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Erindringer Magne Haugland Hent PDF Forlaget skriver: I den tid jeg har levet, d. v. s fra lige før første
verdenskrig sluttede til i dag, er der sket så store omvæltninger i verden at det svimler når man prøver på at
forestille sig hvad de to næste generationer kan komme til at opleve. Diktaturer er opstået og er gået til

grunde. Den tekniske udvikling har overgået hvad fantasien kunne forestille sig. Lægevidenskaben har gjort
utrolige fremskridt (vacsinationer, penisilin og avanceret kirurgi) Landbrugets effektivitet er dramatisk
forbedret med større produktion pr. arealenhed og mere skånsomt arbejde i landbrugssektoren. Men

udligningen af goderne i verden er skræmmende dårlig, og man kan frygte og bør frygte den dårlige fordeling
kan få katastrofale følger.

Jeg forsøger at skrive ned hvad jeg synes er interessant, i første omgang for at inspirere mig selv. Om nogen
så får lyst til at læse det senere vil vise sig.

Det er ikke min hensigt at fortælle i kronologisk rækkefølge. Enkelte emner mener jeg at jeg bedst kan skrive
om, uden at tage hensyn den kronologiske orden. Jeg vil tilstræbe at skrive tingene som jeg husker dem. Det

er ikke tænkt som en historisk beretning, men nu og da må jeg nok støtte mig til hvad andre er skrevet.
Brattfoss indtager så udpræget en særstilling i mine erindringer. I den tid jeg boede i Norge betød Brattfoss
mere end mit hjem i Halden, selv om vi kun boede der om sommeren. Brattfoss var som et himmerig på jord.

Jeg vil forsøge at beskrive Brattfoss på to måder.
Den ene måde skal beskrive mine oplevelser og mine indtryk af Brattfoss og livet der. først og fremmest

naturligvis oplevelserne som barn, men også mine indtryk senere i livet.
Den anden beskrivelse er måske lidt for ambitiøs. Jeg mener Brattfoss`s historie og udvikling er så interessant
at den bør nedskrives, helst af en skribent med evner for sligt, men selv om jeg gør nogle notater hindrer jeg

jo ikke andre i at gøre det med mere talent.
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