
Husmannsvesenet i Løykjedalen 
og væla rundt

Innledningen gjengir det første av 15 vers av ”Husmannsvisa”, ei vise ingen vet oppha-
vet til. I kjent skillingsvisestil beskriver den traumer, nød og fattigdom, og med enkelte 
variasjoner i vers og melodi er den kjent i hele Oppland. Det er fl ere teorier om hvem 
som diktet denne visa. I Land heter det at Ole Grieg står bak, han var husmann under 
Nes i Fluberg. I Stange på Hedmarken ble det sagt at en lærer Fedje skrev den. 

Mange har latt seg provosere av hvordan tidligere tiders standsforskjell, forne-
drelse og undertrykkelse påvirket individet, og mange verselinjer og lyriske betraktnin-
ger er blitt klassikere. Blant annet denne:

I denne grenda har vi grave mat or mager grunn.
I denne grenda har vi grave ned vårt dyre pund.

I denne grenda strålte kjærleik gjennom slitet.
I denne grenda var vi nøgde med så altfor lite.
 
Her banna vi og ba vår husmannsbøn
og trudde på eit himmelsk  etterskott på løn.”           
Tor Jonsson

Dikteren og lyrikeren Tor Jonsson har fl ere ganger skildret dette budskapet, og talte 
småkårsfolkets sak og gråstuesliternes hverdag. Deres tilværelse som stabile og tro tje-
nere av de mektiges rike og all uretten som ble dem til del. En stor lyriker som med få ord 
betrakter folket i plassgrenda og deres magre utkomme. Der håpet og drømmen om rik-
dom og lengselen etter noe stort og bedre holdt livsgnisten og motet oppe i en sliten skrott. 

To mennesketypar tykkjer eg synd i: Dei som alltid kyter av gjæve forfedrar, og dei som 
ikkje vil vedgå at dei er av husmannsætt. Båe dessa typane har svarte fl ekker i sjela, 

den eine er tyngd av kakseånd og ættehovmod, den andre av husmannsånd. For slike sjuk-
domar er demokratisk historiegransking og ættegransking beste medisinen.

Tor Jonsson var av småkårsslekt, og for ham var husmannen symbolet på materiell 
og åndelig trelldom. Å bli fattig var ikke bare ei ulykke, det var også ei grenseløs skam, 
mente Jonsson. 
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Forteller: Knut Nordsveen

”En Husmand udi Norge 

han har det ei saa godt

For pladsen skal han slide 

om det gaar noksaa smaat,

Ja 8 skilling Dagen om 

Vaaren han da faar,

6 naar det er Vinter, det 

kan du tro forslaar.”

Husmannsvesenet



Materielt gjorde husmennene en verdifull inn-
sats for landet, men det er vel ingen tvil om at 
bygdesamfunnet i det store og hele tapte på 
armoda som fulgte med husmannsstellet. Det 
er vanlig å karakterisere husmannen som den 
trofaste sliteren. Og det er sant at husmennene 
har tatt de tunge taka i arbeidet som skapte 
vekstgrunnlaget i samfunnet. Men de skal ikke 
idealiseres. Sjelelig var de merket av sine kår. 
”Husmannsånd er ånd uten ekspansjonsvilje”, 
skrev Jonsson. Men i den grå massen av hus-
menn lå det gode krefter ubrukte, gjemt i det 
tilsynelatende bunnløse slitet. 

Lange dager med ordre fra storbonden 
og seine kveldsøkter i karrig, steinrik jord på 
plassen oppe i lia, oppe på berget, eller ute i 

utmarka etter at kroppen var blitt tappet for det meste av arbeidskraft. De pliktarbei-
dende slekter fra grågrenda, husmannsfolket.

De som midt i armoda, slitet og fattigdommen beholdt humøret til tross for at 
hverdagen kunne føles som en evig gjeld til bonde og handelsmann. Selv om ordet 
husmann smaker av fattigdom, satt likevel ikke alle like hardt i det. Dårligst stilt var 
husmenn uten jord, som ofte måtte leie både hus og tomt uten mulighet til husdyrhold 
og dyrkingsjord. 

Husmannens arbeid er et stort bidrag til landbruket som ikke alltid er vurdert høyt 
nok. Nyrydningen i det 18. århundre skyldtes mye dem, og den billige arbeidskraften de 
tilførte jordbruket var en av betingelsene for dets fremgang. 

 Vi skal se litt nærmere på ulike forhold innen husmannsvesenet og arbeidshus-
mannen, som var blant hjørnesteinene i arbeidsstokken på gårdene i Østlandsområdet 
gjennom mange generasjoner. De som sammen med det øvrige tjenerskapet kom skau-
leia klokka 5-6 hver morgen og satte i gang gardsmaskineriet. 

 
Vi har opplevd mange omveltninger gjennom tidene, og hver gang har folk vært til-
pasningsdyktige. Etter at svartedauden herjet landet fra 1349 fulgte en fullstendig 
omveltning av samfunnet. De fleste gardsbrukene ble liggende øde og to tredjedeler av 
befolkningen døde som følge av pesten. 

Uår og flere epidemier gjorde at det tok lang tid før folketallet begynte å ta seg opp 
igjen. To hundre år etter pesten lå fremdeles hvert fjerde av de gamle gardsbrukene 
øde. Stort overskudd på ledig jord senket prisene betraktelig, og store problemer til 
tross ble det kjøpers marked. Folk flyttet fra den skrinneste jorda og til områder som 
ga best vilkår. Det store folketapet førte til mangel på arbeidskraft, noe som gjorde at 
bøndene la om til mindre arbeidskrevende driftsform; mer dyr og mindre korn. Med alle 
brukene som lå brakk var det rikelig tilgang på beite.

Uår og pest
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Harstad nedre, husmannsplass under Tokstad.



Samfunnet brukte lang tid på å bygge seg opp igjen etter pesten. Omkring første 
halvdel av 1600-tallet begynte folketallet og anta ”gammelt” nivå etter at hele bygder 
var fullstendig avfolket og gjengrodde ødegarder lå overalt. Jordbruksproduksjon og 
antall gardsbruk begynte også å nå opp mot gammelt nivå etter en stor nydyrkingspe-
riode tidlig på 1600-tallet.

Folketallet vokste mye raskere enn antall garder, og det ble mindre jord på hver. 
Stadig flere var på jakt etter et hjem og en arbeidsplass. Gardene ble delt og det ble ryd-
det nye bruk i utmark og allmenning. Det kunne også ha sine begrensninger for mange. 
Flere bønder ble selveiere utover på 1700-tallet og stod sterkt på retten sin. De vant ofte 
stridigheter mellom rydningsmenn, og mesteparten av rydningsplassene ble lagt inn 
under gardene som husmannsplasser. Gardbrukerne hadde kontroll over hele gards-
området sitt, samtidig som de fikk dekket behovet for fast arbeidskraft på gardene. 

        
 

Utover 1700-tallet ble myndighetene mer positivt innstilt til husmannsvesenet. En 
innså at selv om det ikke var store skatteinntekter å få fra husmennene, støttet hus-
mannsvesenet opp under befolkningsveksten, som igjen ville sikre landet flere soldater 
og arbeidere til jordbruket og den gryende industrien. På lang sikt håpet staten å få 
skatteinntekter fra plassene. Husmannsvesenet åpnet også muligheter for livberging, 
som var viktig for å motvirke den økende fattigdommen. Sistnevnte kom til å bli en viktig 
drivkraft i arbeidet med reguleringene av husmannsvesenet.

Historikere mener husmannsvesenet trolig kan føres helt tilbake til viking- og 
sagatiden. Men det var først senere det fikk større betydning. Som historisk fenomen er 
husmannsvesenet i Norge interessant fra midten av 1700-tallet og særlig under første 
halvpart av 1800-tallet. Det var først og fremst en måte å bo på for bondesamfunnets 

lavere sosiale lag som ikke sjøl hadde egen jord. Dernest var 
husmannsvesenet det før-kapitalistiske sjølforsyningssamfun-
nets hovedmåte å sikre gardbrukerne billig og stabil arbeids-
kraft. Som motytelse for arbeidskraft fikk de eiendomslause en 
husmannsplass hvor det ofte kunne dyrkes noen mål åker og 
kanskje var mulig å fø ei ku eller to og noen sauer.

Der det ikke var et bruk tilgjengelig kunne bonden henvise 
til en tomt hvor husmannen selv måtte bryte opp ny jord og 
bygge hus. 

Det kunne ligge mange plasser under en gård, men stør-
relsen på plassen varierte. Husmannsvesenet gagnet begge 
parter. For etter kong Christian Vs norske lov av 1687 var bon-
den forpliktet til å holde gården i hevd. Og han var også pålagt 
å drive nybrott på områder som var egnet for dyrking. Men det 
var ofte den dårligste jorda som ble husmannen til del. Det var 
også egne kongelige tjenestemenn som reiste rundt for å kon-
trollere at utdelingen ble gjort. 

Husmanns-
vesenet
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Katrinehagen, et gammelt husvær under 
Tokstad. Sittende på dørstokken, Konstanse 
og Hjalmar Strøm.



Sjøl om betegnelsen husmann er kjent alt i en ”rettarbot” fra 1364 (trolig i betydningen 
en som bor i huset til en annen), var det først mot slutten av 1600-tallet at husmanns-
folk ble utskilt som egen sosial klasse i bondesamfunnet.

 Statistikkene viser at den store husmannstida i Norge kan regnes fra omkring 1650 
til 1900. Med sakte vekst mot 1600-tallet vil en kurve som illustrerer utviklinga i hus-
mannssamfunnet stige brattere på 1700-tallet, for så å fyke rett til topps på 1800-tallet. 

Mot slutten av 1700-tallet ble husmannen så alminnelig at selv myndighetene 
begynner å regne dem som en egen samfunnsklasse. 

På landsbasis var det til knapt 12 000 husmenn i 1723, mot 203 000 i 1801 som 
utgjorde husmannsklassen, fordelt på husmenn, tjenestefolk og dagarbeidere. 

I Ringsaker ser man også samme tendens. I 1764 var det flere plassfamilier enn 
gardbrukerfamilier i bygda, og rundt 1800-tallet utgjorde plassfamiliene 56 prosent. I 
1865 var det registrert 2585 husmenn i Hedmark. Ti år senere var tallet nede i 1879.

Betydningen av begrepet husmann har gjennom tidene forandret seg. Første halv-
del av 1600-tallet kunne ”husmann” bli benyttet om en person som var innlosjert hos 
en bonde eller gårdeier i byen uten at denne nødvendigvis drev jordbruk som hovednæ-
ring, dvs. tilsvarende en innerst. Men i denne tiden kunne husmann også brukes om en 
gardbruker i en lavere skatteklasse. 

Fra midten av 1600-tallet og utover 1700-tallet og 1800-tallet endret betegnelsen 
husmann seg til å bety en person som leide et ikke særskilt matrikulert jordstykke av 
en gårdbruker. Han betalte leien i penger eller ved arbeid for bonden. Det er hevdet 
at det viktigste kriterium på en husmann er adgangen til å pålegge ham arbeidsplikt, 
uten hensyn til om denne adgangen utnyttes eller ikke. Hvis han ikke sorteres under 
husmannsloven med dens adgang til å ilegge ham arbeidsplikt, går han over i en annen 
kategori og må regnes som innerst. 

 
I Forordningen fra 1752 ble husmenn delt i tre kategorier avhengig av lokalisering av 
plassen og festetid; utmarkshusmenn, innmarkshusmenn og strandsittere. Utmarks-
husmenn; som selv ryddet plassen, skulle ha livstidsfeste og tinglyst kontrakt. Inn-
markshusmenn som hadde plasser i gårdens innmark og nærområde som ofte ikke 
behøvde ryddes hadde ofte dårligere kontrakter. Strandsittere var siste kategori. Som 
gruppe dukket de første gang opp i kildene på begynnelsen av 1600- tallet. De bygslet 
jord ved sjøen og hadde, i motsetning til mange husmenn, ikke jordbruk, men småhan-
del og fiske som viktigste inntekt. 

Vi kan også inndele husmennene i tre hovedtyper etter eiendomens størrelse. Vi 
skiller mellom husmenn med og uten jord. Var husmannsplassen uten noen nevnever-
dig jordlapp, ble han kalt husmann uten jord. Den jordløse husmannen leide bare et hus 
uten jord å dyrke, og var avhengig av dagarbeid for å livnære seg. Ofte måtte familien 
søke fattighjelp for å klare seg. Om lag 1/5 av denne gruppen tjente sitt levebrød som 
dagleiere, dvs. løsarbeidere, som oftest i primærnæringene. Husmenn uten jord var ofte 
bygselshusmenn, og sammen med innerster var de laveste på den sosiale rangstigen. 

Husmann med 
og uten jord

Hva er en 
husmann?
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Bygselshusmannen var mest utbredt 
på Vestlandet og ellers langs kysten. 
Han hadde liten eller ingen arbeids-
plikt, betalte innfestingsavgift når han 
overtok plassen, og betalte leien i pen-
ger. Ofte hadde han livstidsfeste, men 
kunne også ha arvefeste. Bygselshus-
mannen hadde flere fellestrekk med 
leilendingen, men plassen var mindre 
og alltid ”ikke-matrikulert.” En kan 
også skjelne mellom bygselshusmann 
og arbeidshusmann. Arbeidshusman-
nen dominerte på Østlandet og Trønde-
lag, og var mer tynget ned av plikter til 
gårdeieren og satt ofte mer usikkert på 
plassen enn bygselshusmannen. 

Mange jordløse husmenn tok 
arbeid utenbygds og var lenge borte 
fra plassen. Husmannskonen og barna 

måtte livnære seg best mulig. Barna ble ofte sendt på tiggerferd eller på leting etter 
arbeid. Husmannsgruppen var preget av et rikt mangfold, både når det gjaldt status i 
lokalsamfunnet, familieøkonomi og yrkesorientering, men var som helhet en under-
klasse på landet. 

Hvis husmannsplassen hadde et jordstykke som var stort nok til å drive jordbruk 
på, ble han kalt husmann med jord. 

De som leide en plass med jord var bedre stilt fordi de hadde eiendom og kunne 
livnære familien på det jorda og dyrene gav. Husmannskona satt ofte med håndarbeid til 
salg på gårdene. En kjærkommen ekstrainntekt for familien kunne være håndverks- og 
husflidsvarer som husmannen og kona produserte. De fleste var avhengig av inntekter 
fra annet arbeid for å klare seg. I 1801-tellingen utgjorde denne gruppen 80% av alle 
husmenn. 

 Strandsitter, som bare leide et hus ved kysten der han drev fiske i stedet for egen 
jord. Hva skiller den østlandske husmann fra den vestlandske? Husmannen på Østlan-
det flyttet helst inn på en plass der bonden på forhånd hadde satt opp husene. Det var 
oftest jord ved siden av huset. Størrelsen på jordstykket varierte fra gård til gård. Også 
innenfor en og samme gård var det forskjell på plass-størrelsen. Det viktigste i arbeidet 
var at husmannen var forpliktet til å jobbe når bonden trengte tjenesten hans. Ifølge 
husmannsloven av 1851 skulle denne overenskomsten være skriftlig, men det var ikke 
bestandig tilfelle.
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Smedbakken, husmannsplass under Tokstad.



Husmannsklassen vokste og nådde toppen omkring 1850 med ca. 65.000 husmenn i 
Norge. Fra da av synker antallet, men så sent som i 1920 var noen tusen igjen.

Når var den mest folkerike perioden i husmannsgrendene i Veldre og Ringsaker? 
Det finnes ikke noe dokumentert svar på det, men man kan anta samme tendens i gren-
delagene utover flatbygdene i Ringsaker som i Norge som helhet.

De fleste husmannsstuer var folkerike, der to voksengenerasjoner og 4-5 unger 
eller mer skapte liv under små og enkle forhold. På enkelte plasser bodde opptil 10 per-
soner. I en oversikt fra 1865 med utgangspunkt i husmannsgrenda på Simenstadberget 
ser man at det bodde nærmere 100 personer fordelt på 16 husvær. Antallet var jevnt 
fordelt mellom voksne og barn under 18 år. Gjennomsnittet var i underkant av 6 perso-
ner pr. husmannsplass. Mot århundreskiftet merkes en viss nedgang i antall beboere 
på plassene.  

Til plassene i dette området hørte uten unntak dyrkingsjord og husdyr. Antall dyr 
varierte med størrelsen på plassen, men fra 1-3 kuer og ca. 5-6 sauer var vanlig. Hest 
fantes nesten aldri på husmannsplassene, det lånte de på gårdene etter behov. Årsgrø-
den bestod for det meste av korn og poteter. Vanligst var bygg og blandkorn, men også 
noe rug og erter der forholdene tillot det.

Husmannsplassen gav ofte ikke nok utbytte til å fø husmannsfamilien fordi plas-
sen var for liten eller jorda for skrinn. Da ga bl.a. skogsarbeid, jakt og kjøring nød-
vendige ekstrainntekter, men mange husmenn drev også inntektsgivende håndverk. 
De som kunne håndverk var ofte ettertraktet arbeidskraft og hadde høy status hos 
gardbrukeren. 

I 1723 var det to husmannsplasser på Tokstad, og i 1801 var det tre. I takt med 
den generelle ekspansjonen innen husmannsvesenet økte også antall plasser og antall 
husmenn jevnt de første tiårene på 1800-tallet. Fra ca 1860 og fram til århundreskiftet 
kan det synes å ha vært en viss stabilitet i folketallet knyttet til boenhetene i Tokstads 
utmark. 

I 1865 bodde det 31 personer fordelt på de 7 husmannsplassene som tilhørte gar-
den. Det var 18 personer over 20 år og 13 mindreårige fra 0-15 år. Antall innbygger pr. 
plass varierte sterkt, fra én enslig person i Engen (Tokstadenga), (Agnete Larsdatter, 
enke, 60 år) til kjernefamilien med to voksne og fem mindreårige barn hos Erik og Per-
nille i Harstad nedre. Husdyrholdet var jevnt fordelt på husmannsplassene på Tokstad i 
1865, med 1-2 kuer pr. plass. Unntaket var i Katrinehagen, hvor det kun var 3 sauer og 
ei geit som sørget for litt liv i det lille uthuset. Saueholdet på husmannsplassene var 
også et viktig bidrag i ressursknappe tider, og det var da uten unntak sau på hver plass 
i Tokstadmarka. Noen hadde 3 sauer, andre hadde 8. Gjennomsnittet lå på 5 sauer pr. 
plass. Utsæden besto utelukkende av bygg og blandkorn, erter og poteter

Til tross for den generelle nedgangen innen husmannsvesenet fra midten av 1800-
tallet og fram mot århundreskiftet, ser man at folketall, dyrehold og årsgrøde holdt seg 
på et oppsiktsvekkende stabilt 1865-nivå på plassene under Tokstad. Ved registrerin-
gene i 1875 og 1900 bodde det fremdeles rundt 31 personer i husværene i hovedbølets 
utmark, med noen unntak var det noenlunde lik aldersfordeling som i 1865. 
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Husmanns-
plassene



Husmannens og tjenerskapets stabilitet varierte mye fra gard til gard. Alt fra noen 
måneders engasjement, til mange tiår på en og samme plass. Det var ulike årsaker 
til at husmannen ble boende kort eller lenge på hvert sted - arbeidsforhold, boforhold, 
sosiale forhold, økonomiske forhold eller krav om plikter og rettigheter. Noen garder la 
forholdene bedre til rette for husmenn og tjenere for å oppnå stabilitet og trivsel, selv 
om det i arbeider- og husmannshistorisk lys var langt i mellom dem.

Den mest stabile av husmennene på Tokstad var trolig Erik Evensen (1828-1923). 
Allerede i begynnelsen av 1850-åra kom han i tjeneste på garden etter at han og kona 
Pernille (1826-1911) hadde bodd et par år på østre Bergausteie, noen kilometer lengre 

øst i Veldre-annekset. Da Lars L. Tokstad trengte en husmann flyt-
tet den lille familien med sine få eiendeler inn på husmannsplas-
sen Harstad nedre, full av optimisme og pågangsmot. Det var mor 
og far og sønnen Even (f.1851). Lite ante de at de skulle tilbringe 
resten av sin levetid her, og at Tokstad skulle bli deres arbeids-
giver i et par mannsaldre. Familien vokste, og sammen la de ned 
et langt og strevsomt virke på plassen. De tok etter hvert etternav-
net Harstad, og i tiår etter tiår tjente Erik og Pernille sin herre. De 
opplevde mer enn noen innen tjenerstaben tidenes forandringer 
og livssyklusenes skiftninger på Tokstad. 

De har sett slekter komme og slekter gå, opplevd sorger og 
gleder, opp og nedgangstider, generasjoner som falt fra og nye 
som kom til. 

Århundret var ennå ungt da Pernilles tid nærmet seg slutten. 
13. mai i 1911 døde hun etter et slagtilfelle i Harstad nedre, 85 år 
gammel. Erik ble tilbudt husrom på garden hvor han tilbrakte de 

siste 12 årene av sitt liv. Han døde 7. mars i 1923, 95 år gammel, etter å ha vært knyttet 
til Tokstad i 70 år.

Også mange andre har med sin årelange innsats fortjent hederlig omtale. Både 
enkeltmennesker og hele familiers engasjement i både stall og stue og fjøs. Gamle 
Andreas Olsen (”gammel - An’dras”) var stallkar, og Anna kokk hadde ansvaret på kjøk-
kenet og Annette i grishus og fjøs. Det kan synes å ha vært en god tradisjon der på går-
den at solid arbeidskraft er blitt ivaretatt på en slik måte at de ikke ville oppsøke andre 
arbeidsgivere. 

”Harstad-kara” ble også etter hvert selve symbolet på stabilitet blant arbeiderne på 
gården utover på 1900-tallet, og de ble et begrep i grenda. Alle visste hvem ”Harstad-
kara” var. Hvem har vel ikke opplevd å se dem rusle med målbevisst skritt etter hveran-
dre langs veien mellom Tokstad og Harstad, år etter år. Først far Johan, siden kom han 
sammen med sine sønner, etter hvert ble det igjen bare sønnene. 

Johan Olsen (1875-1971) kom allerede 14. oktober i 1899 i tjeneste på Tokstad, som 
hesterøkter. 14. november 1904 giftet han seg med en av tjenestejentene på gården, 
Agnethe Andreasdatter (1872-1947) og de flyttet til husmannsplassen Harstad øvre. 
De ble foreldre til Ole, Arne, Paula, Johanne og Alf, som alle tok etternavnet Harstad.  
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Stabil og tro

Skredderbakken, husmannsplass under Simenstad. 
Foto: Knut Nordsveen 1993



Da sønnen Ole giftet seg med Anna Evensen flyttet de til naboplassen Harstad nedre. 
Med hele familien fordelt på disse to husmannsplassene utgjorde de et solid arbeidslag, 
og i mange tiår var de stabile og trofaste i sin tjeneste på hovedbølet Tokstad. De er også 
blitt behørig hedret for sin innsats. Johan Harstad ble tildelt Kongens Fortjenstmedalje 
i sølv i januar 1950 for 50 års tjeneste. Han holdt på til våren 1959, da han måtte gi seg, 
og døde 8.januar 1971.

Arne Harstad arbeidet på Tokstad fra han var veldig ung, og ble ansatt 14. oktober 
i 1921. Han ble en uunnværlig altmuligmann og fikk Selskapet for Norges Vel´s sølv-
medalje for lang og tro tjeneste 26. desember i 1946, etter 25 års tjeneste. Han døde 18. 
august 1984.

 
Husmannsplassene kunne ligge enkeltvis og spredt rundt omkring i inn og utmark, 
men også mer samlet innen et område i små grender. Plassene i slike små ”samfunn” 
hørte ofte til under flere av de omkringliggende gardene, og skapte et viktig sosialt fel-
lesskap. Vi finner flere eksempler på dette i vårt distrikt, bl.a. under garden Glestad i 
Byflaten og langs Prestvægen vestover mot hovedsoknet, og ikke minst på Simenstad-
høgda og Fusjehøgda. 

Hele grenda på berget telte i 1865 omkring 36 boplasser tilhørende 8 garder, for-
delt på et område ca 3,5-4 km. langt og ca 2 km. bredt.  Her finner vi kanskje den stør-
ste husmannskonsentrasjonen i hele fylket. De fleste plassene var av gjennomsnittlig 
størrelse, veldrevne, og var selve livsgrunnlaget for opptil et par hundre personer som 
dyrket sin egen jord og skaffet fôr til 165 sauer og 63 kuer i flere tiår. En pen flokk som 
skulle ha både beite og vinterfôr. Plassene tilhørte Båberg, Simenstad, Bolstad, Skyberg 
øvre, Skyberg nedre, Fuglseng østre og Fuglseng nordre og Kjos. 

Rundt 1900 var antall plasser på høgda redusert til om lag 20, og det bodde fort-
satt folk i flere av dem i 1950-åra. Ennå står det igjen 9 husvær der, hvorav to av dem 
er bebodd.

I dette området finnes fremdeles mange spor etter tidligere tiders vegnett og 
bosetting. 

Navnene på dem som fant tak over hodet på slike plasser er sjelden å finne i bygde-
bøkene, blant annet fordi de ikke eide jord. I beste fall ble de nevnt med et samlebegrep 
som ”huslyden” på garden de bodde på. I Løykjedalen kunne også et annet samlebegrep 
brukes, som: ”dom oppå bærji” – ”dæssa oppå bærji” eller ”dæssa etter Prestvæga”. Da 
visste alle at det var beboerne på husmannsplassene. 

  
 

Alle som var definert som husmenn kunne i prinsippet pålegges arbeidsplikt. Arbeids-
husmannen var pålagt å arbeide en bestemt mengde for leie av plassen, og fram til 
ca. 1851 hadde ofte hele husmannsfamilien arbeidsplikt på gården. Arbeidsplikten var 
regulert ulikt, enten som et bestemt antall dager eller en bestemt mengde utført arbeid, 
for eksempel et viss antall vedlass eller en viss mengde bakst av husmannskona. I til-
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legg til arbeid for leia kunne husmannen være pliktig å arbeide for bonden mot lønn, 
gjerne under markedspris, såkalt arbeid på tilsigelse. 

Husmenn som hadde livstidsfeste satt i så fall på plassen livet ut. Noen hadde også 
arvefeste, som betydde at barna skulle arve plassen etter foreldrene. Oppsigelige hus-
menn måtte flytte fra plassen når bonden sa dem opp og åremålshusmenn kunne sies 
opp når leietiden var over.

Den årlige avgifta for plassen ble fastsatt på forskjellige måter. Plassavgifta ble 
ofte betalt gjennom arbeid, en ordning som sikret gården verdifull arbeidskraft. Såkalt 
”begrenset arbeidsplikt” var bestemt til et viss antall dager i onnene, eller at avtalen 
inneholdt krav om uavgrenset arbeidsplikt, som betydde at bonden kunne pålegge hus-
mannen å arbeide på gården mer enn plassavgifta krevde. For dette arbeide mottok 
husmannen lønn. Arbeidsplikta gjaldt også ofte for husmannskone og barn. De måtte 
stille til arbeid etter husbondens ønske.

Husmannskonene kunne delta i potetsetting og potetopptaking, i høyonnene og 
skuronnene. Dessuten ble de budsendt til klesvask, bakst, slakting, sauklipping og 
annet arbeid. For plassavgifta hendte det også at det ble krevd penger, eller i en kombi-
nasjon penger og arbeid, uten at slik arbeid ble spesifisert.

Størrelsen på avgiften kunne varierte mye, men lå på rundt 10-15 spesidaler. Der 
avgiften ble betalt i arbeid tilsvarte det ofte 5-7 uker. 

 
Husmannskontrakt ble inngått mellom bonden og husmannen, og bestemte hvilke 
plikter og rettigheter han hadde ovenfor bonden. Det ble bestemt hvor mye som var 
pliktarbeid på gården, og den fastsatte også husmannens lønn, som ble trukket fra 
husmannens årlige leie.  

Lovverket krevde skriftlig kontrakt, men det ble ikke alltid opprettholdt. Det var 
heller ikke noe kontrollapparat som så til at avtalene ble inngått skriftlig eller tinglyses. 
Sistnevnte skjedde sjelden. Kontraktene hadde forskjellige navn, som festekontrakt, 
bygselsseddel eller husmannsseddel. 

Husmannskontraktene gir oss viktig kunnskap om husmannens forhold, plikter og 
krav som omhandlet plassen: Hus, gjerder og jorda skulle vedlikeholdes. Herunder lå 
også ofte krav om at gjødsel fra plassen ikke måtte selges, men gå tilbake til jorda for 
å hindre at den ble utpint. Husmannskontraktene sa ofte mer om husmannens plikter 
enn om rettighetene. Dersom husmannen behersket håndverk pliktet han som regel å 
la dette komme gården til gode. Mange kontrakter inneholdt moralske krav, for eksem-
pel skulle husmannen være høflig og lydig mot bonden, ikke drive med kortspill eller ha 
dansetilstelninger på plassen. Det var ofte forbud mot å ta inn innerster. 

I de fleste husmannskontraktene ble det bestemt at husmannen fikk bo på plassen 
så lenge han og kona levde, så lenge han ikke brøt vilkårene i kontrakten. Det var såkalt 
livstidsfeste. Noen få husmenn fikk i kontrakten leie plassen på åremål.
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Begrepet innerst støter vi ofte på i offentlig tilgjengelig kildemateriale om husmanns-
vesenet, primært i folketellingene. De fleste gårdene hadde en eller flere innerster 
direkte eller indirekte knyttet til garden på ulike vilkår. Begrepet ble brukt i det norske 
bondesamfunnet fra midten av 1600-tallet til slutten av 1800-tallet. Innerst var en per-
son som leide rom eller et hus hos andre, men hadde egen husholdning. Han eller hun 
kunne arbeide på bondens gård, dersom han ikke var sysselsatt med andre gjøremål. 

Under kategorien innerst kunne også være enslige eller par som leide et eller flere 
rom, gjerne på gårder eller hos en husmannsfamilie, og som levde av dagarbeid. Det 
var også folk som ble forsørget av fattigvesenet. 

Også nygifte som ventet på å skaffe seg eget bosted, eller folk som flyttet fra sted til 
sted og livnærte seg av forskjellige håndverk ble kalt innerst. Likeså sesongarbeidere 
på gårder, eller fattige, syke og gamle mennesker. 

Innerster ble også kalt ”losjerende” og var vanligvis enda mer underprivilegert enn 
husmannen.

I motsetning til husmannen hadde ikke innersten undertegnet noen kontrakt med 
huseier/bonden, og var derfor løsere knyttet til stedet. 

Innerstene var gjerne av midlertidig karakter og ble ofte husmenn når de etablerte 
seg med mer permanent bosted. Det motsatte er kanskje vel så vanlig, der en tidligere 
husmann blir betegnet som innerst på plassen på grunn av høy alder og dårlig helbred. 
Noen innerster var velstående og tilhørte øvre sosiale lag, men stort sett tilhørte han 
underklassen på landsbygda. Tittelen har også vært brukt i mer eller mindre negative 
bemerkninger frem til i dag, for eksempel i bygdebøker.

I 1865 ble samtlige boplasser i Tokstads utmark betegnet som husmannsplasser 
med husdyr og dyrkingsjord i variert omfang. Ti år senere er bl.a Agnette Larsdatter 
(1805-1882) og Marthe Hansdatter (1821-1900) som mangeårig besittere på henholds-
vis Tokstad-Engen og Katrine-Hagen ”Inderst” på sine respektive plasser.

Leilending derimot var en person som leide en matrikulert gård mot årlig leie (byg-
sel). Leilendingsvesenet forekommer der det var store jordeiere som eide flere gårder. 

Rettighetene hans er langt bedre enn husmannens.

 
Uttrykket ble ofte brukt i forbindelse med oppsigelse fra plassen. Det var to faredager i 
året, sommerdag 14. april og vinterdag 14. oktober. Faredag eller flyttedag var dagen da 
en tjener eller en som leide jord eller husvære kunne eller måtte flytte etter oppsigelse 
fra en av partene. I regelen var tidspunktet april og oktober med lokale variasjoner i 
byer og på landsbygda. 

Oppsigelsestiden har vanligvis vært tre måneder. Husmenn måtte sies opp innen 
29. september (Mikkelsmesse) for flytting på vårens faredag. 

14. april ble ofte tatt som selvfølgelig opphør av tjenesteforhold og gårdsarbeide 
hvis ikke noe annet var avtalt. 

Faredagsinstitusjonen var knyttet til sesong i arbeidslivet og dermed til arbeidskraft 
for eiendomsbesitterne. Fram til 1854 var det plikt til å ta tjeneste for den store gruppen 
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eiendomsløse i bondesamfunnet. Tilgang på arbeidskraft 
og lønn ble regulert i jordeiernes favør. 

Flyttedag for forpaktere var etter oppsigelse minst 
1 år i forveien. Flyttedagen kunne fravikes ved avtale, og 
Landbruks- og matdepartementet kan for enkelte fylker 
fastsette en annen flyttedag, i følge Lov om forpakting av 
25.6.1965, paragraf 5.

 
Noen hadde et meget godt forhold til sin husbond, mens 
andre fikk til fulle føle den totale mangel på respekt og 
menneskeverd på kroppen. For disse ble det en hverdag 
bestående av nedverdigelse, undertrykking og standsfor-
skjell. Med utgangspunkt i ulike kontrakter og uttalelser 
kan man se at plikter og rettigheter også begrenset hus-
mannens mulighet til noen form for atferd som ikke var 
nådig i hans herres øyne.  Formuleringer som: ”.. ansam-
linger på plassen, dans, spil, drikk og komers forbydes,” la en 
bestemmende begrensning på husmannens festliv. Eller  

”…inntaging av logerende, derav også inderster forbydes..” .
Husmannskontraktene forteller også om forbud mot å hogge ved og materialer i 

bondens skog osv. Dersom bonden var en bra kar og husmannen en skikkelig arbeider, 
ble ikke alltid disse strenge reglene handhevet i praksis. Men vilkårene var gode å falle 
tilbake på for bonden dersom uoverensstemmelser skulle oppstå.

       Den sosiale nedvurdering av arbeidsfolk kommer tydelig til uttrykk i folketellin-
genes anmerkninger der det fremgår at det var vanlig at budeia eller stallkaren ”sover 
i fjøset” eller ”sover i stalden”. 

Tjenestejentene og tjenestegutter kunne ha samme soverom, noe som viser at 
husbonden ikke tok hensyn til moralbegrepet når det gjaldt arbeidsfolket. Det er lite 
trolig at han ville tillatt noe liknende for sin egen stand.

Det var ikke alltid at ting skjedde i overensstemmelse med lovverket. Den eldste 
forordningen om husmannsvesenet fra 1750 påbød skriftlig kontrakt og feste på livstid 
for husmannen og kona, og fastsatte bøter dersom bøndene forbrøt seg mot dette. Mot-
stand fra bøndene førte til at denne bestemmelsen ble opphevet etter kort tid. Alt i 1752 
ble bestemmelsen uthulet til bare å gjelde husmenn i utmarka som sjøl hadde ryddet 
plassen sin. I 1792 kom igjen en forordning med påbud om skriftlig kontrakt og at feste 
var å regne som livsfeste dersom dette ikke forelå. Denne bestemmelsen fikk likevel 
liten betydning.

Forliksprotokoller og rettsdokumenter forteller om utallige overgrep og utkastel-
sesforsøk på husmenn. Men lokalundersøkelser har også vist at husmannen hadde en 
viss rettsbeskyttelse. 
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I en skrivelse fra Johanne Tokstad datert 15. juli 1889 bekjentgjør hun følgende i 
en erklæring: 

Husmand Even Johannessen bedes udsagt fra brugen og besiddelsen af pladsen Har-
stad øvre under min gård Togstad, således at han frafl ytter og ryddiggjør samme inden 

14. april 1890”!
Det kan se ut som Even Johannessen stod i skyld for uoppgjort gjeld på kr.1,60 og 

at dette senere bekreftes innbetalt, men: ”…ikke førend sidste dag,”  som det står i en 
bemerkning.

I en skrivelse datert 24. sept. 1889 meddeler hun dermed lensmann Halvorsen føl-
gende: ”Udsigelsen for husmand Even Johannessen, Togstadeie (Harstad) tilbakekaldes 
herved. Johanne Togstad.”

Mange utkastelsesforsøk førte i virkeligheten ikke fram. Likevel er det ingen tvil 
om at husmannsvesenet, særlig der systemet med arbeidshusmenn eksisterte, innebar 
utbytting og undertrykking fra bøndenes side. 

Det er viktig å understreke paternalismen i det gamle bondesamfunnet, som inne-
bar en forventning om at en god bonde skulle føle ansvar overfor sine arbeidsfolk, hjelpe 
dem med arbeid og brødkorn i uår, låne dem penger til gjeld i et knipetak osv. Til gjen-
gjeld forventet bonden absolutt lojalitet fra husmennene, og at de oppførte seg slik de 
fi kk beskjed om og slik plassvilkårene fastsatte. 

Paternalismen, ansvarsfølelse og hjelp i bytte mot lojalitet, førte også til at hus-
mannen følte større solidaritet overfor bonden og gardsfellesskapet framfor solidaritet 
med utenforstående husmannsfolk. Denne autoritære faderlighet mellom arbeidstager 
og arbeidsgiver slo ut begge veger.

Knappheten på husmannsplasser og konkurransen om de beste, førte til at en hus-
manns død ble en annen husmanns brød. 

”En husmæinn hadde itte så mye å forsvara seg med, – det eneste måtte vara kjæften, men 
den var det itte mange som torde å bruke, iæillfæill itte før gardbruker´n var et stykkjy 
unna. – Je tenkte je skulle sagt det åt mæinna je, men så tenkte je det kunne vara, sa hus-
mæinn da´n kom hemmatt om kvelden og hadde fått ei overhøvling.”

Alf Prøysen har ofte tatt ting på kornet i sine mange beskrivelser om småkårsfolket 
i plassgrenda.

Enkelte torde likevel å si sine meninger uten tanke for overmaktas nærvær, og de 
mest respektløse smøg ikke orda i verken prest eller fut.

Gapglisen og den fandenivoldske humoren var nok det avgjørende våpen for mange, 
og i tunge stunder føltes det som en saliggjørende befrielse å  få tatt igjen i demokra-
tiets navn.

Øvrighetspersoner som opp i gjennom tidene fartet langs Præstvægen i embets 
ærend fi kk også mang en munter opplevelse i sin regelmessige kontakt med småkårs-
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folket. Noe også presten følte om han stakk innom ei lavloftet grå husmannsstue som 
snøggest en dag han hadde tid til overs, eller stanset langs vegen for å veksle noen ord. 

Om ikke annet, bare for å hilse på. Sjøl om det var sjølve øvrigheta og respekta de 
stod ovenfor var det ikke bestandig at ordvalget var like veloverveid og gjennomtenkt, og 
de ble sjelden svar skyldig, folket i grågrenda

En gang som tredjeprest Reinert Svendsen var på veg hjem fra hovedsoknet etter 
en søndagsgudstjeneste, kom han oppover Prestvægen og forbi husmannsplassen Har-
stad nedre der Erik holdt på med å sette poteter. Den slags helgearbeid følte Svendsen 
seg selvfølgelig forpliktet til å påtale, og stanset hesten.

”- Jeg tror ikke du får noen poteter der du setter i dag, Erik!” sa presten. 
”- Å, je ha itte sett æinna hell at dæ’ ha vørti likeså mye poteter der je ha sætt på 

synda’n som på månda’n, je!” svarte Erik tørt. 
”- Ja, men jeg tror ikke Johanne Tokstad liker at du gjør det i dag”, fortsatte presten.  
”-Hadd’a itte likt de’ så hadd’a fell itte lånt meg gamp da!” svarte Erik, smattet på Brona 

og fortsatte med sitt.
Og presten måtte bare resignere.

 
Hva var alternativene for yngre folk som skulle ut i arbeidslivet i siste halvdel på 1800-
tallet og de første årene etter 1900? 

Mange yngre i etableringsfasen valgte å gifte seg og etablere familie først, for etter 
hvert å flytte inn på en husmannsplass. Det å etablere en driveverdig og lønnsom jord-
veg i tilknytning til en husmannsplass krevde en innsats fra begge partene, etter hvert 
også ungene. Bonden forlangte også en håndsrekning av husmannens øvrige familie-
medlemmer i de mest hektiske periodene på garden, Noen hadde også dette kontrakt-
festet. I 1890-åra ser man en tendens til alternative yrkesvalg blant yngre arbeidskraft. 
Jernbaneutbygginga tok til for fullt gjennom vårt dalføre i disse åra, og det knyttet til seg 
mye folk som ville prøve noe annet enn gardsknoget. De fleste husmennene var kon-
traktforpliktet, men yngre tjenere valgte nå jernbaneyrket. Ved innsats og hardt arbeide 
var de sikret bedre utkomme, og ikke minst fast arbeide i mange år fremover. Arbeide 
på parsellen Hamar-Sel pågikk fra 1891 til 1913. Gjennomsnittlønna for tjenestegut-
ter og dagarbeidere i Hedemarken fogderi 1890 og 1895 lå på kr. 1,70 - 1,80 pr.dag – på 
egen kost. Om vinteren lå daglønna rundt 50 øre lavere. Ved jernbanen var timelønna 
i samme periode på ca. 30 øre. Med 10 timers arbeidsdag kom arbeiderne opp i 3 kro-
ner dagen. Det er ikke umulig at lønningene ved jernbanen virket som et sterkt press 
på bøndene. Fogden i Hedemarken fogderi skrev. ”I følge samstemmige meddelelser fra 
Lensmændene er den økonomiske stilling blant Gaardbrugerne i Femaaret gaaet ikke saa 
lidet tilbake….” paa Grund av daarlige Priser paa Produkter og forøgende Driftsomkostnin-
ger, nemlig forhøiet Løn og forbedret Kosthold til Tjenere og andre Gaardsarbeidere.”

Den tradisjonelle husmannstanken hadde dype røtter i Ringsaker, og jordbruks-
befolkningen hadde stor dominans i soknet på denne tid. Få eller ingen av de yngre i 
etableringsfasen var ennå knyttet til noen form for industri. En kan vel si at det ikke 
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eksisterte mange alternativer for ungdom når den 
skulle ut i arbeidslivet. Majoriteten av tjenere, dag-
leiere og innerster kom i hovedsak fra husmanns-
hjem. Rekrutteringen fra husmannshjem varierte 
prosentmessig fra 40% til 70% av det totale antall 
gjennom perioden. Svært mange husmannssønner 
hadde ifølge kildene samme start i livet som sine 
fedre. Den tradisjonelle ”gammelmanns-tanken” 
der omkvedet var: -”hæin bæssfar var husmæinn, 
og´n far var husmæinn…. så je ska bli husmæinn 
je å!?” – var nok tuftet og trygt forankret i familiær 

arv og grunnleggende ensrettet tenkning.
Muligheten for at de senere i livet fikk yrker som hadde høyere sosial status var 

selvfølgelig tilstede. Industrien krevde etter hvert arbeidsfolk og modernisering og 
mekanisering i landbruket overflødiggjorde arbeidere rundt om på gardene. 

En kar i nabobygda svarte friskt på spørsmål om hvilke muligheter som eksisterte 
for husmannsbarn i yrkeslivet: 

”I åra før 1905 var det ikke noe yrkesvalg. Det var å begynne på en gard dagen etter 
konfirmasjonen, kanskje også før. Det endte som oftest med at en para seg med ei tjeneste-
jinte. Barna kom nok oftest fort, og så var det å bli husmæinn.”

 
Hvorfor kjøpte ikke husmannen sin egen plass, og kom en husmann i betraktning hvis 
muligheten til å kjøpe sin egen plass bød seg? Dette har selvfølgelig mye med økono-
miske forhold å gjøre, men det var kanskje også sosiale aspekter innvevd i denne pro-
blemstillingen, der posisjon, makt og status kunne være avgjørende.

I den forbindelse er det interessant å ta med en hendelse fra hovedsoknet, uten at 
den isolert sett behøver å stå for noe representativt:

- Ved lov av 19. juni 1882 ble det nemlig bestemt at landets prestegårder skulle 
reduseres i areal og husdyrhold. Ringsaker prestegård ble redusert som følge av denne 
loven. Interessant er det å se på hvordan det gikk med de husmannsplassene som hørte 
til de parsellene som ble solgt. 

Hvem kjøpte plassene? Hvordan var husmannens muligheter til å kjøpe plassen? 
Gir embetsmannskommisjonene uttrykk for hvordan de ønsket det skulle gå med plas-
sene? Det var 7 parseller av prestegården som ble bestemt solgt ved denne reduk-
sjonen. To av parsellene var husmannsplasser som ble nevnt separat. I tillegg lå det 
to plasser under Ødegården. Alle delene som var til salgs var vel så små at en godt 
kunne tenke seg at en husmann kunne kjøpe. Det synes å komme fram i kommisjonens 
innstilling at det var ønskelig å selge større deler under ett. Parsellene Nordjordet, 
Ødegårdsjordet og Bækkelund lå så nær hverandre at kommisjonen fant det hensikts-
messig at de ble solgt under ett. De mente også at Dokken kunne benyttes som hus-
mannsplass, og ønsket at en gardbruker var kjøper. En slik fremgangsmåte minsket 
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mulighetene for folk med mindre økonomi til å kjøpe jord. Virkningen av et slikt utsagn 
måtte bli at gårdbrukerne hadde størst mulighet for å kjøpe. Tanken om å la husmen-
nene få kjøpt plassene sine ved salget er overhodet ikke nevnt i formuleringene. Under 
selve avviklingen av auksjonen ble Nordjordet og Ødegården solgt under ett til bruks-
eier Thore Bjerke, og de to beliggende plassene Nyborg og Domstuen synes dermed å 
opphøre som husmannsplass. Plassen Dokken ble solgt til brukseier Christian Dæhli, 
som også opphørte som husmannsplass. Plassen Bækkelund ble solgt til den som tid-
ligere besatte plassen, nemlig lærer Christian Bårdseth. Han hadde i kraft av sitt lærer-
yrke en annen status og sannsynligvis bedre økonomi enn lavstatusgruppene. Da det 
gjaldt salg av jordstykket Volds Ødegård ble det oppropt ved auksjonen for 6000 kroner. 
Johannes Togstadeie bød 4000 kroner. Ingen bød over ham før lensmann Halvorsen bød 
5000 kroner og fikk tilslaget.  

Det kan i hvert fall konstateres at den eneste gangen en husmann bød, fikk han ikke 
tilslaget. Etter etternavnet å dømme kan det tyde på at Johannes var husmann, da det 
var vanlig å ta gardsnavnet + eie som etternavn. 

Først mange år senere kunne husmannen med loven i hånd innløse plassen, ofte 
med rettslig forlik eller ekspropriasjon.  

Ovennevnte historie illustrerer også at verden ikke har forandret seg så mye på 100 
år, bortsett fra at pengesummene i dag er større. De som hadde penger fikk en posisjon 
og status, som igjen ga makt og myndighet. Derav oppstod klasseskille og standsfor-
skjell, en sosial distanse som aldri kommer til å bli avviklet.

 
Fra ca. 1870- åra merkes en nedgang i antall husmenn fordi mange av dem gikk over til 
den nye arbeiderklassen i industrien eller utvandret til Amerika. Husmannsfolk drog til 
Amerika, plassene ble stående tomme, og det ble mangel på arbeidskraft i bygdene.

Denne perioden kalles ”Det store hamskiftet” i bondesamfunnet på 1800-tallet. 
Her finner vi de økonomiske årsakene til at husmannstida tok slutt. 

Det store hamskiftet er fellesbetegnelsen på de store og innbyrdes sammenvevde 
økonomiske, sosiale og kulturelle omdannelsene som begynte i det norske bondesam-
funnet nær midten av 1800-tallet. Prosessen førte til at bygdebefolkningen i økende 
grad tapte sin uavhengighet og sin tilknytning til garden, nabolaget og bygda, og i stedet 
ble inndratt i, og avhengig av, storsamfunnet. 

Utgangspunktet for hamskiftet er de store tekniske oppfinnelsene, den industrielle 
revolusjon og overgangen til en kapitalistisk produksjonsmåte. 

Kommunikasjon, jernbane, veier, dampskip var viktig i forbindelse med hamskiftet, 
og åpnet muligheter for bøndene til å nå nye markeder med varene sine. Bedre postsys-
tem og innføring av telegraf var også viktig. 

Med ”flukten fra landsbygda” økte behovet for landbruksprodukter i byene. Der-
med kom overgangen fra overveiende sjølforsyningsøkonomi til markedsøkonomi også 
i bondesamfunnet. 
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Avvikling



Mekanisering og overflødig manuell arbeidskraft førte til problemer. Det var natur-
lig at antall husmenn sank etter 1850-årene, og det skapte uro og usikkerhet blant 
arbeiderne.

Det er ikke i noe tilfelle kjent hvorvidt husmennene eller tjenerskapet på noen av 
gårdene i Ringsaker gjorde opprør eller aksjonert mot denne utviklingen som pekte mot 
nedbemanning i landbruket.

Vi må til nabofylket Akershus for å finne kollektiv opptreden fra husmennenes side 
av noe omfang. Der oppstod problemer mellom bønder og husmenn og hadde i lengre 
tid karakter av individuelle konflikter. Våren 1848 forsøkte husmennene i Aurskog ved 
en slik aksjon å knuse treskemaskiner, som de fryktet ville ta det meste av vinterarbei-
det fra dem. Lensmannen hindret herværket, men hendelsen vakte såpass oppsikt at 
stattholderen omtalte den som: ”En liden Snev af Nutidens moralske Cholera ...”

 
De husmannsplassene som lå lengst ute i hovedbølets utmark med dårlige dyrkings-
forhold, klarte ikke å konkurere med de mer solvente plassene lenger framme på ber-
get eller nærmere hovedbølets innmark. I tillegg ga de små og ofte avsidesliggende 
husene lav prestisje, som økte den sosiale distansen og husmennenes dårlige selvbilde. 
Nye fremtidsrettede veier ble anlagt gjennom bygdelagene og overtok etter de tidligere 
tiders veifar og tråkk gjennom skog og utmark. De ble dårlig vedlikeholdt og grodde att, 
kun dyra fulgte dem. 

De plassene lengst unna hovedbølet med kaldest og dårligst jord og dårligst hus 
ble tidligst fraflyttet og revet. Flere slike eiendommer ble tilplantet med skog, men tom-
terester, kjellermurer, rydningsrøyser og spor etter overflatedyrking ligger flere steder 
ennå som tegn på at det har vært aktivitet og bosetting i området.

Nedgangen i husmannsvesenet synliggjøres også i tallmaterialet, og i Hedmark 
utgjør tilbakegangen i årene 1855-1875 10,85 % eller 657 husmenn. På landsbasis er 
tilbakegangen på 12291 eller 18,89 % i samme periode.

Etter første verdenskrig ble det å være husmann en gammelmannstilværelse som 
hadde overlevd seg sjøl. I 1920 var 70% av husmennene over 50 år. I Hedmark var tilba-
kegangen liten i forhold til Oppland og Akershus.

Det som la grunnlaget for en endelig løsning av husmannsproblemet var arbeidet 
til Jordkommisjonen av 1919. Den la fram sin viktigste innstilling i 1923. Men det ble ei 
tung sak å få gjennom i Stortinget, delvis på grunn av at regjeringene skiftet så mye i 
disse åra, men også på grunn av politisk motstand. 

I juni 1928 ble så ”Lov om ordning av visse jordspørsmål» vedtatt, og det var spe-
sielt kapitlet ”Om ordning og avvikling av eldre husmanns-, bygsel- og leilendingsforhold” 
som var interessant for husmennene.

Loven grep inn i kontraktforholdet ved at den ga muligheter til å omgjøre arbeids-
plikt til ei pengeavgift, og åpnet også for at leieforhold kunne forlenges ut over tida 
som var bestemt i kontrakten. Men viktigst var at lova gav husmennene forkjøpsrett til 
plassene sine, og at de også i mange tilfeller kunne kreve plassene ekspropriert. Disse 
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reglene førte til den endelige avviklinga av husmannsvesenet der det ikke skjedde fri-
villig salg. 

Vi ser mange eksempler på denne loven tidlig i 1930-åra da de mest sentralt belig-
gende husmannsplassene i bygdene blir skilt ut som sjøleide enheter, til tross for de 
vanskelige tidene i Norge som gjorde at mange kviet seg for det.                            

Utflyttingen skapte også etterspørsel etter arbeidskraft i jordbruket. Dette ble for-
søkt løst bl.a. gjennom låneordninger for kjøp av husmannsplasser, men de fleste ste-
der tok ny teknologi som traktoren eller slåmaskina over husmannens arbeid. I 1950 var 
husmannsvesenet bortimot avviklet. 

 
De fleste husmannsfamilier flyttet ganske ofte. Disse er det oftest vanskeligst å følge 
bevegelsesmønsteret til, fordi de etterlot seg få spor i offentlige kilder. Noe som også 
kunne skyldes mangel på tinglyste arbeidsavtaler og kontrakter. Der store barneflok-
ker preget husmannsstuene er kirkebøkene sikre kilder fordi de forteller hvor familien 
befant seg da barna ble født og konfirmert.

Hvorfor flyttet husmannsfamiliene så ofte? Arbeidsforhold, boforhold og sosiale 
forhold spilte inn. De fleste hadde et håp om at det ville bli mye bedre dit de kom, i for-
hold til garden og plassen de flyttet fra. Lavstatustilværelsen har nok til alle tider skapt 
forventninger i folket. De fleste har en innebygd framtidsvisjon preget av drømmer og 
tanker om lengsel etter status og rikdom - en følelse av at alt vil bli så mye bedre, og at 
de skulle ”få en dag i mårrå,” - en morgendag som de knapt så noe til - - -.

Det hjalp heller ikke at de ”banna og ba sin husmannsbøn, og trudde på eit himmelsk  
etterskott på løn.” Det kom aldri!

I det minste var det nok ikke uvanlig for en husmann å tenke at ”æille har et sysken-
bån på Gjøvik”. Det hjalp ihvertfall på mindreverdighetsfølelsen.
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Slutning

kilder: Bondelandet
Simen Skappel
Kjell.G. Melbys hovedoppgave
Folketellingene
Norgeslexi
Arkivnett
Forfatterens eget arkivmateriale
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Johan Nordhagen

”Eenstaprud”

husmannsfolk
Forteller: Knut Nordsveen

Johan Nordhagens 
kunst er godt kjent, 
men modellene 
til portrettene og 
situasjonsstudiene 
hans er lite omskre-
vet. Hvem var de, og 
hvor bodde disse 
personene som ut-
trykksfylt og ekte, og med en uimotståelig sjarm skaper ro og harmoni i motivet? De 
som kledd i hverdagssliterens drakt viser oss en utilsminket hverdag, formidlet gjen-
nom Nordhagens vâre riss og penselstrøk. Det som kjennetegner og særpreger Nord-
hagens detaljerte arbeider er at de viser en tidsepoke med personer i sitt rette miljø, 
gjerne i en arbeidssituasjon som ofte er tidstypisk, og som sammen med klesdrakter, 
møbler og interiør gjør motivet til en sosial- og kulturhistorisk skatt. Det er en fotogra-
fisk nøyaktighet som gjengir situasjonen og yter motivet full rettferdighet, lenge før foto 
ble allment tatt i bruk som dokumentasjon.

Til Johan Nordhagens motiver knytter det seg ofte mange artige historier, og flere 
er fra husmannsmiljøet. Nordhagen portretterte mange personer fra grågrenda og 
satte pris på dem – et folk han selv var av. Og på sine eldre dager moret han seg kostelig 
over de mange episodene fra da han jobbet med disse verdige representanter av prole-
tariatet, og han likte og fortelle dem i lystig lag. En klassisk historie er fra den tiden han 
jobbet med sitt store maleri ”Husmannsfolk”, som viser Stapperudfolkene der mannen 
sitter å lager rivetinder og kona sitter ved garnvinna.

 
Stapperud var en gammel husmannsplass under gården Vinju i Veldre og lå etter den 
gamle bygdevegen som gikk fra Vinjusveen og vestover grendelaget mot Meieribakken. 
I dag er vegen en del av ”Løkendalsvegen”. 

På et kart fra 1820 står plassen avmerket med navnet ”Eenstaprud”, for etter hvert 
å ende opp med bare ”Stapperud”. Navnet kan ha en botanisk relasjon etter den ganske 

”Husmannsfolk”, etter radering av Johan Nordhagen 1914.



vanlige bregneforekomsten ”Einstape”, eller blandt eldre folk den mer lokale varianten, 
”Engstappe.” Plassen Stapperud ga ingen stor materiell avkastning for plassbrukerne, 
den fødde 1 ku og noen sauer, og årsgrøden bestod av litt bygg, blandkorn, erter og 
poteter. 

Den siste husmannen som bodde i Stapperud var svensken Nils Andersen og kona 
Agnete Gudbrandsdatter. Han var født i Mangskog i Vãrmland 5. mars i 1835, og meldte 
flytting til Veldre 8. desember 1863. Nils oppholdt seg først på Koss, men gikk senere som 
dagleier på By, hvor Agnethe var tjenestepike. Hun var født 1828 på Vinjueie i Veldre. Nils 
og Agnete giftet seg 14. desember 1866, og bodde den første tiden på Flisakereie, men 
flyttet snart til Stapperud. Han gikk som husmann på Vinju.

I 1900 hadde de fremdeles ku i Stapperud, og dyrket litt korn og potet. Nils står 
oppført som ”husmann med jord, og gaardsarbeide” til tross for sine 65 år. Stapperud 
ble etter hvert et bøkselsbruk (bygselsbruk) hvor husene tilhørte beboerne, mens jorda 
ble leid ved å betale en liten avgift til hovedbølet. Nils og Agnete var av det nøysomme 
slaget og sløste ikke med midlene og ressursene. De utnyttet jordsmonnet og dyrket 
der det lot seg gjøre å høste. Nils hadde flere små grønne flekker nedover i hovedbølets 
skogsmark hvor det saftige graset ble høstet med skyru og båret hjem på ryggen i sek-
ker, og tørket. Det ble et kjærkomment tilskudd til vinterforrådet.

Det fortelles at etter disse to var flyttet til Veldre gamlehjem, ble det funnet igjen et 
ukjent pengebeløp etter dem i Stapperud. 

 
Det var Nils Andersen, eller ”Stapperudsvensken”, og kona Agnete som ble kjent som 
modellene i Johan Nordhagens maleri ”Husmannsfolk” fra 1913. Bildet oppnådde stor 
internasjonal anerkjennelse på verdensutstillingen i Paris i 1914. Dette arbeidet regnes 
for å være et av Nordhagens beste, og finnes også i raderte eksemplarer, noen også 
fargelagt for hånd.

Stapperudsvensken gikk for å være av den lette typen som  var god i replikken og 
rask og original til å svare for seg, mens kona Agnete var sur, survete og giktisk.

Mens Johan Nordhagen jobbet med bildet i Stapperud var det vanskelig å få henne 
til å sitte rolig. Det ble mange og lange dager i samme stillingen for modellene før Nord-
hagen ble fornøyd. Dette gikk på tålmodigheta løs for den giktiske som stadig måtte opp 
å rusle mens hun masserte bort de verste plagene, noe kunstneren påpekte.

Johan Nordhagen fikk gullmedalje for bildet på verdensutstillingen, noe som ble 
slått opp i avisene her hjemme. Tredjeprest Reinert Svendsen syntes dette var så moro 
at han tok karjolen og hesten og reiste til Stapperud for å fortelle det til husmannsfol-
kene. Stapperudsvensken syntes det var stor stas og sa ivrig til kona: -”Hør du kjer-
ring, nå går flickorna i Paris och tittar på gubben!!” ”- Paris du messom, dritten!” 
svarte kjerringa. Det endte med at den italienske dronningen kjøpte bildet, og det stod 
naturligvis også i avisene. Svendsen dro igjen av gårde til Stapperud for å fortelle den 
store nyheten. ”-Å, hør du kjerring, nå henger vi på veggen hos dronningen i Italien!” sa 
svensken.    –”Det hjelper så lite for gikta!”  svarte hu. 
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Nils og Agnete bodde i Stapperud i over 40 år, men da Veldre gamlehjem ble innviet og 
tatt i bruk 14. april 1915, flyttet de dit.

Reinert Svendsen var en foretaksom mann med mange interesser, og var en av 
grunnleggerne av Veldre gamlehjem. Han kjente jo godt til Stapperudfolkene som da 
begynte å bli gamle, og medvirket til at de fikk plass på ”hjemmet” fra starten. Dagen 
etter innvielsen kom de to proletarene vandrende med sitt relativt beskjedne bohave i 
knytte på ryggen. De fikk ikke gleden av å bo på gamlehjemmet så lenge, for allerede 24. 
oktober 1916 døde Agnete der, 88 år gammel, og Nils ca. 5 måneder senere - 18.mars 
1917, 82 år gammel.

Plassen Stapperud ble i 1918 solgt til Anders Larsen Haugli (f.1861) for 1800 kr. Han 
rev den gamle stuebygningen og oppførte et nytt hus omtrent på samme tomt, som fikk 
navnet Bakkerud. Anders ”byggmester” Haugli stod selv modell på Johan Nordhagens 
maleri ”I smien” i 1940, som det også ble gjort radering av.

Sønnen Johan Haugli (f.1898) tok over Bakkerud i 1946 og hadde det i ca. 30 år, da 
det ble solgt ut av familien.
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