
 

Torgeir Hagen 

 
Torgeir Hagen (1902-1961) vokste opp på Solbakken i Fluberg. Faren, Torger Torgersen, var fra 

Ankaltrudshaugen i Nordre Land, mens moren Eline Pedersen var fra Veldre. Torger Torgersen var skogsbestyrer 

og forpaktet bruket Solbakken under Tingvold i Fluberg. I folketellingen i 1910 blir han titulert som 

«sparebankdirektør og tømmeropkjøper». Da Fluberg i 1914 ble utskilt fra Søndre Land, ble Torger Torgersen 

valgt som den nye kommunens første ordfører. 

 

Eline, f. 1862, og Torger, f. 1858 

fikk 13 barn med Aslaug som det 

eldste i 1882. Deretter fulgte 

Toralf, f. 1884, Astrid Hansine, f. 

1886, Karen Gudrun, f. 1888, 

Einar, f. 1890, Gunnar, f. 1893, 

Sigrid, f. 1894, Aagot, f. 1896, 

Kaare, f. 1899, Helge, f. 1900, 

Torgeir, f. 1902, Olaug, f. 1904 og 

Brynhild, f. 1909. Astrid og Karen 

utvandret til USA og giftet seg der. 

Toralf, Einar, Sigrid, Aagot, 

Olaug og Brynhild giftet seg ikke 

og ble boende på Solbakken. 

Olaug utdannet seg til lærer og 

arbeidet i Snertingdal.  

 

Torgeir Hagen fikk utdannelse 

som lærer og arbeidet fra 1925 til 

1932 ved Viberg skole. Fra 1936 til 1946 var han ved skolen i Landåsbygda. Fra 1946 til han døde i 1961 var han 

lærer ved Haug skole. Der innehadde han også stillingen som klokker ved Vardal kirke. Som klokker var han 

tilgodesett retten til å drive Klokkergarden som en del av lønna. Klokkergarden i Vardal var et lite bruk på 35 mål 

med egen driftsbygning. Til tross for at 

han selv var oppvokst på et småbruk, var 

ikke Hagen innstilt på å drive Klokker-

garden selv. Det ble til at han forpaktet 

bort jorda i hele sin funksjonstid. Det var 

en tid tvil om Klokkergarden i Vardal 

tilhørte kommunen eller Staten ved 

Opplysningsvesenets fond. Konklusjo-

nen ble at Vardal kommune var eieren, og 

da måtte det ryddes opp i klokker-

godtgjørelsen. Torgeir Hagen mistet da 

inntekten fra garden og ble kompensert 

med å kunne overta noen mål med dyrket 

jord. Dette arealet solgte Hagens arvinger 

senere til eieren av Prestegarden. 

Kommunen beholdt skolebygningen og 

utparsellerte resten av Klokkergarden til 

boligtomter. 

 

Torgeir Hagen giftet seg i 1928 med jevnaldrende Borghild Kaspara Lilleengen, datter av Dagmar og Ole 

Lilleengen. I skolebygningen ved Haug skole hadde de leilighet i første etasje, ved siden av klasserommet for 

«storskolen». Tilsvarende hadde læreren for «småskolen» leilighet ved siden av klasserommet i andre etasje. Haug  

 
På Solbakken i 1903, bak fra venstre: Aslaug, Torgeir, T.T., Eline, Olaug, Helge. 

Foran fra venstre: Gudrun, Einar, Ågot, Gunnar, Kåre, Sigrid, Thoralf og Astrid 

 

 

 
Solbakken malt av Helge T. Hagen i 1946. 



 

 

skole var 4-delt, noe som innebar at elevene fra 1. til 

7. klasse var delt i fire grupper. 1. klasse, 2. og 3. 

klasse, 4. og 5. klasse samt 6. og 7. klasse. 

«Storskolen» omfattet de to eldste gruppene. 

Forfatteren var selv elev ved Haug skole fra 1953 til 

1960. I denne tiden hadde Helene Lauvdal ansvaret 

for de yngste elevene. Torgeir Hagen huskes som en 

dyktig lærer med evne til å engasjere elevene. Han 

spilte fiolin og fikk i oppgave å lære bort denne 

kunsten til forfatteren av dette skriftet. Etter to 

sesonger forsto begge parter at dette ikke kunne føre 

til noe og prosjektet ble skrinlagt. 

 

Borghild og Torgeir fikk to døtre, Synnøve, f. 1931, og Liv Tove, f. 1935. Torgeir Hagen døde alt for tidlig i 

1961, bare 59 år gammel. Borghild flyttet etter hans død til datter og svigersønn på Dokka. Her døde hun i 1987. 

 
Haug skole slik den så ut i 1957. Vardal kirke og Haug gård i bakgrunnen. Vardal Samvirkelag til høyre. Dette var Vardal Meieri fra 

1873. Rundt 1900 ble meieriet overtatt av Nils Chr. Hofslien som også drev landhandleri. 

 
Jacob Andreas Bakke kom som sogneprest til Vardal i 1960. Her ses 

han fra høyre med formann i tilsynet for Prestegarden Johan 

Aalstad, formann i menighetsrådet Gunnar Øvern og klokker 

Torgeir Hagen. 

 
Borghild og Torgeir Hagen med elever ved Landåsbygda skole på tur til Horten.  

 
Borghild Hagen (1902-1987) 


