
Løykjedalen - Bygd for tid
Løykjedalen i dag og i tida fremover

Vi skal her ta for oss hvordan de såkalte strukturendringene i jordbruket og i distrik-
tene preger bygda i dag, og hvordan omstillingene kanskje vil bli i tida framover.

Med det lange perspektivet de 650 årene gir, er det klart for alle at endringene i de 
siste åra og i tida framover, er og vil bli både dramatisk mer omfattende og gå raskere 
enn noen gang tidligere. Det er også klart at et bygdesamfunn som på mange måter er 
preget av tradisjon både kulturelt og næringsmessig,- vil møte en svært usikker framtid 
dersom ikke evnen og mulighetene til endring og nytenking blir satt i høysetet.

Vi snakker her både om endringer i næringsgrunnlaget for jordbruket, og den inn-
virkning dette vil få for bosettingsmønster, servicetilbud, skoleetablering osv.  Det er 
derfor i stadig sterkere grad nødvendig for jordbruket og bygda å søke etter alternative 
nisjer i næringsgrunnlaget, og å tiltrekke seg ny virksomhet og nye innbyggere.

I en avisartikkel om klimaendringene i vinter ble det skissert et framtids-perspektiv 
for 2050, der en billedtekst hadde overskriften: “ Fra småbruk til karbonfarmer: Færre 
folk, større farmer som både dyrker mat og lager biodrivstoff av trevirke. Dette er en 
mulig framtid for bygda hvis klimakuttene skal tas på alvor her hjemme.”  

I en annen artikkel fikk vi vite at fra juni 2006 til juni 2007 hadde det blitt 142 færre 
gårdsbruk i Hedmark. Vi har både det forhold at brukene blir færre, men også det at 
driftsbygningene ikke lenger egner seg til dagens produksjonsmåte.

Med det globale perspektiv som klimaendringene nødvendigvis innebærer, har vi 
også i nærliggende sammenheng den stadig mer påtrengende utfordringen som ligger i 
WTO-forhandlingene og lignende internasjonale handels- og jordbrukspolitiske forhold.

Vi kjenner også godt til hvordan nedgang i virksomhet og befolkningsmengde har 
en aksellererende negativ effekt, der fraflytting og direkte rasering av bygdesamfunn 
er en svært så aktuell konsekvens. Vi behøver ikke å reise lenger enn til Sverige for å 
konstatere en klar økning av helt eller delvis nedlagte bygdesamfunn.

Med bakgrunn i dette er det likevel ingen grunn til å se bort fra den grunnleggende 
optimisme og framtidstro som jeg tror er utbredt blant bygdas folk, er noe som kan 
være avgjørende for at Løykjedalen skal kunne fortsette som et levende bygdesamfunn 
i framtida.
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innledning
Bygd for tid



Vi skal gå nærmere inn på følgende forhold:
- Løykjedalen i dag og eksempler på etablert virksomhet.
- Aktuelle forslag til ny  næringsvirksomhet.
- Utfordringene til kommune, fylke og organisasjonsliv.
- Fortidsminnevern og antikvariske forhold.
- Avsluttende kommentarer.

 
Tradisjonelt strekker Løykjedalen seg fra Fuglsenggårdene og til Vinjusvekrysset. 
Som innflytter har jeg aldri hatt vanskeligheter med å si meg enig i det blant andre Inge-
borg Platou sier: “ Detta er den fineste plassen i væla`”. Hedemarkens høye himmel 
over ei bygd i vesthellinga med utsikt til nedenforliggende områder; Mjøsa og videre 
“til are sia” med Snertingdalen og de første forsiktige anslag til det som seinere blir 
Gudbrandsdalen. Naturlig tilpasset i landskapet ligger boliggrender, gardsbruk og 
Steinerskole langs Løykjedalsvegen, og sentralt beliggende i forhold til tettsteder, ser-
vicetilbud, Mjøsstranda og fjellet. Vinterstid kan skodda ligge over Hamar, Mjøsa, Bru-
munddal og Nes, men sola skinner og himmelen er blå hos oss. Også ellers om året kan 
en bygdepatriot innbille seg at man befinner seg i den delen av landet med best vær.

Fra nordvest mot sydøst tar vi ferden innom noen ulike eksempler på  interessante 
alternative virksomheter: (Alle med postnr: 2360 RUDSHØGDA)

Grethe og Bjørn Slotnæs: Gårdsturisme.
Fuglseng Nordre – Tandeskogveien 179 – 623 64 493 – gslotnes@bbnett.no
Under OL-94 ble det tilbudt overnatting med frokost. Dette har fortsatt i mindre 
målestokk, i noen tilfeller også i tilknytning til enkelte arrangementer. På nabogår-
den Kjos, også i familiens eie, er det innredet leilgheter i en driftsbygning.
På en annen nabogård, Legatgården eiet av Ringsaker Kommune, ble det på tunet 
sommeren 2006 av Ringsaker Teater oppført stykket “Arven”, som tok opp histo-
riske hendelser med direkte tilknytning til stedet.

Bodil Lundsten Buchacz og Jurek Buchacz: Designvirksomhet. 
Tandeskogveien 17 -  623 55 216 - 907 43 230 -  bodilb@bluezone.no.
De har på eiendommen etablert atelierer for Bodil som lager billedkunst, kunst-
handverk og utstillings-design,- og Jurek som lager industridesign med hovedvekt 
på kontormøbler.

Brit Skurdal Braastad og Gisle Braastad: Gjestegard
Simenstad Gard - 930 66 582   www.simenstadgard.no - post@simenstadgard.no
Her er det over flere år blitt bygget opp en omfattende virksomhet basert på kultur-
historiske måltider og tradisdjonsrike storgårdsinteriører i beste kulturminneånd. 
De tar i mot til de store anledninger som bryllup og jubileer, samt festlige måltider 
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rundt et seminar eller møte, der temaet gjerne knytter seg til mat og annen byg-
dekultur. Sommerstid kan også bygningene og det rikt opparbeidete hageanlegget 
danne ramme rundt begivenhetene.

Jon Einar Gropen – Løkendalsvegen 287 – 905 57 881.
Han har på hobbybasis over år utviklet sin store interesse for eldre lokal billed-
kunst, som f.eks Johan Nordhagen,- til en ganske omfattende samlervirksomhet 
med deltagelse på diverse antikkmesser. Under jubileet har han en utstilling på Tok-
stad gård.

Helen Rønningsbakken og Ulf Storbekk: Designvirksomhet og musikk. 
Lysthuset - Løkendalsvegen 259 – www.lysthuset-helen.no - helenro@online.no 
Helen 938 65 446 – Ulf 915 93 561.
Helens virksomhet Lysthuset er lokalisert i en nyoppført bygning nede ved vegen og 
fungerer både som salgslokale og atelier. Her produseres klær og tilbehør,- også 
etter bestilling. Lysthuset er også forhandler av produkter fra andre designere. I 
tillegg er Helen billedkunstner med både faste og spesielle utstillinger.
Ulf er ved siden av sitt daglige virke i typehusbransjen, aktiv deltager i distrik-
tets rike musikkliv. Han er sanger og instrumentalist og deltar med et variert 
musikkspekter med hovedvekt på visepreget popmusikk på konserter og revyer i 
ulike sammenhenger. Ulf underholder på Tokstad gård under jubileet.

Arkitekt MNAL Gunnar F. Andersen: Lokalt arkitektkontor (hjemmekontor).
Løkendalsvegen 257 – 920 14 927 – gfaas@online.no - www.arkut.no.
Han har sin hovedvirksomhet i Oslo med spesialområde antikvarisk arkitektur/
endring av eksist. bygninger; bl.a. utbedring av, og loftsleiligheter i eldre bygårder. 
Lokalt har han utviklet prosjekter rundt ny bruk av gårdsbygninger og alternativ 
næringsvirksomhet i jordbruket. (Se prosjekter for Tokstad gård nedenfor). Har 
med sin samboer Synnøve Eidsvoll, (pedagogisk leder/lærer Furu Steinerskole, se 
egen artikkel),- bodd i bygda siden 2001. 

Haldis og Stein Schjerpen  Juletreproduksjon.
Bjørkli – Løkendalsvegen 131 – 623 55 238 – stein@schjerpen.no
Her dyrkes det juletrær på 20 mål, med arrangementer tilknyttet dette i før-
julstida.

Som vi ser av denne oppstillingen er virksomhetene mange og mangeartet. Vi kan hel-
ler ikke være sikker på om vi har fått med alt. En ting er i hvert fall sikkert; og det er at 
vi i tida framover vil se flere andre nye tiltak og virksomheter.
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Øvre Harstad: Fritidseiendommer med økologiske hageparseller.
 

På den tidligere husmannsplassen Øvre Harstad på ca 14 da er det utarbeidet et pro-
sjektforslag som vi har kalt “Fritidsboliger med økohager”. Øvre Harstad er en del av 
Tokstad gård. Dette forslaget har både vært inne og ute  i den nye kommuneplanen og 
er nå til vurdering hos Statens Landbruksforvaltning i Oslo,- der det skal vurderes om 
forslaget kan vurderes som “jordbruk pluss” og dermed som en del av Tokstad gårds 
jordbruksvirksomhet og ikke en begrensning av denne.

Denne ideen er modnet hos tomteeier Fridthjof Platou i mange år og består i korte 
trekk av å etablere en gruppe fritidshus på en egnet tomt med fellesareal for økologiske 
kolonihager. Man skal henvende seg til byboere som kan tenke seg en “bolig nr to” i 
landlige omgivelser med mulighet for hagebruk og kanskje enkelt dyrehold,- og med 
ikke for lang avstand til tettsted med servicetilgang og grei kommunikasjon/adkomst. 

Husene skal ha god boligstandard med vekt på energiøkonomisering, våtromsstan-
dard, bredbånd ol. Vi ser for oss en stedstypisk hovedform i en etasje med saltak, og 
med dagens materialer og detaljering. Det er utarbeidet forprosjekt på 2 hustyper; en 
på 67 m2 BRA 3 R+K og en på 90 m2 BRA 4 R+K. Husene har intergrert vinterhage. 
Sportsboder ligger i tilknytning til felles garasjeanlegg mot vegen.

Husene er lagt langs tomtegrensa der det i hovedsak er naturtomt/beitemark. 
Sentralt på tomta ligger et område med dyrket mark der  ”kolonihage-parsellene” er 
plassert med felles redskapsbod. Fellesgarasjen og et gjerde i forlengelsen av denne 
fungerer som støyskjerm mot Løkendalsvegen som til noen tider har merkbar trafikk. 
Hageparsellen er på ca 350-850 m2 med samlet areal “dyrket mark”.på ca 5.5 da. Hyt-
tetomtene er på ca 650-1100 m2.

Eksisterende våningshus med uthus skal benyttes som felles lokaler for brukerne, 
etter eget ønske og innredning.
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Aktuelle forslag 
til ny nærings-

virksomhet

Fritidsboliger ligger på beitemark rundt kolonihageparseller på nåværende eng.
Mot veien ligger felles parkeringshus og støyskjerm. Tidligere bolighus blir 
felleslokaler.

TOKSTAD GÅRD  ØVRE HARSTAD
FRITIDSBOLIGER MED ØKOHAGER
SITUASJONSPLAN, APRIL 2008
ARK MNAL Gunnar F. Andersen    
3D: SIV.ARK MNAL Geir Østerheim

TOKSTAD GÅRD  ØVRE HARSTAD
FRITIDSBOLIGER MED ØKOHAGER
PERSPEKTIV FRITIDSBOLIG  FRA INNGANGSSIDE, APRIL 2008
ARK MNAL Gunnar F. Andersen
3D:  SIV.ARK MNAL Geir Østerheim

Inngangssiden åpner seg mot felles adkomstvei.og sosial kontakt. Vinterhage og 
terrasse er privat og åpner seg mot egen tomt og utsikt oppover Løykjedalen 
og mot kveldssola.



Leiligheter i driftsbygning Tokstad gård

På Tokstad gård står det i dag en tradisjonell låvebygning som fram til nå er godt 
vedlikeholdt, men som ikke lenger er i bruk,- da dens utforming og innredning ikke 
dekker de behov som dagens jordbruk stiller. Bygninger uten nyttefunksjon vil ikke få 
nødvendige vedlikehold, og forsømmes dette vil huset ganske snart stå til nedfalls. 

I denne låven foreligger det nå et forslag om innredning av 8 ferieleiligheter på ca 
133 m2 BRA hver. Disse er tenkt å gi et tilsvarende tilbud som fritidseiendommene på 
Øvre Harstad og i det samme markedet. 

Leilighetene vil bli fullisolert og ha en god boligstandard med energiøkonomise-
ring, bredbånd ol. Biobrenselanlegg og solcellepaneler vil bli vurdert. Det vil bli parke-
ring i tidligere gjødselkjeller og etablert fellesarealer både ute og inne. Vi ser for oss 
et felles hageanlegg på taket av gjødselkjelleren, med beplantning, benker, grillplass, 
lekeplass ol. Ved inngangen til leilighetene opp låvebrua vil det bli felleslokaler for div. 
sosialt samvær og virksomheter. I det tidligere fjøset på grunnplanet er det plass til div. 
verksteder og enkelt dyrehold. Meningen her som for Øvre Harstad er at beboerne selv 
bestemmer bruk og innredning av fellesarealene.

Det sier seg selv at man ikke kan foreta en slik endring av låvens bruk uten at dette 
kommer til syne i fasaden. Vår ide er å beholde låvens hovedkonstruksjon og fasade-
kledning i den grad det er mulig, for så å bygge en moderne tidsriktig bygningsstruktur 
på innsiden. Vi mener det ikke er riktig å skjule at låven ikke lenger er en låve, men i 
fasaden tydelig tilkjennegi hvilken funksjon bygningen nå har. Vi har riktignok tatt vare 
på enkelte elementer som motivet med de originale sjalusivinduene for lufting, låve-
brua og vinduer i fjøsetasjen. 

 

320    LØykjedaLen - bygd for tid

8 leiligheter med glasskarnapp inn til oppholdsrom med dobbelt takhøyde og messanin. Enhet til 
venstre og tidligere fjøs i underetasjen benyttes som felleslokaler etter eget ønske. Tidligere gjød-
selkjeller på utsiden benyttes til felles-garasje og felles uterom på taket. Økohageparseller nær-
mest på bildet. Både hovedform, ytterpanel og taktekking blir bevart.

TOKSTAD GÅRD FJØSLÅVEN
FRITIDSLEILIGHETER MED ØKOHAGER

PERSPEKTIV FJØSLÅVEN FRA VEST, APRIL 2008
ARK MNAL Gunnar F. Andersen       

3D: Jon Gunnar Andersen Eidsvoll

Snitt viser 3 etasjes fritidsleilighet. Fasade mot tun viser at vi her beholder fjøslåvens opprinne-
lige eksteriør. Låvebrua blir benyttet som adkomst til felleslokale og felles adkomstkorridor til 
leilighetene. Originale sjalusivinduer til låven blir noe endret og vil fungere som doble sjalusivin-
duer foran soveromsvinduene i 2. etasje i leiligheter.



Utfordringene til kommune, fylke og organisasjonsliv
 

Vi har en godt etablert distriktspolitikk i landet med et klart perspektiv på bevaring av 
bygdesamfunn, både når det gjelder jordbruksvirksomhet og befolkningsgrunnlag. Til 
dette er det utviklet et variert sett av virkemidler som jordvern, boplikt ol som igjen er 
nedfelt i SMAT- og kommunedelplaner og reguleringsbestemmelser. 

Disse virkemidlene er i sin natur restriktive og av bevarende art, og er ikke alltid 
like godt egnet til å vurdere nye forslag. Det er et ordtak som sier at “det beste er det 
godes fiende”. I vår sammenheng kan dette forstås dit hen at de idelle krav og betin-
gelser ikke alltid er like godt egnet til å ivareta de interessene de var ment å skulle 
beskytte. Noen ganger kan de være preget av en idealistisk oppfatning av virkeligheten 
og ikke være godt nok innrettet etter de faktiske forhold og utviklingstendenser. Resul-
tatet kan da dessverre bli at man til syvende og sist likevel må gi etter for den utvikling 
man ville bekjempe, og få et mye dårligere resultat og til en større samfunnsøkonomisk 
kostnad enn ved en mer pragmatisk og fleksibel holdning til utfordringene.

Vi mener at de forslag som gjelder ny næringsvirksomhet på Tokstad og ev. lig-
nende tiltak i bygda vår, ikke er et anslag mot jordbruket, men snarere tvert imot tiltak 
som kan gi grunnlag for fortsatt næringsvirksomhet på gårdsbruk og i bygdesamfunn.

 
Fortidsminnevern og antikvariske forhold

 
De betraktninger som er forsøkt beskrevet i kapitlet ovenfor, gjelder i aller høyeste grad 
når vi beveger oss inn på området antikvariske forhold og kulturminnevern. Her vil en 
sterkt restriktiv holdning til hva man kan gjøre med de utallige driftsbygninger som i 
dag ikke lenger er i bruk, helt uomtvistelig føre til et hurtig og helt uopprettelig forfall 
av de samme bygninger. De midler som må til for å ivareta disse bygninger finnes ikke i 
dag, og vil helt sikkert ikke bli bevilget i framtida, da størrelsen på de nødvendige beløp 
er så alt for store selv for oljenasjonen Norge.

For å bevare, må vi gi mulighet til den forandring og tilpasning til de nye funksjoner  
vår tid og samfunnsutvikling krever. Alt annet vil bare resultere i utallige ruiner som den 
enkelte til sist vil måtte spandere en rivejobb eller en fyrstikk på.

 
Avsluttende kommentarer

 
Ved å gå tilbake til Tokstad gård og den dramatiske utvikling og forandring vi blir pre-
sentert for i jubileumsboka, kan vi koke det hele ned til følgende: Vi er glad for den 
samfunnsutvikling som har fjernet husmannsvesenet og minsket klasseforskjeller og 
lagdeling i bygda vår. Er det likevel ikke et tankekors at en gård som Tokstad, en gjen-
nomsnittlig stor gård på Hedemarken, ikke kan livnære kone og mann, Kari og Fridthjof. 
I dag har Kari heltidsarbeid annet sted og Fridthjof er på sine 14 daglige oppdrag på 
Nordsjøen i olja.
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arboret Løykjedal’n

Hva har den greske myten om kjærligheten mellom Orfeus og Eurydike å gjøre med 
et norsk bygdearboret? Som besteforeldre med abonnement til oss selv og Sander (10), 
Mathias (6) og William (5) på Barnas konserthusserie i Oslo, fikk vi våren 2007 se denne 
fortellingen i ord og toner, - en fortelling som har fascinert menneskene i 2 500 år. To 
setninger ble til mer enn en beskrivelse av Orfeus – ”Orfeus sang og spilte så vidunder-
lig vakkert at ingen kunne motstå ham – både mennesker og dyr, trær og fjell og elver 
måtte lystre Orfeus når han spilte på sin lyre. Trærne krøllet røttene oppunder seg og 
fulgte etter han.” 

Denne vidunderlig vakre beskrivelsen uttrykker ideen om å virkeliggjøre et bygde-
arboret. Vi ville anlegge et arboret hvor ulike treslag fra Løykjedalen ”krøller røttene 
oppunder seg” og gir seg i veg til Bjørkhaugen ved Harstadkrysset. Her strekker de røt-
tene ut igjen og slår seg ned på egnede steder hvor de kan vise seg fram, og bokstavlig 
talt blomstre og frø seg ved å fortelle om seg selv og sitt særpreg til alle som oppsøker 
dem.

Når Universitetet i Bergen definerer sitt arboret, skriver de: et arboret er en samling 
trær og busker som dyrkes på friland med sikte på forskning, undervisning og utprøving av 
planter i vårt klima. Samtidig skal det være til glede, gi naturopplevelser og stimulere til økt 
interesse for naturfag og botanikk. 

Arboret Løykjedal’n har ikke så høye ambisjoner, men det har som særpreg at det 
samler alle de treslagene som naturlig hører hjemme og vokser i Løykjedalen – på 
Bjørkhaugen. Her er treslagene presentert – om ikke i ord og toner – så i alle fall i ord 
og illustrasjoner - slik at barn og voksne kan rusle rundt og få mer utførlig kjennskap til 
trær de ellers ser i Løykjedalen, - og mange andre steder i norsk natur.

 Arboret Løykjedal’n vil med andre ord ikke innføre eksotiske treslag for å prøve ut 
om de egner seg på Bjørkhaugen. Det kunne vært spennende, men det kan gjøres bedre 
andre steder. Vi vil synliggjøre hvilken treskatt vi har i hverdagen vår – kall det gjerne et 
arboret for hverdagstrær.

322    LØykjedaLen - bygd for tid

Forteller: Finn Sønsteby
Foto: Helene Oudenstad

Forteller: 
Sidsel Platou Aarseth

Kjærlighet 
til trær



Almetreet kan bli opptil 500 år gammelt og 40 meter høyt. Treet har en solid og tykk 
stamme. Almeveden har meget gode tekniske egenskaper og en vakker tekstur og 
farge.

Hva kan alm brukes til?
Almeveden er velegnet til emner og finèr. Tidligere ble det laget både hjulaksler og 
kvernhjul av den harde almeveden. I gamle dager ble almebark blandet i melet for å 
gjøre det drygere. Barkskavet ble benyttet til dyrefor. Almebarken ble også brukt som 
medisin. 
 

Ask finner vi i kyst- og fjordstrøkene fjordstrøkene nord til Trondheimsfjorden. Det fin-
nes også restbestander av treslaget i Mjøsområdet og innlandet forøvrig. Innvandret til 
Norge for rundt 5 000 år siden. Veden er hard og seig. Kjerneveden er gjerne mørkere 
enn den ytre delen av stammen. Verdenstreet Yggdrasil i Norrøn mytologi var en ask, og 
under det treet skapte Odin den første mannen, Ask og kvinnen Embla.           

Hva kan ask brukes til?   
Treet brukes noe til møbler og innredning. Veden er velegnet til skaft på diverse hån-
dredskaper. Tidligere ble veden benyttet til produksjon av treski. En periode var askeav-
kok populært som helsebringende middel. Askelauv kan brukes som dyrefor.
 

Det er tre viltvoksende bjørkearter i Norge; Vanlig bjørk (Betula pubescens),
lavlandsbjørk eller hengebjørk (Betula verrucosa) og dvergbjørk (Betula nana). Den 
halvmeter høye dvergbjørka finner vi normalt i fjellet, eller på myrer i lavere strøk. De 
to andre er store trær som kan bli 20 – 25meter høye. Bjørkeartene er pionerer og inn-
vandret tidlig etter siste istid. 

Hva kan bjørk brukes til? 
Bjørk brukes til møbelproduksjon, golv og veggpanel. Bjørkeveden har høg brennverdi 
er velegnet til brensel. Enkelte bjørker utvikler spesiell fin flammeved som benyttes i 
blant annet knivskaft. 
Av bjørkenever kan lages kopper og konter. Den brukes også til taktekking (legges 
under torva på torvtak). For veldig lenge siden ble never også brukt til skoproduksjon 
(birkebeinere). 
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Bøk er lite utbredt i Norge, og best kjent er Bøkeskogen ved Larvik i Vestfold. Noe 
bøk finner vi litt nord for Bergen, for øvrig er det bare små forekomster i det sørlige 
Norge. Hos oss blir bøketreet cirka 25meter på det høyeste, sørover i Europa kan det bli 
40meter. Blodbøk er et innført prydtre med rødlige blader. 

Hva kan bøk brukes til?   
Den tunge, harde veden med litt rødlig farge benyttes til finer og parkett. Spon av bøk 
kan brennes, og i røyken kan en henge fisk og kjøtt til røyking. 
Tidligere ble det laget forskjellig redskap av bøketre. I Osebergskipet (fra rundt 850 år 
etter Kristus) ble det funnet treredskap av bøk. Bøkenøtter inneholder mye fett, og ble 
spist av både mennesker og dyr. 

 

I Norge har vi to eikearter, Sommereik (Quercus robur) og Vintereik (Quercus petraea). 
De to artene er vanskelig å skille, men på voksne trær henger lauvet på vintereika 
utover vinteren, mens det faller av på sommereika. Hybrider mellom de to er vanlig. 
Eika kan bli 20 - 30m høy og meget gammel, kanskje 2000 år! Ei svensk eik var over 
13m i omkrets ved rota!

Hva kan eik brukes til?    
Eik er mye brukt til møbler og innredning. Eksempelvis eikeparkett. Tidligere ble eik 
benyttet til hjulnav, hjuleiker, brobygging og stolper. Eika var det viktigste treslaget i 
gammeldags skipsbygging. Det kunne gå med 2000 eiketrær til et stort handelsfartøy. 
Garvesyre produsert fra barken og bladene hos eika ble benyttet til behandling av skinn 
og lær. Eikenøtter er godt dyrefor. Nøttene ble tidligere også benyttet som medisin til 
mennesker. 

Einer er oftest å se som en busk, men kan også bli et tre på vel 10 meter. Andre navn 
på einer er brisk, bruse eller brake. Einer tilhører sypressfamilien. Eineren kan bli over 
1000 år gammel, og har den største utbredelsen av alle bartrearter. Eineren kan vokse 
på allslags jord, bare den får lys nok. Einer vokser i utmark fra strandbeltet og opp til 
1730 m.o.h. i Jotunheimen. 
Einerbærene modnes ikke før 3. sommeren. Bærene inneholder einerolje, som er mye 
brukt i medisinsk sammenheng. Noen blå einebær i sausen gjør viltsmaken perfekt. 
Einebær og einernåler er god mat for enkelte fuglearter. 
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Hva kan einer brukes til?   
Det tettvokste velduftende trevirket blir brukt til å lage prydgjenstander av, eksempelvis 
små skjeer, kniver, skåler og esker. Einerstammer er velegnet som gjerdepåler. De er 
svært motstandsdyktige mot råte. Av det grønne einer-baret kokte en tidligere einerlåg. 
Trekjørel ble vasket i einerlåg for å få en frisk og rein lukt. Einerlåg kunne også drik-
kes og var medisin mot mange sykdommer. En kunne også brenne einerbaret og røyke 
kjøtt og fisk i røyken. Einerbær kan brukes som smakstilsetning i mat og drikke, f. eks. 
i sauser og i øl. Av bærene kan man lage lakris. I gamle dager mente folk at hengte en 
noen einerkvister over døra, var en beskyttet mot trolldom.  

Furu er et viktig treslag i skogbruket, og er furuslektens (90 arter) eneste viltvoksende 
treslag i Norge. Furua er vanlig over hele landet, og vokser på 25 % av skogarealet. Den 
kan bli over 25 meter høg, og over 700 år gammel. Tokstadfurua er målt til nesten 500 
år.  Furua er svært nøysom, og vokser gjerne på næringsfattig sand- og grusjord der få 
eller ingen andre treslag kan vokse. Gamle furutrær utvikler harpiksholdig ved, såkalt 
tyrived. Spesielt skjer dette i trær som vokser i værharde strøk og i høyereliggende 
områder. Tyriveden lukter friskt, brenner godt og er motstandsdyktig mot råte. I fjell-
strøk blir gamle, døde furutrær stående som grå monumenter i mange år før de faller 
ned og råtner

Hva kan furu brukes til ?   
Furu er svært viktig som bygningsmateriale, og brukes eksempelvis til golvbord, vegg-
paneler, dører og vinduer. Furu er god ved, men ikke så god som bjørk og eik. Vi utvinner 
den velduftende oljen i furua, og bruker den blant annet i vaskemidler, luftrensere og 
badeskum.  Av furuved kan det utvinnes tjære. Tjære er et impregnerende stoff som for 
eksempel kan brukes som beskyttelse/maling på trebåter og hus.  

Gran er det viktigste treslaget i Norge, men finnes likevel ikke overalt. Østlandet og 
Trøndelag er de viktigste granområdene i Norge. Granskog utgjør 60 % av kubikkmas-
sen i skogene våre. Granskogen krever dypere og mer næringsrik jord enn furu. Den 
høyeste grana i Norge er målt til 49,5 meter.  Granslekta omfatter rundt 50 arter. Utenom 
den vanlige grana, er det innført arter som sitkagran, blågran og serbergran.
Hannblomstene er gule. Granpollen kan vi eksempelvis se som tette gule flak på over-
flaten av vann og sjøer i blomstringstiden. De unge røde grankonglene er hunnblom-
sten, som senere utvikles til modne kongler med frø (opptil 200 frø i en kongle).    

Hva kan gran brukes til?   
Gran er et meget viktig råstoff til forskjellige bygningsmaterialer, men den er også 
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det viktigste treslaget i papirproduksjonen. Gran kan plantes som prydbusker og som 
hekkplanter, og benyttes til juletre. Gran brukes en god del til ved, og den er spesielt fin 
opptenningsved når den er tørr. Granveden brenner ganske fort og spraker og gnistrer 
mye.  

Gråor vokser over hele landet. Veden er løs og har er dårlig som brensel. Gråora får en 
rødlig farge når den er hogd. Stammen er grå, og skiller seg ganske mye fra stammen 
til svartora.   
Foruten å formere seg ved frøspredning setter ora nye skudd fra røtter og stamme og 
formerer seg vegetativt. Older er et annet navn på or som brukes nord og vest i Norge. 
Det er karakteristisk for begge oreartene at de på røttene har noen korallaktige knoller, 
hvor det lever en strålesopp som har evne til å ta opp nitrogen fra jordlufta. Soppen og 
treet har etablert et samarbeid til felles nytte, idet soppen får mineralnæring og karbon 
fra ora, mens denne til gjengjeld forsynes med nitrogen. 

Hva kan gråor brukes til?   
Av gråor ble det laget generator-knott under krigen. Det var drivstoff for biler. Virket 
brukes i treforedlingsindustrien.

Hassel utvikler seg enten til en busk eller tre og kan bli opptil 8meter høy. Hassel var 
blant de første lauvtreartene som innvandret til Norge etter istida; på samme tid som 
furu for omkring 8500 år siden.    
Hassel blomstrer på bar kvist i februar – mars, og utvikler lange gule rakler. Dette er 
hannraklene, mens hunnraklene er små og purpurrøde og stikker bare så vidt fram fra 
knoppskjellene.  
Hassel vokser i Sør-Norge og nordover til Nordland, og vi kan finne den opptil 600meters 
høyde over havet.  
Befruktningen skjer 3 måneder etter bestøvningen, og hasselnøtta starter utviklingen. 
Ferdig utviklet faller nøtta av. Når vann har trenger inn i nøtta neste vår, sprenges nøt-
teskallet og kimbladet setter rot.  

Hva kan hassel brukes til? 
Hasselnøttene inneholder mye næring, blant annet fett som kan presses til olje. 
Unge tynne hasselstammer kan brukes til tønneband. Hasselbuskene er tette og gir ly 
for viltet. 
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Heggen blomstrer i slutten av mai, og utvikler velduftende hvite blomster. Heggen ble 
tidligere benyttet som kalendermerke. Når den blomstret var på tide å så erter og bøn-
ner, sette poteter og starte fiske etter visse fiskeslag. 
Tidligere mente man at mange heggeblomster om våren, betydde rikelig med skogsbær 
om høsten. Heggen er giftig, særlig for storfe og hester. Et stoff i heggen kan omdannes 
til blåsyre. Spiser man mange bær medfører det i verste fall mageknip og kanskje sår 
munn og hals. 

Hva kan hegg brukes til ?   
Hegg har en vakker kjerneved, og kan benyttes til sløydprodukter som skjeer, skåler osv. 
Heggebærene kan sukres og spises som sukret rips. Det kan og lages vin eller likør av 
bærene. Av kjernen i bærene kan det fremstilles smaken av bittermandelolje.Tidligere ble 
heggebarken skrapt av stammen og kokt. Av avkoket ble det laget en sårsalve som også 
virket mot skabb. 
 

Hestekastanje kan bli 25-30 meter høy, oog 200 – 400 år gammelt. Navnet hestekas-
tanje har det fått fordi frøene er blitt brukt til dyrefôr i uår. 
Bladene er store, de er sammensatt av 5-7 småblad. Om våren er knoppene på treet 
klebrige. Hestekastanjen blomstrer i juni. Nøttene på hestekastanjen er giftige for men-
nesker, de kan utløse brekninger og lammelse. 
Treet hører naturlig til i fjellområder på Balkan, men har spredd seg i Norge, i lavlandet 
opp til Nordland, fra hager og parkanlegg.

Hva kan hestekastanje brukes til?   
Deler av treet er benyttet i naturmedisin.
 

Hyll er en samlebetegnelse for flere ulike stauder, busker og små trær av slekten 
Sambucus. Hyll er eneste slekt i hyllfamilien, men nyere genetiske analyser viser at 
moskusurtfamilien også bør innlemmes i hyllfamilien.
De mest kjente hyllartene i Norge er Svarthyll (Sambucus nigra) og Rødhyll  (Sambucus 
rasemosa). 

Hva kan hyll brukes til?   
Hyllebærsaft kan lages av både blomsten og bærene. Saft av hyllebær er lys, mens saf-
ten av bærene blir mørk rød. Saften fra hyllebær kan også gjøres om til vin. Rå hyllebær 
er giftig og kan forårsake oppkast, men giften nøytraliseres ved koking. Studier har vist 
at saften også kan ha gunstige virkninger. Svarthyll brukes en del i urtemedisin. 
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Kirsebær er et av våre vanligste hagetrær i Norge og kan bli opptil 20 meter høyt. Arten 
vokser på Østlandet og langs kysten opp til Trøndelag. Den trives best i dyp næringsrik 
jord og er middels varmeelskende. Kirsebær har utstående spisse blander og svært 
vakre blomster. Treet blomstrer etter løvsprett i slutten av mai.

Hva kan kirebær brukes til?
I Norge bruker stort sett bærene på treet. Det gir oss saft og slyltetøy. Det er også en 
tradisjon å bruke kirsebær til produksjon av vin og likør. Noen arter av kirsebær egner 
seg godt til panel og som råstoff til møbler.

Lerken inntar en bred plass blant innførte treslag i Norge. Det fins flere arter lerk, 
som alle vokser på den nordlige halvkule. De er hardføre treslag, som har evne til å 
vokse høyt opp mot fjellet og langt mot nord. I tillegg til at lerken er hardfør, vokser den 
ualminnelig raskt i ungdommen. Det hovedsakelig tre arter som er aktuelle i Norge; 
Europeisk, Sibirisk og Japansk lerk. I tillegg har såkalt Hybridlerk (kryssing mellom 
Europeisk og Japansk lerk) en viss utbredelse. 
Lerken kan bli godt over 40 meter høg, og er eneste bartre som feller nålene på høsten. 
Stammen er iblant slengete. Nålene er myke og sitter enkeltvis. 

Hva kan lerk brukes til?  
Brukes en del i skogbruket der grana er utsatt for råte. Prydtre i hager og parker.
Utvendig og innvendig kledning, gulvbord, båtbyggingsmateriale, limtre bryggemateria-
ler og gjerdematerialer. 

Lind er et populært treslag, som er mye omskrevet i fortellinger og dikt. Linden blom-
strer i juli, senest av alle våre skogstrær. Blomstene dufter godt, og insektene er ivrige 
gjester.  Lind kan bli opptil 30 meter høyt, og har normalt en rett stamme med ett 
nettverk av tynne kvister. Det er lite naturlig lind i Norge, og vi finner den bare sør for 
Dovre.  
Lindetreet kan beskjæres ganske kraftig uten å ta skade, og er et populært tre blant 
gartnere. I Europa ble lind sett på som et hellig tre. Det kan bli gammelt, kanskje 2000 
år. Mange helgenbilder var skåret i lindetre.  
Når gamle lindetrær råtner inni, og bare et tynt skall av friskt tre står igjen, utvikles nye 
luftrøtter som vokser seg ned gjennom den hule stammen. Videre vokser de seg fast i 
jorda, og på den måten støtter opp treet.
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Hva kan lind brukes til?   
Lind har løst trevirke og lett å skjære, og benyttes mye innen treskjæring. Virket har 
en lys farge. Mellom barken og veden ligger et bastlag som det kan lages gode rep av. 
Blomstene lukter søtt og inneholder mye nektar og er populære blant biene. Linden 
benyttes mye som prydtre i parker og alléer. 
 

Ved siden av den viltvoksende lønn, gjerne kalt spisslønn, har vi hos oss plantet og ofte 
forvillet i Sør-Norge, platanlønn (Acer pseudoplatanus). 
Hos lønn forgår lauvsprett omtrent samtidig med blomstring. Den forekommer ganske 
vanlig på Østlandet og langs kysten, ellers er forekomstene sjeldnere. Levealderen er 
sjelden over 200 år, og trehøyder opp til 25 meter forekommer. Om høsten får bladene 
vakre farger.   
Det latinske ordet acer betyr spiss, og henger sammen med de mange spissene på bla-
dene. Bladene er spesielle i formen og gir god skygge. 

Hva kan lønn brukes til?   
Lønnetreet er mye brukt som tuntre og prydtre. 
Fruktene på lønnen er leketøy for barna. De kan lage neser og briller av frukten med 
flyvevinge på. Biene liker godt nektaren de finner i lønneblomstene. Lønn brukes til 
finere treskjæring, og som materiale i musikkinstrumenter. Den amerikanske lønnen 
gir lønnesirup og lønnesukker.

Ospa tilhører pilefamilien, som i Norge er representert ved pileslekten og poppelslek-
ten. Nær slekt med vår osp er forskjellige utenlandske poppelarter, som blir plantet 
som prydtrær, i allèer eller som lebelter hos oss. Ospa kan bli over 35meter høy, og 
rundt 100 år gammel.
Bladene til ospa ralser/skjelver ved det minste vindpust. Poplus tremula heter treet på 
latin. Tremolo er et musikkutrykk som betyr støtvise eller skjelvende toner. Ospelauvet 
skjelver lett fordi de lange bladstilkene er flattrykte fra sidene, mens ospebladene er 
stive og tunge. 
Ospa er særbu, den har hann- og hunnblomster på hvert sitt tre. Blomstrer i mai – 
april, før lauvsprett. Ospa har vakre høstfarger, alt fra gnistrende gult til iltert rødt.  
Ospa sprer seg svært lett med lange rotskudd (vegetativt). Når ospa blir gammel, råtner 
gjerne margen og de innerste vedlagene i stammen, slik at treet blir hult. Slike trær er 
meget verdifulle som hekkeplasser for fugler. 
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Hva kan osp brukes til?
Ospeveden er lett å bearbeide, og benyttes en del til produksjon av boller, trau og fat. 
Veden setter ikke smak på mat, og holder seg lys svært lenge. 
I tillegg brukes ospa i fyrstikkproduksjonen. Blant annet fordi treet gløder dårlig etter 
at flammen slukkes. 
Ospa kan også brukes som råstoff i sponplate og celluloseproduksjonen.

Rogna kan bli opp til 17 m høy, både som tre og som flerstammet busk. Den vokser over 
hele landet, og finnes som busk høyt over skoggrensen. Frukten består av små, runde, 
korallrøde og sure bærepler som modnes i september. Rogna tilhører Sorbus-slekten 
i Rosefamilien, som inkluderer 80 arter med lauvfellende trær. 11 av dem finner vi i 
Norge. Når det er mye rognebær, blir det lite snø, sier noen. Når det er mye rognebær 
blir det også mye snø, sier andre. Rognebæra er fin fuglemat.  
Flogrogn er en rogn som setter rot oppe i et eldre tre. Røttene skyter ned gjennom den 
indre råtne stammen og når marka på den måten. 

Hva kan rogn brukes til?  
Den seige, tunge veden er velegnet som brensel. Rotveden av rogn kan benyttes til kniv-
skaft. Veden brukes også i andre finsnekkerprodukter. 
Ung rogn ble tidligere mye brukt som fiskestenger. Barken ble tidligere brukt som dyre-
for. Veden blir pen når den behandles. Rognebær kan brukes til gelé, saft og vin.

Selje hører til pileslekten sammen med pil og vier. Det er ei stor slekt med omkring 
100 arter inkludert krysningene. Selja er særbu, og blomstene på hanntreet kjenner vi 
som ”gåsunger” om våren.  Selja blir opp til 25meter, både tre- og flerstammet busk 
med slanke rette skudd. 
Når sevjen går i treet, tidlig om våren, slipper barken lett taket i seljeveden. Vekstcel-
lene, som ligger mellom barken og veden, er i full utvikling og rives lett i stykker når vi 
vrir på barken eller slår på den. 

Hva kan selje brukes til?   
Kjerneveden i selje er rødbrun, og har lite lukt og smak. Den har derfor blitt brukt til å 
lage smørbutter og skåler av. Om våren når det er mye sevje i stammen, slipper barken 
lett taket fra stammen. Da er det fint å lage seljefløyte. 
Røtter og greiner av selje, pil og vier kan brukes til fletting av korger og matter, eller 
som hyssing og tau. Seljebark er næringsrik. Hare, rådyr og hjort gnager på barken når 
det er lite mat om vinteren. 
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Svartor finnes bare i det sørlige Norge. Langs kysten vokser Svartora opp til Namda-
len, i innlandet bare opp til Mjøs-traktene. De ferske bladene på svartora er klebrige. 
(Glutinosa betyr klebrig). Best utvikler svartor seg på dyp, leirblandet, kalkholdig, mold-
rik jord med stort vanninnhold. Et særdrag ved svartor er at den kan vokse ganske bra 
også på steder med stagnerende og høytstående grunnvann. Når svartora hogges får 
trevirket ganske snart en fin gulrød farge. Svartora kan bli opptil 20m høy. I motsetning 
til gråor har svartorstammen ganske grov og oppsprukket bark. 
Hunnraklene på ora faller ikke av etter blomstring slik som de gjør på de fleste andre 
lauvtrær, men blir hengende på som små kongler. Bladene på svartora ender ikke i en 
spiss slik som hos gråora. 
Det er karakteristisk for begge oreartene at de på røttene har noen korallaktige knoller, 
hvor det lever en strålesopp som har evne til å ta opp nitrogen fra jordlufta. Soppen og 
treet har etablert et samarbeid til felles nytte, idet soppen får mineralnæring og karbon 
fra ora, mens denne til gjengjeld forsynes med nitrogen. 

Hva kan svartor brukes til?   
Svartor brukes til møbler og sløyd. 
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tokstadfuru-smykkene

Første gang jeg hørte om Tokstadfurua var i 2005. 
Da tok Sidsel Platou Aarseth kontakt og fortalte 
om jubileet. Hun lurte på om jeg kunne ta på meg 
å lage en brosje med furua som motiv til familien. 
Siden har den vært det viktigste treet i mitt liv.

Det er ikke så ofte jeg får denne typen oppdrag. 
Til vanlig lager jeg smykkene mine uten retnings-
linjer og ønsker fra andre enn meg selv. Bestillin-
ger er utfordrende, for da tvinges jeg til å tenke i 
baner som jeg kanskje ellers ikke hadde gjort. Her 
var motivet enkelt og det fantes både gode foto-
grafier og Nordhagens litografi å se på. Men jeg dro 

også til Præstvegen, og med Sidsels rettledning på mobil fant jeg furua og fikk sett og 
følt hvor diger den egentlig er.

Jeg ville lage den så naturtro som mulig i sølv, men på veien fra tre til to dimen-
sjoner må det noen forenklinger til. Jeg valgte å sage den ut, og for å få struktur i 
treet sendte jeg sølvblikket gjennom valsa sammen med håndlaget papir. Jeg prøvde 
så godt som mulig å beholde den karakteristiske formen. Da jeg omsider var fornøyd 
med modellene, ble de sendt til støping, og så tilbake til meg for en siste finish og 
klargjøring.

 
Det startet som sagt med ønske om en brosje- og så utviklet det seg underveis til en 
hel serie bestående av ti forskjellige smykker både for kvinner og menn. Sidsel har 
hele tiden vært en positiv og entusiastisk støttespiller. Og nå syntes hun at flere enn 
familien burde få glede av smykkene. Vi dro til Skogmuseet på Elverum og spurte om 
de var interessert i å selge dem. Det var de og dermed ble det viktig å ha en informa-
sjonsfolder om furua og dens historie, pluss esker til de forskjellige modellene. I den 
forbindelse fikk jeg god oversikt over alle embalasjeprodusenter, og hva som importe-
res rundt omkring i landet. Det er ikke lett å finne esker i samme stil som passer både 
til ørepynt og belter. Men det ordnet seg - og med stempel av furua på lokket og fol-
der om Tokstadfuruas historie inni, kunne jeg sende fra meg den første bestillingen til 
Skogmuseet i mai 2007.
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17. mai-feiring

Både det mer uformelle fest- og sel-
skapslivet og den mer organiserte 
sang- og musikkvirksomheten opprett-
holdt til en viss grad de sosiale skillene 
i bygda. Men en ”fest” som en skulle 
tro kunne skape et visst fellesskap over 
klassegrensen, også på 1800-tallet, var 
17. mai-feiringa. I dag er 17. mai eta-
blert som en folkefest med barnetogene 
som det sentrale elementet. Men denne 
dagen har ei lang og konfliktfylt historie. Gjennombruddet for 17. mai som en nasjonal 
festdag kom i slutten av 1820-åra, men da først og fremst i byene. Feiringen møtte også 
sterk motstand fra Unionskongen, Karl Johan.

Mer fart i 17. mai-feiringa ble det i 1830-åra da den ble en del av den politiske opp-
våkningen hos bøndene i dette tiåret. Det er i denne sammenhengen vi må se Ringsa-
kers første 17. mai-feiring i 1835. To trekk ved denne 17. mai-feiringa er verdt å legge 
merke til. For det første var det to av de større bøndene i Løykjedalen, Lars Togstad og 
Lars Løken, som henvendte seg til Tobias Vestrum, småkårsfolkets talsmann, for å få 
hans hjelp til å få gjennomført en 17. mai-fest. Dette gjorde de på tross av advarsler fra 
klokker og stortingsmann Lars Jensen. Det kunne tyde på en viss splid mellom bonde-
politikerne i bygda, sjøl om vi ikke skal legge for mye vekt på Lars Jensens rolle. Han var 
nok bondepolitiker, men var også en forsiktig og måteholden mann. For det andre holdt 
de festen litt avsides, på Simenstadberget. Det tyder på en viss usikkerhet hos arrangø-
rene, sjøl om jo Simenstadberget var mye brukt som festplass. Hvor mange som deltok 
i festen veit vi ikke, men Tobias både holdt tale og diktet sanger som seinere ble trykt 
og solgt i bygda. Sangene var patriotiske, lovpriste grunnloven og fedrelandet og appel-
lerte til samhold, for da vil ”borgerheld og velstand trives og al slags industri oplives.” 
Etter at sangene var sunget og Tobias hadde talt, dro deltakerne ned i Løykjedalen til 
den festpyntede garden Løken ”med blomsterbusken midt på vang.”
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bøkene på tokstad

En tidlig septemberdag med sol er en god tid 
for å besøke en av de store gårdene langs Mjøsa. 
Tokstad ligger riktignok oppe i lia med Mjøsa litt 
på avstand, men utsikten er et vakkert akkom-
pagnement til et bokhistorisk besøk.

Tokstad, med hovedbygning vendt mot vest, 
med kårbolig rett over tunet og med en driftsbygning mot veien, danner et harmonisk 
tun. Hovedbygningens store sal i 2. etasje er bevart, likeledes kårboligens storstue med 
et nydelig malt tak. I denne stuen spiste visstnok gårdsfolkene tidligere sin ’dugurd’. Går-
den er i seg selv vel verd et besøk. Men jeg har en annen grunn til å besøke Tokstad.

Som et ledd i Nasjonalbibliotekets store prosjekt om norsk bokhistorie, arbeider 
jeg med å kartlegge norske boksamlinger påbegynt før 1900. Tokstad er en av gårdene 
hvor jeg forventer å finne boklig kultur. 

Jeg har besøkt vel 70 boksamlinger rundt omkring i landet, og alltid blitt vel mot-
tatt. Som selvinnbudt, er jeg oftest litt usikker på om jeg skal ta med meg mat og kaffe, 
eller kanskje be om et glass vann. Noen ganger blir jeg overlatt til meg selv, andre gan-
ger synes mitt vertskap det er interessant å følge med. I dette tilfelle består vertskapet 
av fruen i huset, tre døtre og et barnebarn. De voksne synes det jeg holder på med er 
svært interessant og bidrar gjerne med både slektshistorie og spørsmål om bøkene. I 
tillegg dukker sønn og svigerdatter opp og inviterer meg over i kårboligen. På Tokstad 
er det klart at både kaffe, hjemmebakte kaker og deilige spesial-smørbrød er en del av 
husets gjestfrihet. Med slike rammer blir det jo en lyst å drive med bokhistorie.  

Til sammen består boksamlingen av ca. 20 hyllemeter, fordelt på flere rom. En god 
del er i peisestuen i første etasje, mens noe står i storsalen oppe i 2. etasje og noe står 
i en vakker hylle i kårboligens storstue.

Gården er stor, men folket der har ikke alltid hatt mye penger mellom hendene. 
Ifølge mine informanter, både mor og døtre, har det flere ganger vært snakk om tvangs-
auksjon. Det bærer boksamlingen preg av. Her er ingen praktverk og  ingen store foli-
antbind med ’kobbere’. Men nasjonsbyggeren og polfareren Amundsens skildringer er 
der i en nydelig utgave. Også på Tokstad har de tatt seg råd til å anskaffe det verk som 
alle nasjonalt interesserte den gang ønsket å ha i sine hyller!

 Samtidig bærer bøkene preg av at de er kjøpt inn med tanke på å bli lest, og av at 
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gårdens folk har fulgt godt med, ikke bare i tidens religiøse liv, men også i kulturlivet.  
Bibler og salmebøker utgjør en naturlig del av enhver norsk boksamling. De fin-

nes også på Tokstad, i tillegg til en del annen oppbyggelig litteratur. Omkring 1851 var 
det søndagsskole på gården, og til skolen har man sikkert hatt behov for oppbyggelige 
skrifter. Noen av de eldste skriftene med slikt innhold er plassert i kårboligen, hvor de 
slitte skinnbindene, sammen med en del andre gjenstander fra gården, utgjør et deko-
rativt element i storstuen.

Det har vært mange sterke, velinformerte og leselystne kvinner i slekten. To 
Helga’er skiller seg ut. Den ene, født i 1851, forble ugift og bodde på gården hele sitt liv. 
Hun var en flittig leser av aviser og bøker og skal ha vært påvirket av Grundtvigs ’glade 
kristendom’. Noen av hennes bøker står i hyllene i storstuen. Den andre Helga, født i 
1873, utdannet seg til lærerinne. Hun ble gift Blystad. Hennes og mannens boksamling 
ble i sin helhet gitt til en av døtrene som nå er mine verter.

Og så må Lina Tokstad (f. 1873) nevnes. Hun var født Krogvig, og således kusine til 
Tryggve Andersen. Hennes leselyst kan ha kommet fra både spinne- og mannssiden. 
Hun giftet seg med  Lars Tokstad, (f. 1870) og bidro til gårdens økonomi ved å ha pensjo-
nat om sommeren. Sommergjestene kan være noe av forklaringen på det brede spekter 
av skjønnlitterære romaner fra 1880-tallet og frem til ca. 1910 som står i hyllene på 
Tokstad. Fra Lina Tokstad døde i 1938 og til 1941 ble gården drevet av dødsboet inntil en 
ny Lars, nå Platou, kunne ta over.

Det kan virke som om særlig kvinnene har vært ivrige lesere, og mine kvinnelige 
informanter  mener også at så var tilfelle. Her er Rousseaus Emil, Runebergs Fenrik 
Ståls sanger på svensk og Johan Arendts Postiller, samt verker av Wergeland, Inge-
mann, Aasen og Bjørnson. Med andre ord, oppbyggelige tanker fra Arendt, barneopp-
dragelse og filosofi fra Frankrike og nasjonsbyggende dikt fra Finland, i tillegg til bøker 
norske forfattere som var mye omdiskutert og lest på 1800-tallet. 

Bøker om landbruk finnes på enhver gård, så også her. Men igjen er det ikke sjeldne 
utgivelser om landbruk fra 1700-tallet, men bøker om landbrukspolitikk  og praktiske 
veiledninger i hvordan drive rasjonell gårdsdrift som dominerer.

Noen av bøkene er åpenbart kjøpt inn i materie, eller i hefte, og så har bokbinderne 
Olaf Jørgensen og A. Magnussen på Hamar bundet dem pent inn i enkel shirting eller 
papp. Jeg tar det som et tegn på at bøkene ble flittig lest.   

Oppe i storsalen i hovedbygningen er en boksamling på ca. tre hyllemeter. Her står 
rester av Veldre leseforenings bøker. Noen av bøkene er til og med stemplet Veldre 
læseforening. Foreningen var vel det vi kaller en lesesirkel hvor bygdens folk var med-
lemmer. Helga Tokstad, født i 1851, var medlem med eget navn.  Senere gikk bøkene 
over til Ringsaker folkebibliotek. Her finnes Ivar Aasen, Bjørnson, Topelius og Gabriel 
Scott, samt Christopher Bruuns Folkelige grundtanker og Hjertesuk til hver dag i Ugen fra 
Chra. 1861. Som en bekreftelse på at kvinnene på Tokstad har vært aktive lesere, finner 
jeg Helga Tokstads navn i en fortegnelse over lånere ved Ringsaker folkebibliotek. For-
tegnelsen og låneregler er klebet inn i bok nr. 603 i boksamlingen: August Strindbergs 
Tschandala fra 1889. Der på gården har de fulgt med i tidens kulturliv!
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