjcn av
hovedveien (ned mor Glom.
ma-kneet ved elveoset lg
båtstøa finns ennå). Der drev
de landhandleri helt frem 1;1

1894, da Ole Moss k
stedet og overdro det t
bror Hans Moss noL5r Jl
senere.

Carl G leditsch starrer nV
forretning på selve Skarnes
et mindre hus (hvor Ausen
sen€re drev kjotthandel ,

mange år). bygde et nytr og
større hus like ved, og
fortsatte handelsvlrksomheren
der, antagelig f rem til
l9t0-11. Da Skarnes Apo.
tek ble opprettet i 1909, var

det nettopp i dette bygget,
inntil apoteker Harald T,ilier
reiste et nytt, riktig stilrenr
hus på den andre siden av

iernbaneovergangen. Der
holdt det til inntil for noen
få år siden.

Gleditsch sluttet antagelig a

handle om kring 1 91 0. - 1 1 .

Siden bygget han en prival.
bolig litt nord for det s'ste

handelsstedet sitt, trakk sE
tilbake og nøt sitt otium,
men stelte som sagt også

med folkeboksamlingen i

noen år. Veien forbi huset
f ikk det f lotte navnet Karl
Johan. Nå er den omdøpt t,l
Gleditsch vei, hOrer jeg.

H.S.
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