
Vår Løykjedal
Tante Tulla forteller

Vi var tre børn, og jig var den yngste. En lang stund havde jig omtrent samme bredde 
som længde og husker endnu hvor vanskelig det kunde være at strække og bøie sig og 
hvor endnu vanskeligere det kunde være at holde følge med, naar vi var ude paa langtur. 
Rent tilbage blev jig, naar de andre som vævre smaa ekorn, klatred øverst op i gran eller 
furutrær efter skjærereder eller entred paa de svære bjælker i laaven helt til de kom op 
i øverste gluggen.

En laave havde vi saa stor og gild, at der fantes ikke magen i vid omkrets. Der var 
gjemmesteder og smuthuller, saa det næsten var umulig at finde en igjen i ”svi brændt”, 
og naar en vel havde gjemt sig og skulde ligge blikkende stille, kunde en selv næsten 
blive ræd, saa bælgende mørkt var det paa de bedste gjemmesteder.

Vi tre børn, som hørte hjemme paa gaarden, var sjelden alene, thi hos os forsamle-
des gjerne hele flokken fra nabolaget. Det var Otto, som vi kaldte Smetto, og Ole Olsen, 
som for kortheds skyld blev kaldt Oblio. Det var Karen og det var Lovise, og det var Eline, 
som bestandig gikk under navnet Topsi. Baade store og smaa kaldte Eline for Topsi. 
Aldrig kunde hun gaa ,og aldrig kunde hun staa stille. Bestandig sprang eller hoppet 
hun. Men navnet det tror jig kom fra haaret. Slig haar har jig aldrig set siden heller. Det 
kunde være saa glatkjæmmet og fint, naar hun om morgenen blev sluppet ud, men bare 
en times tid efter, saa det ud som om det aldrig havde været en kam i det, og til verre 
hun blev til bedre ligte hun sig og ligned paa det værste saa grangivelig en graabrun, 
langhaaret grevlinghund ved navn ”Top” vi havde, at navnet visselig kom deraf.

Navnet tog hun ikke fortrydelig op, forresten havde vi næsten alle vort særskilte 
tilnavn, som vi med stolthed anærkjendte som vort. Jig for min del blev kaldt ”Klumpe”. 
I førstningen ligte jig ikke navnet, men saa fik jig høre eventyret om ”Klumpe dumpe” 
som faldt ned af trapperne og aligevel fik kongsdatteren, og saa blev navnet godt nok.

Min broder, som hed Lars, kaldtes gjerne for ”Sjøl-Lars”, og det syntes han godt 
om. Men blev vi sindte paa ham, kaldte vi ham ”Jasse Ga”, for det havde en liden hus-
mandsgut paa gaarden døbt ham til. Gutten, som hed Simen, skulde sige ”Lars op i 
gaarden”, men han var liden og daarlig til at snakke, og saa blev det til ”Jasse Ga”, og 
vi tog navnet op.

Hvor godt jig husker Simen. Han havde ingen søstre, bare brødre, og lidet av baade 
mad og klæder var det i hans hjem. Han gikk i min søsters og mine aflagte klæder helt 
til han var 6 aar uden at det genered ham det mindste. Hans moder syntes det var saa 
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billig at klæde ham paa den maade. Hun havde tre gutter ellers som trængte, hva hun 
havde og hva hun fik af gutteklæder. Men da Simen var omkring 6 aar fik han foræren-
des helt sæt nye klæder, ja baade rød lue, skjærf og votter og fra den dag havde han 
hellere gaat nøgen end atter at trække i pigeklæder.

Dag ud og dag ind, i ondt veir og godt veir holdt den her før nævnte glade skare 
trolig sammen. Du verden for moro vi havde og slig anledning som det var til at finde 
paa alt mulig mellem den gamle gaards mange udhuse med deres smuthuller og 
gjemmesteder.

Sommetider kunde legen gaa saa halsbrækkende for sig, at mor næsten var halv-
død av skræk. Jig husker en gang hun kom ud i stuedøren at min broder Lars og Smeto 
stod på hovedet øverst paa fjøstaget, og vi andre stod beundrende rundt om. Præmien 
for dette mesterstykke var en to-skillingskage opsat af Oblio, og den delte de to akroba-
ter broderlig i mellem sig, da de vel var kommet ned igjen

Slig tag som paa gamleboden vor skulde en aldrig set magen til. Det skraaned 
ned næsten til foden af en bakke paa den ene side, medens det paa den anden side 
var noksaa høit fra taget og ned. Taget var flisdækket og især efter regnveir umaade-
lig gladt. Noget af det morsommeste vi vidste var at tage sammen i en rad hele flokken 
øverst paa bakken ovenfor boden, saa tælled en af os til tre, og afsted bar det i et sæt 
helt op til det øverste af taget, hvor det gikk et bredt bord fra det ene møne til det andet. 
Her oppe tælledes atter til tre og vi gjorde helt om. Saa atter til tre, og nu var det bare 
at huke sig ned og lade det glide nedover. Ja slig som det gikk, og det sidste lille hop fra 
bakken og ned var det morsommeste af alt. Det hændte nok at det blev siddende fliser i 
buksebagen, og at en og anden kom ned på hovedet istedenfor paa benene, men ellers 
gikk det aldrig noget galt.

Da jig var omtrent 8 aar gammel havde vi en saubuk, som lød det ikke saa almin-
delige navn”Botil”. Jig synes jig ser den endnu. Den havde lang, silkeblød uld, og horn 
havde den, som kunde maale sig med bukkene Bruses i eventyret. Den var drivhvid, 
men paa hver side af halsen havde den en mørkebrun stor plet, derfor kaldte vi børn 
den for Botil. Botil var i opvæksten inderlig snild og godslig, rigtig en kjæledægge var 
den; men da den blev ældre forandred den aldeles sindelag. Den blev saa sindt som den 
værste tyrk. Ikke ved jig hva der gikk af den, nok er det, sint var den og sint blev den. 
Botil kunde stange noget ganske forskrækkelig. Dette havde vi erfaring for og sørget for 
at pille os at veien, naar den var i farvandet. Saa kom der en ny tjenestegut til gaarden. 
Han fortalte os saameget rart, at vi sommetider ikke vidste hva vi skulde tro.  
    

Engang vi paa afstand stod og beundred Botil, thi kjæk var den og i griunden var det 
ikke saa ilde at den var sindt heller, begyndte tjenestegutten at fortælle os om en meget 
større og sværere buk, som hørte til paa gaarden hvor han før havde tjent. Saa engang, 
da denne havde gjort et vældigt  tilsprang for at stange ham, stod han ganske rolig, til 
bukken var næsten indpaa. Saa med et kasted han sig tilside, og bukken for paa næsen 
i marken. ”Og aldrig”, lagde han til,”førsøgte den at stange mig mer!”
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Dette kunde vi ikke glemme, hverken den dag eller dagen efter. Saa kom Oblio 
med forslag    om at vi skulde prøve dette med Botil, men ingen meldte sig til prøven. 
Vi bestemte os da for at ”elle” os til, hvem der skulde staa for bukken. Ja, vi stilled os, 
som saa ofte ellers naar lod skulde kastes, op i en rund ring. Oblio, som var den ældste, 
stilled sig op i midten af ringen, og saa ramsed han op:

Elle melle, dig fortælle
Skibet gaar, frem det naar

 ræk i rænd, ta i spænd
 snip snap snude
 Du er ude.

”Ellingen” gikk for sig paa følgende maade: Oblio pegte først paa en i ringen og sa 
”elle”, saa paa dennes sidemand og sa ”melle”. Derpaa paa no. 3 og sa dig, paa no 4 og 
sa fortælle og slig videre saa længe verset varede. Den som det sidste ord ”ude” traf 
paa, den skulde staa for bukken.

”Ude” det traf paa mig det, og det nytted ikke at gaa fra akorden. 
Saa drog da hele skaren opover did, hvor vi vidste vi havde Botil. De andre kravled sig 

op paa en bordstabel som laa der, dels for selv at være trygge, dels for at se godt, og jig 
blev staaende igjen nede paa volden. Botil begyndte at kige nedover, i førstningen bare 
lidt, og saa lidt mer. Derpaa begyndte den smaat, som om ingenting var, at rusle ned-
over mod os. Kommet lidt nedover til mig, begyndte den at gaa fortere og en 2-3 meter 
fra, reiser den sig paa to, sætter hornene lidt paa skjæve og gjør et vældigt  tilsprang. 
Det var blikkende stille oppe paa ”tribunen”, og jig , som før havde været saa modig og 
glædet mig med de andre over at se Botil fare paa næsen, jig blev som fjætret med det 
samme jig saa bukken komme lige ind paa mig og kom mig ikke af fl ekken. Over ende 
blev jig stanget først engang, og da jig forsøgte at reise mig, engang til ligesaa grundig, 
og det er ikke godt at vide, hvorledes det vilde ha gaat, hvis ikke broder Lars og Oblio 
havde sat ind paa den med sine knortekjæppe og nogle sande indianerhyl.

Da Botil var jaget paa fl ugt samledes hele skaren om mig og det var ingen ende paa 
hvor godt de alle vilde mig. Snart tørred taarene, og jig var ligesaa ivrig som de andre i 
at klatre op paa grisehustaget for at overvære dagens glansnummer: Storoksens hjem-
komst fra havnehagen.

Oksen var saa sint paa smaabørn, især smaagutter, at den var aldeles farlig. Lidt 
længere ud paa sommeren blev den solgt til en slagter i byen af den grund. Den vidste 
saa godt hvor den havde os, naar den kom hjem om kvælden, at den drog forbi fjøsdøren 
uden at ænse den og helt bort til grisehuset. Her satte den hovedet i veiret og brølte op 
til os. Du verden hvor fæl den saa du, og vi sad der trygge og rædde paa en gang.  Jig 
synes jig kjender den fornemmelsen enda. Det var som kribled det nedefter ryggen. De 
modigste dingled med benene udover kanten paa taget ogsaa; men det turde aldrig jig.

 Engang spiste vi eblekart saa grøn, saa grøn at tante Helga, som vi vidste var 
lidt baade af en doktor og andet, indbildte os at vi skulde faa kolera. Det var netop i 
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80-aarene, da koleraen raste i de sydligere lande, og de voksne, ja vi børn ogsaa, hver 
dag med begjærlighed modtog de efter-retninger bladene bragte. 

Saa sikre var vi paa alt hva tante sagde os, at vi allesammen ud paa eftermidda-
gen, begyndte at føle os lidt utilpas, og det var ikke frit for at vi kiged paa hverandre om 
vi skulde opdage de uhyggelige merker vi vidste koleraen satte paa sine ofre; dog hele 
eftermiddagen gikk uden at det blev til noget.

Men om natten vaagned jig med nogle frygtelige maveknib, og straks blev min søs-
ter og Lovise, som laa paa samme rum, underrettet om at nu var koleraen kommen. 
Du verden hvor rædde vi var. Vi var aldeles klamme i hænderne og svedet av angst. 
Men merkelig nok sovned  kolerapatienten igjen efter en stund og lidt efter de to andre 
ogsaa, og om morgenen, da solen skinned ind til os, merked vi intet mer  hverken til 
kolera eller maveknib. Det var bare at se til at komme sig op og ud. Derude traf vi de 
andre kjække og sunde. Da var det nok ikke frit for at tante i dagens løb fik nogle slæng-
ord om æblekart og kolera; men da sagde tante meget alvorlig, at det bare var engang 
i mellem, man slap saa heldig fra det, slig gikk det ikke i almindelighet, og for sikker-
heds skyld fik vi lade æblekarten være i fred, og det syntes vi ogsaa selv, efter udstaaet 
skræk, var det bedste.

 Det hændte vel at det var en smule uenighed mellem os, og at vi piger syntest 
gutterne var lidt vel meget paa det eller lidt urimelige, som fr. eks. naar en af dem stod 
og knibset med fingrene lige foran næsa  paa en af os, saa nær næsen, at det som-
metider kun var et haarsbred  mellem næsen og de ækle fingrene deres, medens de 
deklamerede: ”Lufta er mi, ligesaavel som di!” Ja, da syntes vi, det var et urimelig for-
langende at sligt skulde taales. I almindelighed var de saa snilde og godslige, ja modtog 
indbydelse til dukkestuen ogsaa. Der kogtes i bittesmaa gryder og spistes af enda min-
dre tintallerkener.  Storsleven var en almindelig barneske. Bestandig blev det mad nok; 
thi om vi allesammen havde en umaadelig god apetit ellers, saa lød det gjerne i dukke-
stuen efter første lilleputporsjon: tak jig er saa godt forsynt, tak jig skal ikke ha mere; 
og saa havde de to som holdt selskab, - bestandig var det to som holdt selskab  og de 
andre var indbudne – den fornøielse at se al ting række til. Nei, en gang rak det nok 
ikke til for os. Det var Lovise og jeg som holdt selskab. Bordet i dukkestuen var dækket 
med nykogt havremelsgrød, spegekjød, sirupsøl, halvmodne stikkelsbær, smaakager 
og mange andre lækre sager, og alting saa ud til at skulle løbe godt af. Af gutterne var 
broder Lars og Oblio tilstede. Den kvæld blev gutterne ikke mætte. De sa ja tak til alt de 
blev bydt. Det var nok overlagt paa forhaand. Vi vidste, det kunde bli lidt af hvert at faa 
høre efterpaa, hvis de kunde opnaa at faa alle fade tomme, og gode raad var dyre; men 
Lovise var aldrig raadløs hun. Til fjøset bar det, og sidste gang blev fadet sendt rundt 
med de indtørkede rester af noget aldeles unævnelig noget. Det var ikke godt at vide, 
hvem der havde gaat af med seieren her, faderne blev ialfald ikke tomme; men ligesom 
ved en stiltiende overenskomst nævntes ikke dette selskab oftere.

Ja, slig gikk dagene, den ene morsommere end den anden. Vi er kommet væk fra 
hinanden siden den tid; men minderne om disse dage lever lige friske, og træffes vi, 
bærer det straks løs med smaahistorier fra hine glade barndomsdage.
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Tante Tulla het Helga Blystad da hun skrev dette. Hun var født Togstad. Hun var yngste 
datter av Anton og Hilda Togstad. Hun var født i 1873. Giftet seg i 1903 med dr. Karl Blystad 
og døde i 1968.    Hennes eldre søster var Ingerid, født i 1871, gift m. Johan Røhr i 1893 og 
død i 1946. Og storebroren var altså Lars Togstad, født i 1870, gift i 1897 med Lina Krogvik, 
og død i 1927.

Lovise, som det fortelles om her, antar jeg må være deres kusine, Lovise Olsen. Hun 
var datter av Antons eldste søster Mathea, gift med landhandler Nils Olsen i Næroset. Hun 
var nok ofte på Tokstad i oppveksten, og hun var alltid en nær venninde av tante Tulla.
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Godt å vokse opp i Løykjedalen

Det var fi nt å vokse opp i Løykjedalen. Vi hadde stor tumle-
plass både ute og inne. De første barnåra med søsken på egen 
gard med nær kontakt med besteforeldre og tante Solveig som 
bodde i føderådsbygningen. Denne kontakten var viktig og vi fi kk 
mange gode opplevelser her. Tante Solveig hadde barnehage 
her og mange barn kom og gikk her hver uke. Hun øvde også 
på fl ygelet sitt fl ere timer hver dag, og da hadde jeg fast plass i 
hjørnet under fl ygelet på puta mi. Tante Solveig var streng, men 
snill også. Det var godt å ha både bestemor og bestefar så nær. 
Vi gikk om hverandre fl ere ganger daglig. Bestefar, Johan Her-
land, hadde rev og var glad i å holde på i hagen. Det var 600 
epletrær her da han kom fra Bergen og kjøpte garden i 1927. 
Som eldre hadde han føderådshage og fruktlager i 1. etasje på 
stabburet. Han hadde også fl ere slags plommer og mye bær. Inn 
i lageret hans fi kk vi bare bli med når han var der.

Ettersom vi vokste til og begynte på skolen, utvidet også omgangskretsen seg. 
Først til de barna som hørte til garden som sveiserfolk og gardsarbeidere, og seinere 
til naboer. 

Vi hadde kattunger, St. Bernhardshund, klatret i trær, og ekstra stas var det da 
bananeplene var modne. Det var mange jenter å leke med og vi gikk inn og ut hos hver-
andre. Om vinteren var det fi ne bakker å ake i, litt for enhver smak. Det bratteste jordet 
var Nord-Løykjejordet, og der var det slalåm mens gutta hoppa i Løykjebakken eller i 
hoppet på jordet ved skolen.

Særlig moro var det  leke på Tokstad fordi det der var stor lekestue i hagen. Jentene 
der var nesten like gamle som oss tre eldste søstrene (Clara Eline og Kari, Johanne og 
Bjørg, Sidsel og Sol og til sist Cathrine og Inger-Johanne).

Vi hadde hushjelp som hette Åse Sønsteby og hun bodde i 2. etasje på jenterommet. 
Det var godt å vite når mor og far sto kveld etter kveld i eplepakkebua og svøpte epler 
i silkepapir. Broren hennes, Kåre, bodde i folkestua og han spilte gitar. Han var også 
gjerne barnepike og var den første Kåre i mitt liv.

Åse var helt spesiell og veldig rettferdig. Hun var fl ink til å ta med oss jentene. Sær-
lig stas var det å få være med å ringe i matklokka på stabburet oppe ved vegen. Jeg skal 
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Clara Eline, Kari, Johanne, Bjørg, Solveig og Sidsel
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sammenheng ha sagt: ”Når je blir stor og du lita, da ska je ringe og du stå ved sia 
ta.”

Åse giftet seg, og etter ei tid kom store-Solveig. Hun var rask, ryddig, effektiv og 
fikk arbeidet unna seg. Hun giftet seg med Kåre Nordsveen og ble i Løykjedalen.

Det vi trengte til hverdags hadde Anders Rud i butikken sin. Det var ikke så ofte vi 
trengte noe i Moelv eller Brumunddal. Til Hamar reiste vi sjelden, men det hendte vi 
fikk være med Even Lund, som kjørte mjølka til Hamar. Da fikk vi sjokolade og kaker på 
”Arbeiderkafeen” og det var stor stas. Han var veldig snill og glad i å ha med seg oss 
barna.

På Lillehammer var jeg veldig mye før jeg begynte på skolen. Der hadde vi mormor 
og bestefar med blomsterbutikk og gartneri. Å bo i Storgata 17. mai var det fineste jeg 
visste, og alle turene i gartneriet med blomster, agurker og tomater var også lærerikt. 
Kveldsturene til Maihaugen med bestefar sitter også fast i minnet. Vi var heldige som 
hadde 4 besteforeldre som var der for oss. Vi var sjølsagt med når bestemor hadde mis-
jonsmøte eller mor hadde møte i menighetspleien. Da kom det damer fra hele bygda og 
det var spennende.

Jeg begynte på skolen hos frøken Ragna Arntzen. Hun bodde på skolen og der var 
jeg mye. Hun hadde hatt far på skolen og hadde bodd hos oss på Løykje. Jeg tok med 
mjølk til henne annenhver dag og fikk gå opp og sette den i kjøleskapet hennes. Hun 
hadde hatt poliomyelitt og hadde vondt for å gå. Hennes søster Marie stelte for henne, 
og dit var det koselig å komme. I oppveksten var vi også med i Yngres. Det var en mis-
jonsforening for barn som Margit Staff drev. Der lærte vi håndarbeid, sang mye og hørte 
på at frk Staff leste for oss om arbeidet på misjonsmarken.

Fiskebilen kom hver onsdag med fisk og hvalbiff. Grønnsaker, poteter, epler, plom-
mer og en del bær avlet vi sjøl. Mor fikk fryseboks i 1949, men leide også fryseboks 
på Tokstad og seinere på Rud. Det ble da lettere å ta vare på mye av det vi avlet sjøl på 
garden.

Var det slakting var det ikke bare en gris som måtte bøte med livet, men også 
gjerne en okse, en kalv og en sau. Da kom Ingeborg Madsstuen og ordnet opp. Hun fikk 
alt unna seg i en fei og arbeidet lange dager for at ikke noe skulle gå til spille. Å spise 
ferske kjøttkaker rett fra panna, var det beste vi visste. Hun smakte aldri, for som hun 
sa: ”Ha du vøri rundt i gardom i flere vikur, så er du lei både slakt og kjøttkaker.” Det var 
mye å sjå på og ta del i for oss unga, og vi lærte mye om mange ting.

Karen Haukåssveen var bestandig der. I slaktinga skrapte hun tarmer, rørte blod 
og var med på det meste både ute og inne. Hun flyttet inn og tok over styringa når mor 
og far ikke var hjemme. Hun var rasende flink og veldig snill mot oss unga. Jon Einar, 
Harald og Amund var de siste som fikk glede av Karens omsorg. Vet ikke om noe annet 
menneske vi hadde så mye med som henne. Hun var griskokk en mannsalder, og hadde 
en enestående arbeidsglede og innsikt i både folk og dyr. Hun rensket turnips, kålrot, 
plukket poteter, epler, bringebær og plantet skog. I over 40 år var hun ei god støtte 
for 4 generasjoner på garden. Det fikk hun utmerkelsen ”For lang og tro tjeneste” for. 
Hvis hun ikke fikk nok Å gjøre her på garden, gikk hun gjerne til Tokstad og tok på seg 
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tes det flere til arbeidet, var Hilda Pålsrud i Dalheim og Liv Bekkelund lette å be. 
Sammen med Karen var de fars jenter. Han var glad for å ha dem. Da ble alt gjort riktig.

Bestemor på Lillehammer holdt oss med strikkeklær i mange år, og hun var også 
flink til å sy. 

Hilda Pålsrud bodde i Dalheim og var sydame på si. Hun sprettet opp gamle klær 
og sydde om, men var også glad i å sy av nytt stoff. Dagligklær ble sydd hos henne, og 
da vi skulle på danseskoleball på Tingvang med Berg’s danseskole, fikk vi nye ballkjoler 
av syrinfarget finstoff sydd av henne. Du verden hvor fine vi var. Hilda likte at vi kom, og 
det smakte godt med saft og kaker og en koselig prat der. Hun var bare snill og likte nok 
å ha noe å gjøre mens mannen hennes var på arbeid. På den måten tjente hun vel også 
litt. Husker godt da Tokstad-jentene hadde fått nye langbukser med ”stikklommer”. Så 
misunnelig tror jeg aldri jeg har vært, for våre bukser hadde påsydde lommer med røde 
kanter. Heldigvis at de røde kantene var der. Det oppveide litt.

I min klasse gikk 3 barn som bodde på Hagen. Der var vi ofte og lekte. De fikk ofte 
ha besøk, men ikke så ofte besøke oss. Alltid var vi velkomne. Signe og Anna Heier var 
flinke til å aktivisere oss barna. Juleverksted, teaterspill med egenproduserte kosty-
mer, for ikke å snakke om juletrefester med underholdning og mye moro. Da kommer 
også minner om selskapelighet på Bogsti. Tante Esther var helt utrolig til å skape hygge 
og moro for flere generasjoner samtidig. Om vinteren akte vi ofte på kjelke ned Ruds-
gutua og så på kveldstogene som stoppet. Veien var mye brattere da og ikke så farlig. 
Vi var mange som akte sammen og var vi heldige så møtte vi og kjente som kom eller 
reiste med toget.

Vet at vi av og til snakket med Alf Prøysen. Han spurte bestandig om hva vi het og 
hvor vi bodde. Han ba oss alltid om å hilse hjemme. Ofte akte vi ned gutua fra garden og 
ned på Præstvægen på sponpurke med styrestang. Det gikk fort og var moro, særlig når 
vi var mange. Vi måtte til Rudshøgda og hente posten. Løykjedalen var delt der. Løykje 
hørte Rudshøgda til, mens Tokstad fikk sin post fra Veldre.

Skolen var det faste og der ble omgangskretsen større. Det var langt opp til Storlis-
høgda eller ned til Fangberget. Badeturer til Fangbergsstranda med Kommerstadfolka 
eller tur med Bogstifamilien til Moelv og Spritbua, er glade sommerminner. Feriemin-
ner er også familie som kom på besøk fra Bergen og var her i flere dager, eller nærmere 
familie som kom fra Nes, Lillehammer eller Rena. Ekstra moro var det når søskenbarna 
til Tokstad-jentene kom på besøk. Da ble det riktig mange å leke med.

14. april og 14. oktober var det fløttedager. Da var vi spente på om noen skulle flytte 
og om noen kom nye i klassa vår. Jeg husker jeg spurte far om hvorfor det ikke flyttet så 
mange til og fra på Løykje og Tokstad. Svaret jeg fikk var: ”De må vel synes de har det 
bra her da”. Ellers hørte vi jo at noen gledet seg til å flytte for å få bedre og større hus, 
innlagt vatn eller til og med innedo. Noen flyttet ofte og det var nok ikke like greit for 
barna å skifte bosted og skole, men slik var det bare.

Alle vi som vokste opp i Løykjedalen, er nok glade for det og sitter igjen med mange 
og gode minner, og dette var et knippe av de minnene jeg har fra oppveksten.
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Lappen om gården med føderådshuset
Forteller: Anne-Cath. Vestly, fra boka ”Lappeteppe fra en barndom” 
1990, med tillatelse av Tiden Norsk Forlag



347 



348    Vår LøykjedaL



349 



350    Vår LøykjedaL



Solveig B. Herland - pianistinne, klaver-
pedagog og barnehagepioner

Solveig Bergljoth Herland, eller tante Solveig som hennes elever kjente henne best 
som, var født på Slettebakken gård utenfor Bergen i 1910 som nummer to av tre søsken. 
Hennes eldre bror Erling var født i 1907, og hennes yngre bror Einar Martin (artikkel-
forfatterens bestefar) i 1918. Slettebakken var en gård som hennes bestefar Johannes 
Johannessen Herland hadde kjøpt noen år tidligere, og den lå i det tidligere Årstad 
Herred. Dette området like sør for Bergen kom tidlig under press fra en stadig ekspan-
derende by, så bestefar Johannes stykket ut gården til sine barn og gav dem dermed 
muligheter til selv å velge om de ville selge eller bosette seg i området. Tante Sol-
veig var 17 år da hennes foreldre Johan Herland og Bertha Elisabeth f. Landaas i 1927 
bestemte seg for å selge brorparten av sin del og kjøpe Østre Løykje i Løykjedalen. 

Da familien kom til Løykjedalen var Solveig allerede fast bestemt på hva hun ville 
bruke livet sitt på. Hun skulle bli pianistinne. Hun hadde allerede fått opplæring i flere 
år i Bergen, hovedsakelig av pianist og klaverpedagog Elisabeth Hals Andersen. Da hun 
kom til Hedmarken fikk hun raskt kontakt med Madame Lydia Lissovskaia på Hamar 
som tok henne opp som elev. Lydia Lissovskaia hadde eksamen fra musikkonservato-
riet i Moskva da hun rømte fra kommunistrevolusjonen i 1917. Hun hadde vokst opp i 
Arkangelsk, der hennes far var domprost. Hun bosatte seg på Hamar, og etter en tid 
som pianist på stumfilmkino virket hun der som klaverpedagog i over 30 år. Hun og 
tante Solveig utviklet et tett og nært vennskap, og de (sammen med Lydias søster Anna 
Schilinskaia - ”Lille Madame”) var ofte å se både i Løykjedalen, på Østre Løykjes seter 
på Gammelskolla og senere på tante Solveigs hytte på Sjusjøen. Disse to staselige rus-
siske damene var tungt hvitpudret, utstyrte med hatter med slør og hansker, og de var 
alltid beredt med parasoller, fordi de var livredde for å få sol på seg. De var sikkert et 
fremmedartet og morsomt syn å se for Løykjedalens mer solvante innbyggere! 

Min mor, Kari Herland, var fra hun var lita ”jenta til madame”, og hun ble senere også 
hennes pianoelev.  Madame smuglet med seg smykker innsydd i et underskjørt under 
flukten fra Russland i 1917. Et av disse smykkene, en tung gullring med en stor ametyst, 
fikk tante Solveig senere. Hun gav den senere til min mor på hennes 40-årsdag.

 

351

Forteller: Jon Einar Herland Gropen

Drømmen om å bli 
pianistinne

Madame Lydia Lissovskaia og min mor Kari Elisabeth 
Herland. Den gamle madame og ”jenta hennes” på 
Østre Løykjes seter på Gammelskolla ca 1950. Fotograf 
er tante Solveig.



I tante Solveigs rikholdige klipparkiv har signaturen C.S. i en Hamar-avis gitt henne 
følgende skussmål på en av Madame Lissovskaias elevaftener i Hamar teater: ”I en 
klasse for seg stod Solveig Herland som avsluttet programmet med Edv. Griegs Karneval. 
Da glemte man at det var en elevaften; man bare nød.” Dessverre finnes det ikke årstall 
verken på utklippet eller på det trykte konsertprogrammet, men det er antakelig rundt 
1930.

 
Jeg har ikke klart å finne ut når tante Sol-
veig startet å ta imot elever på klaver, men en 
hyldningssang laget til henne på en elevaften 
i 1935, viser at hun må ha startet tidlig. Den 
starter med ”Så igjen er det fest her på Løken” – 
tenk et år er det jo siden sist –”.  

Dette er altså det året hun fylte 25 år! Jeg 
velger å gjengi hele sangen, fordi jeg synes 
forfatteren har tatt henne på kornet. Jeg tror 
derfor at de fleste av oss som har vært elever 
hos henne vil kjenne både henne og oss selv 
igjen i deler av sangen på bildet til høyre.

På denne tiden tok hun også imot korrek-
sjon av pianist og komponist Nils Larsen. Da 
han så døde i 1937, fortsatte hun en stund å 
ta imot korreksjon av pianisten Robert Rief-
ling. Men, det kom snart skyer på himmelen 
som truet karrieren som utøvende konsert-
pianistinne. Hun fikk stadig vekk større pro-
blemer med leddgikt. Dette gjorde til slutt at 
hun måtte gi opp den store drømmen. Hun 
hadde i disse årene i det små drevet en musi-
kalsk barnehage hjemme på Østre Løykje. Hun 
bestemte seg for å gjøre en karriere av dette, 
flyttet på hybel i Oslo og  startet på Barratt Due 
Musikkinstitutts musikkpedagogiske utdan-
ning rettet mot barn i førskolealder. Dette var 
en helt nyskapende utdanning der innlæring 
av musikk i stor grad var basert på musikalsk 
lek, og stimulering av barnets nysgjerrighet og 
tone- og harmoniglede.  
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Karrieren tar en 
annen retning - 

pedagogen overtar
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Da hun kom hjem startet hun først opp med musikalsk barnehage på Hamar 
i februar 1941, og etter krigen fortsatte hun både i Brumunddal og på Hamar. Hvert 
barn gikk enten på et formiddagsparti eller et ettermiddagsparti med 18-20 barn, tre 
partier på hvert sted. Hun fortsatte i tillegg som klaverpedagog på kveldstid, så hun 
hadde fullt program! I de første årene, før leddgikten tok fullstendig overhånd, spilte 
hun også på oppfordring, piano på forskjellige tilstelninger i Veldre (menighetsarbeid, 
lag og foreninger).

Vi som har gått på hennes barnehage husker vel stort sett med glede tilbake på 
hvordan vi løp rundt golvet i barnehagen og var vekselvis staccatto- og legato-barn, 
eller hvordan vi strevde med å tegne notetrapper og notegjerder. Hvis vi var flinke, fikk 
vi gullstjerner i boka. Hvis vi for eksempel vippet på stolen, måtte vi pent sitte på golvet 
resten av timen.  

  
Under krigen var det forskjellige syn på hvorvidt musikklivet burde trekkes inn i kri-
gens drama. Noen uttalte “jeg spiller så får andre stelle med politikk”. En av dem som 
tok sterkest avstand fra å opptre offentlig så lenge okkupasjonsmakten styrte i Norge 
var pianisten Robert Riefling. Han blir i et stort portrettintervju med Aftensposten (i 
tante Solveigs klipparkiv) kalt ”den generte idealist i norsk musikkliv”. Han uttalte i 
intervjuet at han kunne ganske enkelt ikke opptre på konserter hvor tyske offiserer 
satt på første rad. Han ble med dette med på å forme en boikottaksjon som førte til at 
han forsøkte å hjelpe flyktninger over grensen til Sverige, noe som igjen førte til at han 
ble fengslet og satt på Grini. Han fortsatte sin konsekvente linje etter krigen, og nektet 
blant annet å opptre i alle typer diktaturland, og dermed bli brukt i propaganda.Han 
uttalte at ”tanken på å bli mottatt av det offisielle Sovjet gir meg gåsehud”. Men i de 
”illegale” konsertene som tante Solveig arrangerte på Østre Løykje var Robert Riefling 
et trekkplaster som gjerne stilte opp for sin tidligere elev.

Konsertene som ble holdt sesongen 1943-44 ble planlagt i samarbeid med en assis-
tentlege ved Sanderud sykehus (Hedmark fylkes sinnssykeasyl) ved navn Nils Wilhelm 
Ahlmann (1912-1993). Han var assistentlege på Sanderud i 1943-44. Etter en periode 
ved Trondheim sykehus (kirurgisk avdeling), kom han tilbake til Sanderud som reserve-
lege i 1945, og ble ved sykehuset til 1950. Han brukte sykehusets brevpapir i sin korre-
spondanse med tante Solveig, og det er mange pussige ting som fremkommer der. 

I ett av brevene blir tante Solveig advart mot å trykke noe program, da verker av 
både Mendelsohn og Rubinstein skal fremføres. Dette var jo jødiske komponister, og 
”nu for tiden vet man jo aldri hva man kan bli utsatt for. Jeg tror det greieste er at De 
overlater til kunstnerne selv å annonsere hva de skal spille etter hvert. Det er de vant 
til ved husconserter.” 

Det var mye praktisk som måtte ordnes i forbindelse med konsertene, og det kan 
virke som om transport var et problem som tok mye tid og krefter å ordne opp i. Det må 
tydeligvis ha vært ganske mye økonomi inne i bildet også, for i et av sine brev skriver 
Robert Riefling: ”Honoraret er jo litt avhengig av hvor mange tilhørere kommer, og hva 

Tante Solveigs håndskrevne notebok fra Barratt Due 
Musikkinstitutt. Her har hun skrevet ned sangene som 
vi som senere ble hennes elever husker: God dag-sang, 
Nu vi går så lett på tå, Takke og hilse-sang, Adjø-sang 
osv.

Musikkliv i 
Løykjedalen 

under krigen
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de betaler i entré. Men for mindre enn kr 250,- har jeg liten lyst til å spille”. 
Assistentlege Ahlmann skriver i ett av sine brev at samlet honorar for konserten 6. 

februar 1944 var på kr 250,-. Da var det 3 unge musikere som kom fra Oslo og opptrådte 
på klaver, fiolin og cello. Dette må etter mitt skjønn enten bety at det må ha kostet en 
del å gå inn på konsertene, eller at de på en eller annen måte var sponset. Jeg har dess-
verre ikke funnet noen holdepunkter for hvordan dette ble ordnet. 

Nedenfor er gjengitt fiolinisten Johan Simonsens takkebrev som han sendte etter 
at han hadde opptrådt på Løykje den 21. november 1943. Assistentlege Ahlmann orien-
terer på forhånd i et brev til tante Solveig om at Simonsen ”spiller på Ole Bulls fiolin, om 
De vil benytte Dem av det som reklame før konserten!” Fiolinen var utlånt av Filharmo-
nisk Selskap i Oslo. Jeg har gjort et søk på internett, og finner at den av Ole Bulls fioli-
ner som ble brukt i filmen om ham, en Guarneri fra 1744, i dag er i en taiwansk stiftelses 
eie. Kanskje det er den samme fiolinen!? 

Ellers er det moro å se at felles for 
nesten alle takkebrevene er at de er veldig 
takknemlige for bevertningen og innkvar-
teringen på Løykje. Det var nok en familie-
dugnad der både hennes foreldre, brødre og 
svigerinner stilte opp. Spesielt er det også 
at alle takker spesielt for mjølka de har fått! 
Mjølk var helt tydelig en savnet sjeldenhet 
for byfolk i 1943 og 1944.

 
Tante Solveig var ugift hele sitt liv. Hun 
var forlovet med en Bergenser, men han 
døde like før de skulle gifte seg. Hun flyt-
tet inn i føderådsbygningen på Løykje da 
mine besteforeldre giftet seg i 1943. Hun 
bodde der, pleiet sine foreldre så lenge de 
levde, men flyttet til Brumunddal rett etter 
at undertegnede ble født i 1965. Men siden 
hun ikke hadde egen familie, var vi på går-
den hennes nærmeste og hun tilbrakte mye 
tid på Løykje. Hun var selvskreven i jule- og 
nyttårshelga, til fødselsdager og ellers så 
sant hun ikke var opptatt i jobb eller var på 
hytta på Sjusjøen. Hun tok venner og kolle-
gaer med til Løykje, og gjorde det tydelig for 
alle dem hun hadde rundt seg at Løykje og 
Løykjedalen betydde mye for henne. 

Bilder fra en artikkel i serien ”Kvinnen i arbeidslivet” 
i ukebladet Kvinner og Klær nr 21/1966. Tante 
Solveig uttaler blant annet at ”alle barn er glade i 
musikk, de elsker rytmer og toner”. Bildene er tatt i 
Jernbanesamfunnet på Hamar.

Tante Solveigs 
forhold til 

Løykjedalen



355

Jeg husker spesielt 75-årsdagen hennes. Den ble feiret med fullt hus og stormende 
jubel i hovedbygningen på Løykje i 1985. Dette var den kvelden Bobbysocks vant Melodi 
Grand Prix, og musikkpedagogene sto i en stor halvsirkel foran fjernsynet og fulgte med 
da vinnerlåten ble spilt. Rolf Løvland hadde skrevet ”La det swinge”, og blant gjestene 
på Løykje var nemlig hans gamle musikklærerinne Eline Nygaard. Hun var full av lovord 
om sin tidligere elev ved Institutt for Musikkvitenskap ved Universitetet i Oslo, der hun 
var Førsteamanuensis. Hun er for øvrig mor til jazzsaksofonistene Knut og Odd Riis-
næs. Hun sa ikke så mye, men hun synes nok innerst inne at han kunne bruke sitt talent 
på noe bedre enn å lage musikk til Melodi Grand Prix!

Tante Solveig var alltid energisk og levende opptatt av musikk, musikkglede og 
musikkformidling. Hun klarte i det store og hele å holde fokus og se fremover, men 
det var to ting som ble for tøffe for henne: Byggingen av omkjøringsveien i Brumunddal 
sentrum som gjorde at huset hennes og dermed barnehagen i Industrigata ble ekspro-
priert i 1976. Dette tapte slaget gjorde sitt til at kreftsykdommen som kom tett etterpå 
dessverre fikk for lett spillerom slik at hun døde i november 1986. Men, musikken opp-
tok henne til det siste. Hun levde flere dager ”på overtid” for å høre at det hadde gått 
bra for hennes elever ved den årlige elevaftenen som klaverpedagogene på Hedmarken 
holdt i Hedmarksmuseets Aula. Hun døde i forvissning om at det hadde gått bra. Vi som 
er igjen vet at det var generalprøven som hadde gått bra... 

kilder: Diverse materiale fra tante Solveigs etterlatte papirer (i min mor Kari H Gropens eie)
Muntlig kilde: min mor Kari Elisabeth Herland Gropen
Intervju med Robert Riefling: Aftenposten lørdag 14 november 1970
Intervju med tante Solveig: ”Kvinnen i arbeidslivet” i ukebladet Kvinner og Klær nr 21/1966
Udatert nekrolog i Hamar Stiftstidende over Lydia Lissovskaia: Inger Louise Abrahamsen
Artikkel om Eline Nygaard på Wikipedia.org: datteren Anne-Eline Nygaard
Biografiske data om ass.lege Ahlmann: Historiker Per Haave (cand. philol.), Univ. i Oslo
”Ole Bulls fiolin”: Aftenposten på nett, publisert 23.10.2006



Litt om en gammel gård

Jeg vet om en gammel fortryllende 
gård på Veldre. Jo - jeg vet om flere 
gamle, vakre gårder – men ingen er 
for meg som Tokstad gård. Kanskje 
kommer det av at jeg engang fikk lov 
å ha mitt hjem der. – En fremmed fugl 
med to unger – uten rede – får lov å slå 
seg ned – og blir der en hel liten rekke 
av år. Det får meget å si for fuglen og 
ungene... Det var så trygt og godt i det 
store, gule, to-etasjes huset, som lå 
lunt mellom gamle lønner og så mot 
dalen og Mjøsen… Rundt husene bøl-
get aker og eng og skog. Man var i en 
verden for seg… og lærte å begripe så meget... Vår og sommer og høst og vinter løste 
hverandre av -  flere ganger -. Man begynte så smått å få følelse av å kunne slå seg til for 
alltid. Akkurat som Gamle-Andreas stallkar, Anne-stuepike, Anna kokke, Anette budeie 
og alle de andre som følte seg hjemme på gården… Og Lina og Lars Tokstad som eide 
Tokstad gård, de hadde en evne til å gjøre det godt for andre, som ikke alle eier- - -

Helst skal man – for riktig å forstå stedets charme – ha opplevd det. Man skal 
ha våknet mellom blomstrede himmelsengskapper en morgen da fuglene kappsang 
i haven – og verden var gyllen. Eller en bekksvart vintermorgen – når kanskje en ond 
påtrengende tanke stod som tydeligst for en….Da knirket det litt i døren mot gangen 
– og et omhyggelig vesen i Annes skikkelse kom listende inn med knusktørre stikker 
i forklæet – for å legge i ovnen. Da var det uråd å føle seg overgitt og elendig…Og alle-
slags morgener – sommer som vinter – kom Anne-stuepike seilende med kaffebrettet 
og ferske duftende kringler… Å gå ut og inn i det store, blåmalte kjøkkenet nesten som 
om det var ens eget – det kunne gi en forunderlig ro. Ta med seg strikketøyet og sitte i 
sofabenken bak bordet… Se og høre på at livet her i dette kjøkkenet gikk sin gang….Se 
Anna kokke efter hvert få unna seg dugurdoppvasken – så vidt få det ryddig om seg – for 
på ny å begynne å trekke frem og forberede middagen til hele gårdens store besetning 
av mennesker. 
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Forteller: Anitra, Stange 1933

Fremmed fugl



At arbeidet gikk så enkelt og jevnt som en lek for dem som stelte med det – og at 
ingen noen gang var i dårlig humør.

 
På Tokstad hersker de gamle patriarkalske forhold. Av fem gamle tjenere, som frem-
deles utfører sitt arbeide på gården, har ingen vært der under 25 år. To av dem i 40. I 
kjøkkenet tråkker Anna kokke sin vei mellom benken og komfyren på niogtyvende året… 
Gamle-Andreas regjerer i stallen på det firtiende. Han liker at man slår av en prat ”om 
hest” med ham. Men han synes mindre om, når salen skal legges på hesteryggen. Han 
var alltid full av gode råd når man drog av gårde: -Pass godt på a´Borka. Hu er kvass i 
svingom…I da frys du  full fast til gamperyggen. – Gå itte ta så salen blir kall, ropte han en 
splittkall vinterdag jeg skulle hente posten på stasjonen… Kanskje tenkte han litt på 
ryttersken også, Andreas... Stallen – hans lavloftede, grå residens, er 600 år gammel. 
Den virker noe tung i overetasjen – tung som den er av gamle minner – men er varm og 
god og solid nok. Der bor en nisse i stallen på Tokstad. Han hjelper dem som kommer 
trette hjem fra en lang kjøretur midt på natten med å spenne seletøyet opp – hvis det 
er stivt av kulde.

I fjøset steller Anette budeie. Stor og sterk som en mann svinger hun med musku-
løse armer lettvint opp med melkespann og tunge høybører. Hun forstår å sette fart i 
fjøshjelpen. – Hu Anette er itte frøsen lell. – Det putrer av dyr i fjøset på Tokstad. Aldri 
så jeg såpass tomt der som kroken av en kalvebinge. 

 
Fru Lina Tokstad, født Krogvig, driver selv sin store gård. Noen bestyrer ansatte hun 
ikke efter sin mann, Lars Tokstads, død. Det er en av husmennene, Johan Harstad, som 
er hennes trofaste medhjelp og arbeidsformann, og sønnene hans er ikke av dårligere 
art enn far sin… - Jeg husker en gang Arne, som har vært på gården siden han ble født 
nesten – han var vel 17 år da han kom med en 100 kilos melsekk på ryggen… Da kom 
en liten gutt som bodde på gården på den tiden, springende og bad om å få lov å sitte 
oppå sekken. En skulle trodd at børen var tung nok fra før. Men Arne han stilte seg med 
ryggen mot stabburstrappen så gutten kunne klyve opp. Og gikk smilende videre med 
gutten på toppen av melsekken… Det lune humøret – og snildheten må være smittsom. 
De var slik alle på Tokstad.

 
Gården er 600 år gammel – i alle fall har den ifølge gamle dokumenter og kalveskinns-
brev vært i familiens eie i all den tid. Riktignok har det eksistert en skinnlapp, datert år 
tusen mellom de andre ”papirer”, men denne er kommet bort. Resten av dokumentene 
beror i Riksarkivet og en del hos fru Tokstad… Gården er i dag bare en brøkdel av hva 
den var i 1628. Men en uhyre hyggelig – og ingenlunde uanselig brøkdel – I opptegnel-
sene heter det blant annet: ”Anno 1628 delte enke Eline Gudbrandsdatter sine eien-
dommer mellom sin mann Oluf Haagensønns seks barn av første ekteskap og sine og 
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Hovedbøl

Gården Tokstad
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syv barn. Og der var nok til dem alle”. Ikke bare på Ringsaker lå disse gårdene, men 
spredt i Vang, på Ring og Toten lå de, ti i tallet, med Tokstad på Veldre som hovedbøl.

Hovedbygningen – som er restaurert uten å miste noe av sin rene stil – er 300 år 
gammel. Men det lange, lave huset, som sammen med hovedbygningen og den store 
sidebygningen flankerer det gressgrodde tunet – er det eldste hus på gården. Opprinne-
lig var det tre små hus liggende på rad… Ingen vet når de ble bygget – og ifølge muntlig 
overlevering har ingen kunnet huske at de ikke har stått hvor de i dag står…

Inne i ”fremmerstuen” med det eldgamle, svartpolerte bjørkemøblementet med 
gyllen krone på ryggen og sort skinntrekk påsatt med store messingnagler, tikker det 
hundre år gamle slagur. På veggene krysser floretter fra det 14. århundre klinge over 
speil i ibenholtsrammer, primstaver, jern-og stenøkser og andre gamle tilvaretatte ting. 
I kroken bak slaguret står en veldig bambuskjepp med sølvknapp. Den har tilhørt en av 
familiens staute forfedre – ”Lars Bårdsen – en mann lys av hår, blå av øyne og sterk av 
skuldre og ben” – En staselig kar -.



Gardsgutt på Tokstad

Jeg er oppvokst på Ajer på Hamar. I det området som var kalvebeitet til Ajer gård hvor 
Lars T. Platou bodde i mange år. Det var intet som skulle tilsi ved min oppvekst at jeg 
skulle fatte noen som helst interesse for landbruk. Riktig nok hadde vi Vold gård med 
sitt flotte potet jorde som nærmeste nabo men ellers var lite med påvirkning fra denne 
sektoren. Derfor var min mors reaksjon preget av overraskelse og undring over at hen-
nes sønn kom hjem fra ungdom skolen i en alder av 12 år og forkynte at han skulle bli 
dyrlege. Faren til en kamerat var dyrlege og bodde ikke så langt unna men jeg hadde 
liten kontakt med han og ingen innsikt i hva han holdt med. Mor fortalte meg senere at 
dette er nok en ide som vil gå over etter hvert som han blir eldre. Min far var fysiotera-
peut og ville veldig gjerne at jeg skulle vurdere å gå samme vei. Eventuelt bli lege. Som 
ung gutt vasket jeg på fars fysikalske institutt hver dag i uken i noen år for å finansiere 
alt fra moped til ishockey skøyter osv. Jeg vasket mens far holdt på med siste pasient. 
Det jeg opplevde disse kveldene var nok for meg til å vite at fysioterapi det skulle jeg ikke 
drive med. Etter gymnaset gikk jeg Hærens Sanitets befals skole noe som førte med seg 
at jeg fikk en del ukers praksis på mottagelsen på Hamar sykehus. Dette var også nok til 
å skrinlegge alle tanker om å bli lege. Og bra er nok det med tanke på pasientene.

Allerede som 13 åring jobbet jeg som alt mulig mann på Grindaheim Turisthotell 
hvor jeg også hadde ansvaret for 5 griser som levde stort på det spesielt de utenlandske 
gjestene ikke greide å få i seg etter sitt møte med ett norsk koldt bord. Det var lykkelige 
dager for grisene når American Express var på besøk og litt magrere kost når Norske 
Folkereiser kom på besøk. Dette var første gangen jeg hadde ansvaret for dyr på egen 
hånd. Jeg syntes grisene var utrolig artige dyr og likte å sette opp gjerde til dem ute 
slik at de fikk romstere i jorda. Da opplevde jeg for første gang hvilken enorm kapasitet 
griser har til å ”pløye” opp selv den stusseligste stein røys i sin leting etter godsaker. 
Videre fikk jegerfare hvorfor griser som går ute er avhengig av gjørme og skjul for solen. 
Mine griser ble dessverre solbrente og måtte ha noen uker inn før de kunne komme ut 
igjen.

Som 16 åring jobbet som gårdsgutt på en gård på Grimsbu i Folldal kommune. De 
hadde melkekyr og sau. Jeg var der i 6 uker og lærte utrolig mye om gårdsdrift og livet 
på en gård på godt og ondt. Her lærte jeg å melke og det førte til at bonden sammen 
med sin fru skulle ta seg sommerferie for første gang på 10 år. Jeg skulle passe fjøset. 
De hadde vel neppe kommet til Sverige før den beste kua (det er jo alltid det) fant ut at 
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hun skulle ta snar veien ved å prøve å hoppe over ett gjerde med den følge at hun 
rev opp den ene bakspenen. Dyrlegen måtte komme helt fra Dombås for å behandle 
kua. Dette var den beste kua men også den beste til å sparke og med lengst bein, så her 
kom de første blåmerkene etter møtet storfebein i fri dressur. Nå var jeg så gammel at 
jeg også lærte en del sosiale ting som det å gå på bygde fest, seterfester i Einundalen og 
andre forhold som er nyttig å vite. Her bodde jeg også på rom hos gårdbrukeren.

Da jeg begynte på Katedralskolen på Hamar ble det naturlige valget naturfaglinjen, 
da jeg fremdeles var fast bestemt på å bli dyrlege. I klassen vår var det elever fra ett 
stort geografisk område da det ikke var mange naturfaglinjer i Hedmark.  I klassen kom 
det også en lang lys Brumunddøl som het Fridthjof Platou. Han satt bakerst i klassen 
og var litt på og av. Spesielt ved vår leite da det viste at han brukte store deler av etter-
middagene og kanskje natten også til å kjøre våronn. Men det kunne jo ikke vi urbane 
menneskene tenke oss på noen måte og han ble kanskje litt med urette sett på som en 
søvnig person. Han presterte til og med å sove over ett store fri engang.

Etter hvert ble Fridthjof ett regelmessig helge innslag i hjemmet mitt i Solplass-
veien på Ajer. Dette hang naturligvis sammen med at vi begynte å på fester og andre 
arrangementer som gjorde det vanskelig å komme seg hjem til Tokstad med offentlige 
transportmidler på en tid på døgnet da vi fant det for godt å komme oss hjem.

 
På våren 1974 forhørte jeg meg med Fridthjof om det var mulig å få en sommerjobb 
på gården før vi skulle begynne i avgangklassen på Katedral skolen. Han skulle forhøre 
seg hos sine foreldre. Jeg hadde da aldri vært på Tokstad og visste ikke hvor gården var 
engang. Etter hvert ble det avtalt at jeg skulle ta en tur opp en lørdag for å hilse på og 
slik at foreldrene hans kunne få hilse på meg. 

Spenningen var stor en lørdag formiddag da jeg startet opp min tilårskomne Tempo 
Corvette 50 cc med kurs for Tokstad gård i Veldre. Med full tank og hjelm på hodet star-
tet jeg på turen nordover. Jeg hadde fått utdelt ett kart som Frithjof hadde laget og fant 
etter hvert veien til Tokstad. Jeg visste hvordan gården så ut etter en ”hjemme hos” 
reportasje i norske Ukeblad som min mor hadde vist meg.

De som tok imot meg var Lars T. Platou, Vesla Platou, Hilde Platou og Fridthjof. Jeg 
ble tatt med inn i daglig stuen hvor Lars T inntok stolen sin. De andre fant sine vante 
plasser og jeg satt spent i sofaen i påvente av hva som skulle skje. Det som skjedde 
var at jeg for første gang fikk oppleve Lars T sin helt spesielle evne til å kommunisere 
med folk. Han greide få denne 17 åringen til å føle seg spesielt velkommen og var særs 
interessert i min motivasjon for å komme og jobbe på Tokstad og hva slags erfaring jeg 
hadde med gårdarbeide. Det nok hende at det kom overraskende på han at jeg allerede 
hadde en del erfaring fra arbeid på to forskjellige gårder.

Vesla deltok også i samtalen synkront med pådekking av kaffe bord. Lars T og Vesla 
fortalte litt om gården drift og litt om historien til Tokstad. Så det ble fort klart for meg 
at her var det en del tradisjon i veggene. 

Odelsgutten holdt seg beskjedent i bakgrunnen. Vi ble fort enige om vilkår som 
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lønn, arbeidstid, kost og losji. Det ble avtalt at jeg skulle være på Tokstad i 5 uker. 
Glad og entusiastisk kjørte jeg hjem til villa strøket på Hamar med sommerjobb som 
gårdsgutt på Tokstad i lommen.

I midten av juni var jeg på vei til Tokstad igjen med sakene jeg trengte for somme-
ren. Jeg fikk tildelt rom 303, mens Fridthjof hadde ett utrolig flott ”gutterom” på rom 
302. Rommet mitt var stort med en stor dobbelt seng og jeg hadde en romkamerat som 
var stille, men stor og det var veven til Vesla.

Jeg hadde toalett og bad med dusj i kjelleren. Dette var meget praktisk og greit.

 
For oss begynte dagen alltid med at Vesla kom og vekket oss gutta i tredje etasje. Først 
banke hardt på rom 302 å høre om svar så forhøre seg om han på rom 303 var våken så 
en tur til med banking på 302. Noen ganger ble både en og to turer til på rom 302 før 
Frithjof var i oppreist tilstand. Etter morgen toalettet var det på med arbeidsklær som 
for min del bestod av en avdanket militær skjorte  og en blå Ajak kjeledress samt adidas 
joggesko. 

Nede på kjøkkenet var det frokost med deilig hjemmebakt brød, mye grønnsaker og 
hjemmelaget syltetøy og annet pålegg.

Arbeidsdagen begynte for oss kl 0700. Vi holdt på til kl 1200. Da var det dugurd. 
Når det var dugurd så var vi først på kjøkkenet og spiste og leste aviser, så tok vi oss en 
strekk på gulvet enten på daglig stuen eller på kjøkkenet. Da la vi gamle aviser under 
slik at vi ikke skulle skitne til. Deretter bar det ut igjen til en ny økt som varte til 1630. 
Da var det å gå inn igjen å vaske seg og skifte hvis vi ikke skulle ut igjen og gjøre seg 
klar til middag, ettermiddagskaffe med hjemmelagede kaker.  Deretter var mer aviser, 
tv før vi fikk litt kveldsmat før vi la oss. Hvis vi var riktig heldige/greie så fikk vi ”Vesla 
smørbrød”. Det var brødskive med smør, egen produsert norsk blad salat, en skive med 
fiskepudding, ananas, eventuelt litt tomat også på toppen hjemmelaget majones.

 
Arbeidet på gården var rent gårdsarbeid da sveiser Håkon tok seg av alt som hadde 
med fjøset å gjøre. Så det ble mye traktorkjøring og annet forefallende arbeid. Vi ung 
gutta jobbet for det meste sammen med Alf Harstad. Når vi la silo også Ole Harstad 
med. Dette var ualminnelig arbeidsomme karer. Ole som den gang var over 70 år stod 
i siloen med jern korsett og spadde utover og tråkket ned i kantene, mens jeg som ung 
og sprek satt på traktoren og kikket ned i siloen. Det var to traktorer på gården begge 
International McCormick kjøpt hos Edvard Bjørnerud i Moelv. Det var en modell 744 med 
full synkronisert girkasse og servo både på styre og brems og så var det en liten modell 
444 med delvis usynkronisert girkasse og uten servo verken på brems eller styring.

Jeg fikk tildelt 444 og hadde mange flotte opplevelser sammen med denne trakto-
ren. En ting jeg fort lærte var å ikke holde fingre eller hånd nede mellom ratt ekene da en 
fort kunne få seg ett rapp når hjulet kom ned i en dump eller lignende. Siloleggingen ble 
organisert slik at Fridthjof kjørte fôrhøster og jeg kjørte imellom mens en av Harstad 
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kara stod i siloen. Jeg skulle få prøve å kjøre fôrhøster engang for 
meg selv nedover låvejordet. Dette var på morgenen og det var bløtt i 
gresset og det gikk ikke bedre enn at traktor, fôrhøster og tilhenger 
begynte å skli. Jeg ble nok skremt og hugg i bremsene hvorpå traktoren 
virkelig begynte å skli sidelengs nedover jordet. Det ble med det fôrhøs-
ter forsøket. Men jeg ble etter hvert god til å kjøre silo opp på låven.

Utpå sommeren dro Fridthjof på hestetur med søskenbarn Jørgen 
til Hanestad i Østerdalen. Da var det tid for vedkapping av løv virke. Alf 
og jeg stod sammen i omtrent 5 virkedager hvor vi ikke gjorde noe annet 
enn å kappe ved og hive det inn i skålen. Største utfordringen var å 
passe på fingre og at en ikke ble truffet av saftige snus klyser som kom 
igjennom luften. Det ble i løpet av den uken kanskje vekslet 5-10 ord. 
Alf var ingen skravle bøtte og det jo heller ikke all verden av beskjeder 
som skal gies til hverandre når en driver med en slik aktivitet. Men på 
den annen side så opplevde jeg ett slags kameratskap med han etter 
hvert.

Alf likte å starte presis det fikk vi gutta merke engang vi var litt 
sene ut fra frokost til silokjøring. Det var første gangen jeg virkelig ble 
lenge og grundig ble kjeftet opp av en voksen person. Verken Fridthjof 

eller jeg hadde noen tøffe kommentarer på lager akkurat da. Vi fikk begynne presis om 
morgenen slik at en kunne ta kvelden når en skulle var beskjeden vi fikk inne imellom 
”skurene” som kom som perler på en snor.

Vesla var jo den som bestemte og noen ganger hadde vi en del diskusjoner gjel-
dende praktiske ting, men vi måtte uansett nok føye oss i de fleste tilfeller. Det var en 
varm og fin sommer og vi hadde kjørt silo til ca kl 2300 på kvelden og satt fra oss trak-
torene på skolejordet og hadde tenkt å legge oss for så å gjenoppta arbeidet tidlig neste 
morgen. Da Vesla oppdaget det var det bare å gå ut igjen å kjøre inn redskapen. På Tok-
stad stod ikke redskapen ute om natta. 

Hvis vi kjørte i stykker eller skulle utbedre noe måtte vi til Ivar på Båberg. Han var 
en tusenkunster som bygde om Taarup fôrhøsteren med den største selvfølgelighet.

 
I helgene kom Lars T. Platou hjem og da var det litt stas. Det var også da det var lønns-
utbetaling. Da måtte jeg komme inn i daglig stuen ved Lars sitt store skrivebord. Han 
tok frem sin store bok, hvor alt ble skrevet inn med sirlig skrift og endte opp med en 
papir lapp hvor alle detaljer fremgikk. Så fikk jeg pengene i liten gjennomsiktig papir 
pose, en slik en som en bruker til frimerker. For meg var dette en høytidelig seanse som 
jeg husker godt.

Da hente det at journalister ringte og ville snakke med Lars, og da var det spesielt å 
svare på telefonen når det var noen fra NRK som ringte som vi hadde sett på TV. Det var 
noe å fortelle hjemme på Hamar at jeg hadde snakket med Olav Gran Olsson.

Når Vesla og jeg var alene en helg så skulle vi hente Lars på Rudshøgda. Vesla 
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spurte forsiktig om jeg kunne kjøre bil. Ja selvsagt kunne vi det. Så da ble til at vi 
tok en svart flott Peugot 404 ut av garasjen og snek oss bort til stasjonen på Rudshøgda. 
Da Lars kom spurte jeg han om han ønsket å kjøre tilbake. Nei, bare kjør du Bjørn, det 
går nok bra sa han. Dette var for meg en voldsom tillitserklæring. Vi kjørte sakte og 
pent oppover bakkene mot Simenstad i 2 gir. Da det begynte å gå nedover mot Løken 
gård tenkte jeg at nå var det tid for å legge inn 3 giret. Det var da Lars sa noen enkle ord 
som jeg aldri glemmer. Han la hånden sin på min som lå på ratt giret og sa ”Jeg synes 2 
giret er ett fint gir jeg, Bjørn”. Slik beholdt jeg tillitten og hadde æren i behold samtidig 
som han på en elegant måte fikk sagt at det fort nok.

En kunne bli imponert over Lars sin måte å rose andre på. Han fikk ett knekkebrød 
med ost av Vesla og te til kveldsnytt. Og han takket for dette knekkebrødet som om han 
ikke skulle ha fått mat på flere dager. Jeg trodde første gang jeg var med på dette at han 
holdt noen for narr men det var oppriktig ment hele veien. Veldig mye av det vi spiste var 
laget fra bunnen av Vesla. Hun gikk alltid kveldsrunde med skulebøtta og ga god biter til 
noen utvalgte dyr. Lederkua og favoritten når jeg var der var ei flott ku med flotte horn 
med messing knotter ytterst på hornene som het Vekti. Ett flott ku navn som jeg har sett 
lite til i min senere karriere med storfe.

Vesla satt alltid og syslet med noe og vi merket lite til det arbeidet som hun tydelig-
vis gjorde i huset. Men hun hadde alt på stell til enhver tid.

 
Samme høst kom jeg tilbake til Tokstad for å kjørefôrmark kål. Jeg presterte da å sette 
fast både traktor og henger til Alf sin store irritasjon. Dette året var jeg også på julelunsj 
på Tokstad som jeg senere har hatt gleden av å være med på mer enn tretti ganger.

Under studiet var jeg fra tid til annen med på vår onn og innhøsting hvis det pas-
set seg slik. Engang tromlet jeg nede på Furujordet kom Lars med stokken sin å så på 
det jeg gjorde og jeg fikk grenseløst skryt for maken til bra tromling hadde han ikke 
sett. Tromling er kanskje ikke den største utfordringen, og det er ikke usannsynlig det 
var derfor jeg fikk den oppgaven men allikevel greide han å rose en litt bortkommen 
student.

Mye av de erfaringene og ballasten jeg fikk på Tokstad bruker jeg den dag i dag. Jeg 
tenkte når jeg var 17 år og jobbet på Tokstad at tenk om jeg hadde hatt en stor gård. Nå 
34 år etter er jeg bestyrer på en stor gård i Stange hvor vi driver med avlsokser. Nå ten-
ker jeg når jeg anviser vedlikeholdsregningene at det er greit jeg ikke eier dette. 

Det jeg har tatt med meg inn i driften der jeg nå fra Tokstad var er at det skal være 
ordentlig og ryddig på gården og at en skal ta vare på de ansatte og utstyr i den rekke-
følgen. Samtidig skal en kunne glede seg over årstidenes gang og at en får være med 
på å så og høste.

Tiden etter 
sommeren 1974
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Om sjukdommer
Forteller: Alf Prøysen, fra boka ”Det var da det og itte nå” fra 1971. 
Teksten er gjengitt med tillatelse fra Alf Prøysens arvinger og Tiden 
Norsk Forlag.
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Vår barndom og oppvekst på Tokstad
i tidsrommet 1924-1932

Jeg, Nils Ragnar Hofft jr. ble født i Ullevål hageby tidlig i 1921, mens min søster Kari 
Solstad, født Hofft kom til verden høsten 1922 på gården Løken (nabogården til Tokstad). 
Vi fl yttet nemlig til Løken da mor ble gravid med Kari. 

Våre foreldre var Borghild, født på gården Vold i Ringsaker i 1887, datter av lens-
mann Martin Georg Halvorsen, og Nils Ragnar Marius Hofft, født i 1887 på gården Kaas 
(Koss) i Veldre. 

Far (Nils Ragnar Hofft) ble handelsreisende og som 
sådan var han en av de første bilister i Norge. Han var 
ansatt hos P.M. Røwde (Askim Gummivarefabrikk) og 
Severin Jacobsen a/s i Oslo. Far var aktiv innen idrett, 
langrenn og hopp, og var administrativt med i Veldre ski-
lag, hvilket fremgår i boka til Thor Gotaas. Hans søster 
Thea hadde forkjærlighet til Kaas og Veldre og stiftet et 
legat i sin mors navn som årlig utbetaler midler til bl.a 
trengende ungdom i Veldre sogn.

Årsaken til at vi fl yttet til Løken og senere Tokstad 
var at vår mor var syk og svak og kunne vanskelig stelle 
små barn. Hun led av en hjertefeil helt fra fødselen av, 
og måtte ha hjelp til oss og senere også til seg selv. 

Far var som nevnt handelsreisende og sjelden 
hjemme, og i 1924 fl yttet vi til Tokstad hvor vi ble boende 
i pensjon på den store salen i 2.etg i hovedbygningen. 
Hvorfor det ble Tokstad antar vi var for at vår mor alt fra 
barndommen av var venninne av Lina Tokstad. Lina var 

født Krogvik og mor på Vold. Så vidt jeg vet var Krogvik og Vold nabogårder.
Far ansatte 2 barnepleiersker og senere også en sykepleier, – og vi fi kk jo etter hvert 

god kontakt med vertskap og tjenere på Tokstad. Først og fremst Lina Tokstad (”Tante 
Lina”) og hennes svigerinne Helga Tokstad (”Tante Helga”). Dernest i tilfeldig rekke-
følge: Anne stuepike som var den som vi husker fyrte opp i den store støpejernsovnen 
på salen tidlig på morgenen på kalde vinterdager. Anna kokk som sto for matlagingen 
på gården. Vi husker også brødbakingen. Da var det adgang forbudt på kjøkkenet. Anna 
skulle ha plass til brødene utover lange bord, da ble det liten plass til både voksne og 
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ikke minst barn.
Anette budeie som hadde krefter som en kar, bar et fullt melkespann (50 liter) i 

hver arm fra fjøset til melkeseparatoren. Kari syntes ikke om den separerte melken. 
Heller ikke ”Lurven”. De så sitt snitt til å bli med Anette til fjøset for å drikke melk der, 
før separeringen. ”Lurven” var katten til tante Helga. Den bar sitt navn med rette, lur-
vete pels, stor og hvit av farge.

Johanne Harstad som vi husker som en god og varm reserve barnepleierske. Hen-
nes bror Arne Harstad ble også en god venn, og mitt ideal. Anitra skriver i 600 års jubi-
leumsheftet ”Tokstad 1358 -1958” under avsnittet ”Litt om en gammal gard” s.46 om 
Arne som bar tunge melsekker fra stabburet til Anna på kjøkkenet med en smågutt 
ridende på sekken, - det var meg.  Faren til Johanne og Arne, Johan Harstad, husker 
vi også. Han ledet arbeidstokken ved gårdsdriften. Vi husker også Andreas. Han pakket 
inn spekesilda i papir og la den på glørne i kjøkkenovnen. Det var interessant, men så 
skummelt ut, så vi turte ikke smake.

 
Vi vokste til og begynte etter hvert på Furu skole, jeg i 1927 og min søster to år senere. 
Vi begynte på skolen om våren den gang. Som lærerinner fikk vi Ragna Arntsen og etter 
hvert Aagot Sørlien. De spiste sine middager på Tokstad og bodde vel i 2.etasje på sko-
len hvor også overlæreren Ole Storaas med familie bodde. 

Av våre klassekamerater må jeg nevne Arne Barnehjemmet (Grønvold) og Klara 
Ingeborg Hveem (Vesla) fra Baaberg som senere giftet seg med Lars Platou og ble hus-
frue på Tokstad. En dag kom Arne til skolen med en stor fingerbandasje som enkelt 
kunne tas av og settes på, hvilket han da også gjorde for å vise frem en finger som var 
sprukket, blodig og stygg. Så kom frk. Arntsen inn i klasserommet, oppdaget Arne, og 
spurte hva hadde hendt? –”Je klæmte finger´n i døra på barnehjemmet” svarte Arne, og 
dro av bandasjen og stakk den opp i fjeset til lærerinnen. Det ble for mye for henne og 
hun sank sammen, halvveis til gulvet, støttet opp av en pult. -”Å ska vi gjøre me a”? kom 
det fra Arne, (eller kanskje det var en av de andre skolekameratene). 

På Tokstad hadde de en vær (sauebukk) - som sto tjoret på jordet. Den gikk for å 
være folkevond og jeg var ikke venner med den etter at jeg en dag fikk en trøkk bak og 
gikk rundt i kast i det jeg hadde feilberegnet tjorets rekkevidde. Min søster Kari derimot, 
var uredd og godvenn med væren. En dag klatret overlærer Storaas ned fra 2.etasje på 
skolen, og kom løpende bort til Tokstad og fortalte at væren hadde slitt seg og sto i gan-
gen utenfor leiligheten hans. Det ble min søster Kari som ble den reddende engel, da 
det i øyeblikket ikke var andre på Tokstad som kunne hjelpe Storaas. Hun dro av gårde 
til skolen og hentet væren, med meg som assistent, men på betryggende avstand.

Søster Kari hadde en god venninne i Vesla Hveem fra Baaberg. Både i samme sko-
leklasse og ellers. Vi håper og tror Vesla fortsatt bor på Tokstad. 
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Stabburet lå så vidt vi husker ved hovedinnkjøringa fra hovedveien. Gårdsplassen var 
delt i to: ett øvre og ett nedre tun. Disse var atskilt med en husrekke av lave hus og et 
gjerde parallelt med hovedbygningen. Disse hus inneholdt utedo (kaldt om vinteren og 
med ulveskinnspelser hengende på veggen), hønsehus, vedskjul og slaktehus. På øvre 
gårdstun lå det en brønn og en gåsedam.

Hesthagan lå nedenfor barnehjemmet. Det gikk en sti eller kjerreveg ned dit fra 
Harstadveiskillet. Vi fikk lov til å ri hestene til og fra beite. Det var ikke sal på hestene, 
det eneste vi hadde og holde oss i var manen på hesten. Det gikk som regel bra, men 
da hestene nærmet seg stallen, gikk det som oftest over i trav, og det var flere enn meg 
som datt av hesten. Vi måtte dessuten hoppe av i fart da vi nærmet oss stallen for stall-
døra var for lav for både hest og rytter.

En episode vi husker godt, og som var spesielt dramatisk i barneøyne, var da Lasse 
(Lars Platou) med sine søstre ba med seg Vesla og min søster Kari på tur med fiske-
kjelke. I god fart kolliderte de med portstolpen, med det resultat at Vesla brakk benet 
og måtte kjøres til Hamar sykehus.

En annen dramatisk opplevelse fra 1929(1930) da et voldsomt tordenvær herjet 
distriktet. Det må ha vært i august måned, for nattehimmelen var mørk, og forsterket 
inntrykket vårt da vi satt ved vinduene i folkestua og så flere gårder i brann. Lynet slo 
også ned i strøminntaket på Tokstad med tilløp til brann, men Johan Harstad reddet nok 
Tokstad den kvelden. 

Ved juletider husker vi ”tante” Helga la kongerøkelser på spisestueovnen. Ei lukt 
vi fornemmer den dag i dag. På denne tiden av året gikk vi jo julebukk, og barnekjære 
Mimi Løken var nok den av naboene som fikk oftest besøk. Hun hadde så gode kaker, 
krumkaker, smultringer, goro og fattigmann. Vi følte at hun forventet besøk, for lageret 
var utømmelig. 

Vi kan imidlertid huske en bakstekone som bodde på en liten plass nedenfor bar-
nehjemmet. Hun var på Tokstad hver jul og sto for julebaksten. Hennes navn var Anna 
Smedbakken, og navnet på plassen, Smedbakken.

Dramatisk var det også for barneøyne å være vitne til slakting av griser. Vi husker den  
dag i dag at slaktemaske ble tatt i bruk. Slakting av høner var også dramatisk. Hodene 
ble hugget av på hoggestabben og hønene flakset omkring i krampetrekninger.

Vi var ofte på Fram hos vår tante Edith og onkel Reidar (lensmannen). Fram var 
lensmannsgården i Ringsaker, og nærmeste nabo til Tingvang ved Ringsaker kirke. Der 
var det fra tid til annen danseskole. Søster Kari og vår fetter Kjeld (foreløpig siste Halv-
orsen-lensmann i Ringsaker) førte an i polonesen. Jeg selv var ikke noen danseløve. 
Når det var charleston gjemte jeg meg helst borte i en krok med et påskudd at jeg fikk 
så vondt i beina av den dansen.

Far var ”hobbyarkitekt” og da Tokstad trengte nytt inngangsparti på hovedbygnin-
gen, tegnet han den nye verandaen. Den står vel kanskje den dag i dag?

Vi var ofte på landhandleriet ved Rudshøgda stasjon, hos kjøpmannen Jakob Rud. Vi 
glemmer ikke hans teknikk med å fylle spann med sirup fra tønna ved hjelp av en spak 
som han snurret rundt for å få opp sirupen, for deretter å la den sige ned i spannet. 

Barndomsminner
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”Borre”, datter av ”tante” Lina og Lars Tokstad, bodde også i perioder på Tokstad. Vi 
fikk god kontakt med henne. Hun og tante Lina besøkte oss på hytta vår på sjusjøen, 
”Nilsbu”, hvor vi bodde om somrene. Også i påsken, så lenge mor orket. p.g.a hennes 
sykdom.

Utenom oss kan vi ikke huske at det i denne perioden (1924-1932) bodde noen i 
pensjon på Tokstad. Jeg har nevnt lærerinnene som spiste middag daglig. 

Lina og Lars Tokstads familie ved svigerinne Helga Blystad, familien Platou fra Sta-
vanger, senere Ajer ved Hamar, hver sommer og familien Løwsow fra Oslo var ofte på 
Tokstad.

Kunstmaleren Peters besøkte Tokstad ei tid for å male bildet ”Den store barnedå-
pen”. Med flere av gårdens ansatte som modeller. Vi husker motivet: sleden med hest 
foran hovedinngangen til sidebygningen. Jeg husker dette godt fordi jeg fikk et skrin 
med fargeblyanter av kunstneren. Bildet henger vel på Tokstad fremdeles.

 
 
Tante Lina ble etter hvert en reservemor for oss. Vi syntes nok at hun var streng inni-
mellom, men hun var jo den som hjalp mor til vår oppdragelse, og vi er en stor takk 
skyldig for det.

En kald vinternatt i 1931 døde mor, av lungebetennelse, 44 år gammel. Jeg kan 
huske at far tok med Kari og meg til sykesengen om kvelden for å si farvel, og om 
morgenen etter var hun død. Jeg kan huske at den blomsterdekkede kisten sto nede 
i stuen på Tokstad og at overlærer Storaas holdt en gripende minnetale, og gravføl-
get fra Tokstad til Ringsaker kirke hvor mor ble gravlagt i familiegravstedet (lensmann  
Halvorsen) - en karavane av sleder i vinterklar kulde – stillheten kun brutt av dombjeller 
og prustende hester.

Året etter flyttet vi fra Tokstad til Oslo (Grefsen). Dermed sluttet vår barndoms his-
torie på Tokstad, og vi sitter tilbake med takk til alle som bidro til lykkelige minner fra 
Tokstad.

Farvel til Tokstad

Gjester



Tokstadminner

Vi var en liten – meget lykkelig – familie på fem. Mor og far og tre barn. Vi bodde i Sta-
vanger – i Erling Skjalgsonsgt. 19. Mor og far bosatte seg i Stavanger efter at de giftet 
seg i 1919. Far var Fridthjof Fredrik Sem Platou – fra Hamar, og mor var Johanne Marie 
Tokstad fra Veldre. Hun var odelsjente på Tokstad. Hennes far – Lars Tokstad – hadde 
vel kanskje håpet at hun skulle funnet seg en dugelig gårdbruker til mann, men slik 
gikk det altså ikke. Far var bygutt, student og sivilingeniør fra Trondheim. Lars Tokstad 
var meget plaget av sykdom. Han hadde vært igjennom 2 store maveoperasjoner – og 
håpet nok på avløsning som gårdbruker. Hans kone var Lina – født Krogvik. Hun var døpt 
Eline, men ble alltid bare kalt Lina. Hun og Lars fikk tre barn. Vår mor – Johanne Marie, 
f. 1898, Ingeborg, f. 1902 og endelig en liten odelsgutt – Lars, f. 1904. Men han fikk suk-
kersyke, den gangen en uhelbredelig sykdom, og han døde bare 2 år gammel. Og sorgen 
på Tokstad var ufattelig stor.

Desto større var jo gleden da mor 2. juli 1920 i Stavanger nedkom med en sønn. 
Han skulle selvfølgelig hete Lars. Han ble døpt Lars Tokstad – foran Sem Platou. En ny 
odelsgutt var født. Men vi bodde jo i Stavanger. Og det var langt mellom Ringsaker og 
Stavanger i 1920-årene. Reisen tok en natt og en dag og nok en halv dag!!

I 1921 fikk mor og far en datter – og det var meg.  Jeg ble kalt Anne- Marie efter vår 
farmor. Og i 1925 kom det en pike til. Hun fikk navner Johanne Cathrine Eline – alltid 
kalt Vesla. Men vi bodde som sagt i Stavanger.  Hver eneste sommer reiste vi – d.v.s. 
vi tre barna og mor – til Tokstad og bodde der i mange, mange uker.  Far måtte være 
gressenkemann i Stavanger – og han vantrivdes nok ofte med det. 

 Jeg har lyst til å fortelle litt om hvordan det var å reise fra Stavanger til Hedemar-
ken i 1920-30 årene. Alle årene før far fikk skaffet seg sin første bil, foregikk reisen slik: 
Vi tok først Nattruten (slik ble båten mellom Bergen og Stavanger kalt) fra Stavanger 
om kvelden. Båten het ”Stavanger 1”, og der sov vi i vår lugar til vi våknet neste morgen 
i Bergen.  Far fulgte oss nok ofte til Bergen. For det var ikke så lett for mor alene med 3 
barn og masse bagasje å komme seg fra kaien i Bergen til stasjonen tidlig om morge-
nen. Derefter hadde vi en hel, lang dag på Bergensbanen over fjellet til Oslo.  Ofte hadde 
vi en kupé for oss selv, og vi barn syntes turen var veldig spennende! Toget stoppet jo på 
alle stasjoner. Lasse satt som regel med ”Rutebok for Norge” og krysset av for hver sta-
sjon! Jeg tror turen tok 12 timer. Vi hadde jo med oss niste, men middag spiste vi alltid i 
spisevognen. Spisevognen var et deilig sted - med hvite damaskduker på bordene, pent 
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Forteller: Anne-Marie Søgaard

Familien



servise og flinke kelnere og også meget god mat! Vi nøt oppholdet der! I Oslo ble vi ofte 
møtt av Momo (vår mormor på Tokstad) og/eller av Titta (mors søster Ingeborg) – hvis 
hun hadde fri. Hun var Røde Kors- søster og jobbet i Oslo. Så måtte vi overnatte et eller 
annet sted. Ofte var det på Grand Hotell, kan jeg huske. Og det var jo også veldig spen-
nende for oss barn! Bare det å kjøre heis var en opplevelse!! Neste morgen reiste vi så 
videre med tog til Rudshøgda. Den turen tok 4-5 timer. Og på Rud stasjon (det var nem-
lig det den het den gangen) sto Andreas Olsen (Gamle An´dras) med hest og trille eller 
kalesjevogn og ventet på oss. Nærmere to døgn hadde vi da vært på reisefot. Og vi tre 
barn frydet oss over turen hver eneste gang – enten den gikk fra eller til Stavanger!

Nå vil jeg prøve å beskrive hvordan det var på Tokstad da jeg var liten i 1920 og 
30-årene. Det er jo nesten umulig, men jeg får prøve å beskrive det jeg husker, og det 
jeg vet. Vi bodde i en liten leilighet i en tomannsbolig i Stavanger – og å komme til Tok-
stad var omtrent som å komme til himmelen! På Tokstad var det så enormt god plass, 
fullt opp av mennesker, og det var dyr overalt! På ytre (og også av og til på indre) gårds-
plass spankulerte gjess, ender, kalkuner og høner. Hønene skulle jo egentlig holde seg 
i hønsegården – ute på det vi kalte Volden. Det var hele området rundt den nordre brøn-
nen. Hønsene hadde en lang vandrekanal fra en liten luke i hønsehuset, ned et lite 
skråplan og gjennom en nettingkanal langs hønsehuset helt ut i hønsegården. Men 
enkelte høner greide alltid å finne seg et lite smutthull ut og spankulerte omkring på 
gårdsplassen. Jeg husker en gang en gammel høne stolt kom vandrende med en flokk 
bitte små kyllinger efter seg! Hun hadde verpet sine egg et sted under låven og klekket 
dem ut der – i all hemmelighet!!

Gjessene fikk gå hvor de ville. Og det var en prøvelse for oss barn å komme forbi 
gåsesteggen – når vi for eksempel skulle på do. Den store utedoen var plassert i nord-
enden av hønsehuset inne på Volden. Og den store gåsesteggen strakte hals og kom 
fresende efter nakne barnelegger! Kalkunene var ufarlige og snille, men det var et 
svare styr med kalkunkyllingene hver gang det begynte å regne! De tålte nemlig ikke 
et eneste regndrypp, ble det fortalt. Og Momo og Anna Kokk m.fl. styrtet ut og prøvde 
febrilsk å få kyllingene under tak. Det gjaldt jo liv hver gang!!! Og det begynte ofte å 
regne om sommeren i gamle dage også. Endene kan jeg ikke huske det var større pro-
blemer med. De var bare snille og holdt seg ofte i nærheten av gåsedammen – på ytre 
gårdsplass. Ved siden av dammen – ut fra brønnen var det laget en lang vasstro. Jeg 
tror det var en stor og lang uthulet tømmerstokk. Her sto hestene på rad og rekke og 
drakk vann – før og efter arbeidsøktene sine. Og efter en arbeidsøkt fikk vi barn – da vi 
var blitt litt større – lov til å ri hver vår hest opp i ”rekslinga”. Det var stor stas! Vi måtte 
klamre oss til manen – for hesten var jo uten både biksel og grime – og bakken oppo-
ver var veldig bratt. Det gikk en ”gutu” rett oppover – vis-a-vis innkjørselen. På venstre 
siden var det dyrket mark, men på høyre siden var det bare en vidunderlig blomstereng. 
Alle slags deilige markblomster kunne vi finne der! På toppen av bakken var grinda til 
”rekslinga”, hvor hestene hadde sitt lille paradis. Det gikk en liten sti tvers over denne – 
til en ny grind, og så var vi i ”Kallykkja”. Her var det skog, men området ble også brukt 
til beite. Kua gikk ofte her om sommeren. Så snodde stien seg videre oppover mot Enga 
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Karneval på stabburet sommeren 1935 (eller 1936). 
Fra venstre: Erna Lowsow (f. Krogvik), Elisabeth 
Lowsow, ?, Elsa Thire, trolig Liv Strømstad, ?, Aud 
Lindblom, Elin Lowsow, Ingeborg (Vesla) Hveem, ?, 
Johanne Platou, maud Torkildsen, Lina Tokstad, Anne 
Marie Platou, trolig Claus Lowsow, Vesla Platou, 
Gerd Thire, Lars Platou, Ragnhild Torkildsen, Erling 
Torkildsen
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– gjennom skogen, forbi en stor slette hvor det visstnok pleide være dans i gamle dage, 
og videre opp til gamlevegen  som gikk nedenfor Enga med den gamle Engstugua – som 
hadde jordgulv! Denne turen oppover til Enga var så vakker om sommeren – og så fest-
lig nedover om vinteren på ski! Når man hadde fått full fart på skiene på turen nedover 
fra Øver Enga, gikk det fykende videre gjennom Kallykkja og Rekslinga og videre ned på 
yttergarden på Tokstad. Godt at det var liten biltrafikk på vegen den gangen -!

Men nå må jeg fortelle litt om stallen. Den gamle, deilige stallen!!! Jeg kan ennå 
kjenne lukten som møtte oss i stallgangen foran stalldøren! Her hang nemlig alt sele-
tøyet på rekke og rad – og lukten – en blanding av smurt lær og hest – den var så deilig! 
Av hestene husker jeg ”Dragon” – som ble kalt ”Gamle-Jegeren”- for han hadde vært 
jegerhest i yngre år. Han hadde plassen sin i første spilltau. Så kom ”Svarten”. Han var 
større og yngre og sterkere. Han var liksom Arne Harstads hest. Ingen pløyet så rett og 
fint som Arne og Svarten! Så husker jeg ”Velt-Bron” (Vesle Brunen). Hvis mor skulle ut å 
ride når vi var på Tokstad om sommeren, valgte hun alltid ”Velt-Bron”. Jeg husker også 
en hest som het ”Vidar”. Og en hoppe som het ”Larsine”. Den ble solgt til en gård i Vang. 
Men plutselig en morgen sto den foran stalldøren på Tokstad igjen! Den hadde greid å 
rømme fra  havningen sin og hadde funnet veien ”hjem” alene. Det gjorde et voldsomt 
inntrykk på meg da den ble sendt av gårde igjen! Og så husker jeg ”Sheiken”. Han var 
stor og sterk og lys av lett. Han var liksom hesten ”min”.  Han var jegerhest da jeg var 
liten og var derfor på moen noen uker om sommeren. Han var sønn av ”Borka”, en 
hoppe jeg har hørt mye om. En sprek og meget rask hoppe fra mors ungdom. ”Gutten” 
var en annen hest fra mors ungdom. Kanskje har jeg sett både ”Borka” og ”Gutten”. 
Men jeg husker dem ikke. Når Beste tok oss med på kjøretur, var det enten ”Gamle-
Jegeren” eller ”Velt-Bron” han brukte foran trillen eller kalesjevognen. Så kjøre vi i 
bedagelig tempo til Bolstad og tilbake. Da vi var små kalte vi Bolstad for Haugesund! 
Det var det stedet vi visste om – som man pleide reise til! Og det var stor stas og veldig 
spennende å få være med på kjøretur til ”Haugesund”! Og Beste nøt turene sammen 
med sine barnebarn. Barnebarna var nok den gangen bare Lasse og meg – for Vesla var 
ikke fylt 2 år ennå – da han døde

Men tilbake til stallen. Det var ikke bare hester der. Om vinteren var det i det sør/
østlige hjørne en stor binge – full av sauer! Om sommeren var det ingen der inne uten 
kanskje en enslig vær. Men han var som regel tjoret ute et eller annet sted. De andre 
sauene og alle lammene som var født tidlig om våren, var sendt til fjells – til Moste. De 
holdt som regel til i lia omkring Natrudstilen seter. Det fortalte Ludvig. Det var han som 
sanket dem inn for Tokstad om høsten. Over stallen var det et spennende høyloft. Et dei-
lig sted for oss barn! Vi lurte oss inn der og hoppet og baste og lekte i høyet. Det endte 
alltid med at Gamle-Andreas kom og jaget oss! Alltid like rasende! Vi skulle ikke ”tråkå 
i maten åt gampom”, brølte han. Men våre besteforeldre og mor sa ingenting imot at vi 
lekte der, bare vi holdt oss langt unna den store låvekjøringa!  Dit var det strengt for-
budt å gå uten følge av voksne. For der kunne det ofte være svært mange meter ned til 
et – tidlig på sommeren – tomt låvegulv. Men vi hadde funnet et annet sted å leke – i den 
store låven. Vi lurte oss inn en dør omtrent der hvor garasjen er i dag, gikk opp en liten 
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trapp  og fant et sted hvor vi fint kunne leke i høyet. Men når vi var her- fikk vi Annethe 
på nakken! For dette var foret til ”hennes” kuer!

I det gamle stabburet – som lå vis-a-vis stallen – på den andre siden av porten, 
hadde vi også utrolig mye moro. I 2. etg. var det god plass og alltid helt tomt om somme-
ren. Og om sommeren hadde jo Momo huset fullt av betalende sommergjester – og der 
i blant var det alltid en masse barn. Efter at vi ble tenåringer arrangerte vi dansefester, 
teaterforestillinger og til og med karneval der! Jeg husker spesielt ett karneval – ca. 
1931 – 32 . Den sommeren var nemlig Vesla Båberg (som vi kalte henne) bestevenninde 
med et av pensjonærbarna. Hun het Maud Torkildsen og var like mørk i håret som Vesla 
var lys. Så var det en eller annen som fant ut at til karnevalet skulle disse to kle seg ut 
som spardame og hjerterdame. Jeg tror det var moren til Maud som hjalp dem med 
dette. Og de to små jentene troppet opp i hvite krepp-papirkjoler med henholdsvis et 
stort rødt hjerte og en stor sort sparess på brystet. Er det ikke litt rart å tenke på at nett-
opp hjerterdamen endte opp som ”kjerring” på garden?! Jeg tror hverken Vesla eller 
Lasse hadde slike tanker i hodet den gangen!

I fjøset var det et yrende liv! Fullt opp av kuer og kalver og alltid en stor, farlig okse 
innerst i hjørnet mot syd/vest. Ved siden av fjøset mot nord lå grisehuset. Det var en dør 
imellom, og vi måtte gå opp en bratt, sementert bakke for å komme opp dit. I grisehuset 
var det mange binger med purker og av og til hadde noen av dem grisunger. De grisene 
som ikke hadde unger, skulle alltid ut om dagen. De ble jaget bort i ”grisringen” som 
lå på oversiden av veien omtrenet vis-a-vis smia. Og der hadde grisene det deilig! De 
kunne rote med trynene sine og ”grise” seg til av hjertens lyst. Kalvene ble også jaget 
ut om dagen – og selvfølgelig kuene. De skulle ut og inn to ganger i døgnet. Og det var 
alltid spennende for oss unger å være med å jage kalva eller grisa eller kua for dens 
saks skyld. Det var Annethe som sto for stellet i fjøs og grisehus. Og vi elsket henne! 
Hun var så utrolig snill og tålmodig mot oss barn. Men kanskje ikke alltid like tålmodig 
mot dyrene –. Yndlingskua hennes var ”Viktig”. Hun var en brannete ku som sto fremst 
og alltid var bjellku. Og ”Viktig” var dyktig bortskjemt. Hun likte ikke barn. Henne fikk 
vi aldri lov til å melke! Men ellers fikk vi lov. Annethe lærte oss faktisk å melke i tur og 
orden. Lasse melket ”Lasseros” og jeg fikk melke ”Migod”. Annethe hadde tjent på Tok-
stad fra hun var ganske ung. Hun var født 3.februar 1895, og hun hadde gått i samme 
klasse som mor – på den gamle Furuskolen – nede ved Tokstadfurua. Det var tre års 
aldersforskjell på dem, men skolen var bare todelt – den gang.  På Tokstad var hun – så 
vidt jeg vet – alltid budeie og griskokk. 

Annethe var forresten veldig glad i å spille kort! Vi spilte whist – rundt kjøkken-
bordet om kveldene.  Det faste laget var Annethe og Lasse mot Anne stuepike og meg. 
Kortstokken var meget gammel og velbrukt. Anne ble alltid sur når hun tapte, og Lasse 
ble sint. Annethe og jeg tok det ikke så nøye -.  

Annethe ble trofast på Tokstad – lenge efter at hun sluttet i fjøset. Hun var en av det 
faste ”inventaret” da Ingeborg kom til gards i 1945. Og Annethe var fortsatt like snill mot 
meg og mine. Hun strikket strømpebukser av ull til Anne Johanne og Hege, da de var 
små. Og gjett om de husker de buksene!! De klødde! Og til Tokstadjentene strikket hun 
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jo også i lange baner. Helt til slutt flyttet Annethe til sin datter Anna – som da var gift og 
bodde i Brumunddal. Der døde hun også – i 1961.

En som døde lenge før den tid, og som slett ikke var på Tokstad i 1945 – var Anne 
Haugen – eller Anne stuepike. Hun var født 9.8.1866. Hun var over 30 år eldre enn 
Annethe, og hun var på Tokstad fra mor var liten. Hun var et faktotum! Jeg husker henne 
som litt ”spisk”- hun visste hvor skapet skulle stå – og hvordan alt skulle og burde gjø-
res. Det var ikke noe slinger i valsen der Anne regjerte! Og hun regjerte mye innendørs 
på Tokstad. Over seg hadde hun bare Momo og selvfølgelig tante Helga. Tidlig om mor-
genen kom hun listende inn på soverommet til oss og fyrte opp i ovnen. En stund senere 
kom hun tilbake med et deilig kaffebrett - og med melk og kaker til oss barna. Og en 
stund efter der igjen kom hun med en bøtte varmt vann til morgentoalettet vårt! Du ver-
den som hun bar og gikk trapper! Og så vanskelig det måtte være – med hennes fotside 
sorte skjørt – i de gamle, bratte trappene på Tokstad. Og hvor bortskjemte ble ikke vi 
barn!!! Anne ble på Tokstad til hun døde. Jeg tror det var meget tidlig på 30-tallet. 

Den neste jeg må fortelle om er Anna Kokk. Hun het egentlig Anna Engen og var 
født på Brøttum 6.2.1883 – og der hadde hun hele tiden sin familie. Hun kom til Tokstad 
som ung pike – som barnepike for mor – antakelig rundt år 1900. Efter en del år ble hun 
kokkepike. Når det skjedde, vet jeg ikke. Hun var et enestående menneske!!! Hva hadde 
hun ikke å gjøre? Det er umulig å fatte det. Jeg vet jo hvordan hun hadde det den tiden 
jeg var barn og ungdom. Momo hadde huset fullt av sommergjester om sommeren – og 
julegjester i jula. I gårdsdriften var det full folkehusholdning.  Anna Kokk sto for absolutt 
all matlagning. Hun var førstemann oppe om morgenen. Hun og Anne bodde forresten 
innerst i folkestuen - det som nå er kjøkken. Bak to skjermbrett hadde de sine senger 
og alt sitt pikk-pakk. Anna Kokk skulle stå opp i et iskaldt rom og tenne opp i komfyren 
på kjøkkenet. Så skulle hun lage i stand før-dugurd til folkene. All matlaging og all opp-
vask var hennes jobb.  Så skulle hun lage i stand frokost til alle oss som spiste ”inne”. 
Og så var det – omtrent samtidig – dugurd til folkene. Og til dugurds var det jo alltid 
varm mat! Så var det middag til oss ”inne” – og til alle folkene. Og kaffeservering var det 
jo efter både dugurdshvil og middagshvil. Hvor mange gryter og kjeler måtte ikke Anna 
Kokk ha i sving – samtidig?! For maten var jo aldri den samme – ”inne” og i folkestuen! 
Og til slutt var det jo aftens - i spisestuen og i folkestuen. I tillegg til alt dette hadde 
Anna ansvaret for renholdet på kjøkkenet og i folkestuen. Det var hun som vasket gul-
vene der – hver eneste dag. Og innimellom alt dette måtte hun bake! Det gikk jo masse 
kaker til så mange mennesker. Til bakingen fikk hun nok litt hjelp av Anne – og av  tante 
Helga – så lenge hun levde. Anna Kokk hadde – i tillegg til alt dette – det fulle ansvar for 
høner og ender og gjess og kalkuner!! Og så skulle hun ringe i matklokken – ut og inn til 
alle økter. Hun måtte også ofte selv ta vedmeisen på ryggen og gå i skålen efter ved til 
komfyren. Hun måtte sanke inn egg i hønsehuset, og hun måtte på stabburet efter mel 
og andre ting som ble oppbevart der. Av og til måtte hun ut i skålen for å hugge hodet av 
et par av sine kjære, brune høner. Det var vel når vi skulle ha hønsefrikasse til middag. 
Det var så nifst å se på – når hønene flakset av gårde – uten hode! Det som gjør Anna 
Kokk – om mulig – enda mer imponerende i mine øyne, er at hun – gjennom hele livet – 

Bror Lasse og meg med hver vår Fridthjof født i 1956
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hadde så vonde ben! Hun var svært plattfot på begge føtter – og hadde tydelig vondt for å 
gå – særlig når det led ut på dagen.  Innleggssåler og fotsenger som vi har i dag, fantes 
ikke den gang. Men Anna Kokk var like blid – hele dagen! Hun likte å småerte oss da vi 
var barn. Derfor var jeg litt sur på henne da jeg var riktig liten. Min aftenbønn var den 
gang: ”Gud bevare alle på Tokstad, men ikke Anna Kokk!” Jeg husker at mor fortalte 
henne dette engang (til min store fortvilelse) – og Anna lo sin trillende latter!! Jeg vet 
ikke hvor mange Anna Kokk måtte koke mat til hver dag. Om sommeren var huset fullt 
av pensjonærer – eller sommergjester – som det het.  20 – 30 til bords til hvert eneste 
måltid inne i spisestuen. Og i folkestuen var det jo også helt fullt rundt det lange bordet. 
Av og til var det også håndverkere på gården. De var liksom litt ”finere” og skulle ha sin 
servering rundt selve kjøkkenbordet. Jeg fatter ikke hvilken kapasitet Anna Kokk hadde! 
Og hvilke oppvasker!  I en sinkbalje på kjøkkenbenken – med vann som var varmet på 
komfyren. Hun fikk efter hvert elektrisk komfyr, men måtte alltid bruke vedkomfyren i 
tillegg. Jeg tror også hun stolte mer på den. Når jeg om morgenen kom ned den bratte, 
innebyggede trappen – som gikk fra soveværelset og ned på kjøkkenet, husker jeg at 
Anna ofte hadde stekeplater fulle av småkringler stående utover til heving. Det duftet 
så deilig av kardemomme! Tenk hva Anna hadde utrettet av arbeide før vi andre sto opp! 
Det var ikke rart  hun ertet oss for at vi ”sov til dugurds” – som hun pleide si. Anna Kokk 
var fortsatt på Tokstad da Vesla og Lasse giftet seg, og hun var på Tokstad til det siste. 
Hun døde på Elverum sykehus i 1963, 2 år efter Annethe.

En som ikke var på Tokstad da Lasse giftet seg var Andreas Olsen – eller Gamle-
An´dras – som han ble kalt.  Han var stallkar og vedhugger, da jeg var liten. Men han 
kom til Tokstad faktisk lenge før mor ble født – og hun ble født i 1898. Han fortalte meg 
engang at det var han som kjørte inn til Hamar og hentet Beste da han kom hjem fra 
Amerika tidlig på 90-tallet. I hele den tiden Beste levet, var Andreas først og fremst 
hestekaren på gården. Og det var alltid mange hester på Tokstad. Beste hadde nem-
lig ofte hester som Staten eide, i ”pensjon” om vinteren. De skulle alle ha foring, og de 
skulle mosjoneres hver dag! En ekstra stall ble også bygget i den anledning. Det var den 
såkalte Raustallen – som var plassert nord for gåsedammen. Og Andreas var også kusk 
for mor og Titta da de var unge og skulle kjøres til og fra ball. Mor fortalte at han satt 
på galleriet på Tingvang hele kvelden og fulgte jentene ”sine” med Argusblikk. Og neste 
dag berettet han ved folkestuebordet alt om hvem de hadde danset med o.s.v.  De siste 
årene han levde var han skrøpelig. Han hadde magebrokk – som han ikke ville operere. 
Dette plaget ham jo stadig mer og mer. Han greide nok ikke å gjøre nytte for seg de siste 
årene, men han fikk være på Tokstad til sin død. Det var ingen som ble sendt på gamle-
hjem fra Tokstad! 

Om Harstadfamilien er det mange som vet meget mer enn jeg. Men jeg kan fortelle 
hva jeg husker – fra jeg var liten. Johan var husmann og bodde i Øvre Harstad. Han var 
født 6.3.1875, og faren hans het Ole Hagastuen og var husmann på Saugstad.  Johan 
var ”husbondskar”, som det ble kalt.  Og han var en førsteklasses sådan. Han kom til 
Tokstad som ung mann og jobbet da mest som hestekar. Jeg mener å ha hørt at han 
var dragon da han tjenestegjorde på Gardemoren, og han var flink til å sko hester. Han 
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kunne også bruke smia og smi litt, når det var om å gjøre. På Tokstad traff han Agne-
the. Hun var barnepike eller stuepike. Mor kalte henne for ”Atitt”, fortalte hun. Det ble 
et par av Agnethe og Johan, og de flyttet inn i Øvre Harstad som husmannsfolk. Og så 
fikk de det ene prektige barnet efter det andre! Først Ole. Han ble kalt Ole efter Johans 
far. Så kom Arne, så Paula, der efter Johanne og til slutt Alf. Alle 5 arbeidet på Tokstad, 
så snart de ble store nok til det. Da Ole giftet seg med sin Anna, flyttet de inn som hus-
mannsfolk i Nedre Harstad. Og han arbeidet også hele sitt liv på Tokstad. Det samme 
gjorde Arne. Han giftet seg aldri. Han bodde i drengestuen på Tokstad helt til han ble 
gammel og syk. Da flyttet han tilbake til Harstad. Paula var stuepike på Tokstad da jeg 
var liten, men hun ble ”headhuntet” av en av sommergjestene – og ble hushjelp hos 
familien Torkildsen i Oslo i mange år. Johanne overtok stuepikejobben på Tokstad efter 
Paula. Og hun var et muntert midtpunkt på kjøkkenet i mange år. Vi barn elsket henne! 
Av og til fikk hun ”fri” for å leke med oss ute på gårdsplassen. Hun kunne så mange 
morsomme leker!  Inne i huset ble Johanne opplært av Anne, og efter Annes død ble 
Johanne sjefen ”inne”. Alf gikk i sin fars og sine brødres fotspor og jobbet hele sitt liv 
på Tokstad.  Han ble selv ”husbondkar” efter hvert. Jeg husker at Momo sa, at Alf var 
den av guttene som lignet mest på sin far. Og det var en stor kompliment! Jeg husker 
hele familien – som snille – gode – vennlige mennesker. Vi hadde stor respekt for Johan! 
Han var aldri sint – bare lun og koselig. Arne var full av liv og artige påfunn – og holdt 
leven med oss unger. Ole var mer alvorlig – men han var så pen, syntes vi – og alltid 
snill mot oss, selv om vi sikkert ofte løp i bena på ham og de andre. Alf jobbet ikke på 
Tokstad da jeg var liten. Han var selv for liten da. Men jeg husker ham i april 1940! Da 
hadde han nok vært i arbeide på Tokstad i flere år, men akkurat da – i april 1940 – var 
han i militærtjeneste. Da kom han nordover – sammen med de norske styrkene – og de 
skulle lage en forsvarsstilling akkurat ved området Harstad – Tokstad! På Tokstad var 
det fullt opp av evakuerte folk fra Hamar og Oslo. Og gården ble beordret fraflyttet – da 
de mente den ville komme i skuddlinjen i løpet av natten. Vesla og jeg var på Tokstad 
da.  Mor og far var på Ajer. Lasse skulle egentlig vært med blant disse norske styrkene, 
men han var allerede blitt såret og lå på sykehuset i Hamar. Men det visste vi ingenting 
om – vi som var på Tokstad. All telefonforbindelse var brutt. Men Alf var med blant alle 
soldatene som vrimlet omkring ute på garden. Alle de evakuerte ble helt vettskremte 
og fulgte ordren fra kaptein Åmot. De fikk med seg litt pikk-pakk og styrtet oppover. ”Ut 
i marka”, var det de sa, i det de løp. Men de kom jo ikke så langt. Det fikk vi greie på 
siden. De havnet på Båberg!

Men det var noen få av oss som nektet å forlate gården – og vi fikk mye kjeft for det! 
Det var Anna Kokk, Annethe, Gamle-Andreas, Ragnhild Heramb (hun var fastboende 
pensjonær på Tokstad da og hadde bodd der i mange år) og Vesla og jeg. Jeg husker 
vi satt rundt kjøkkenbordet om kvelden – og hørte kanonene drønne i det fjerne. Frk. 
Heramb satt med skrinet med skinnbrevene i fanget! De skulle i hvert fall reddes!! Men 
vi var ikke så høye i hatten der vi satt utover kvelden. Fjøset var jo fullt av kuer – og i 
stallen var det hester og sauer – i grisehuset griser og hønsehuset fullt av høner! Og 
gårdsplassen full av biler og soldater. Vi fryktet jo da aller mest tyske bomber og brann 
som følge av det. Vi turde ikke tenke på å legge oss.
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Men heldigvis – for Tokstad og for oss som satt rundt kjøkkenbordet ut over natten 
– fikk kaptein Åmot engang i løpet av natten beskjed om å ta med seg sin avdeling og 
trekke seg videre nordover.   Og den trefningen de hadde forberedt ved Tokstad, ble flyt-
tet til Åsmarka. Og dit – av alle steder – hadde Titta, hennes mann Robin og deres 2 små, 
flyktet! De ble sittende i en kjeller der, mens kulene pep over hodene deres! De skulle 
nok heller blitt værende på Tokstad. For dit kom det ingen tyskere. De brukte nok en 
annen vei nordover. Men vi hørte på kanondrønnene at de hadde passert oss, og at det 
ble kjempet lengre mot nord. Og efter noen dager strømmet alle de evakuerte ned igjen 
fra Båberg. Og Anna Kokk skulle sørge for mat til alle til alle måltider! Hun hadde jo da 
ingen husmor over seg på gården. Momo var død – i 1938. Mor og far var på Ajer. Over-
hodet ingen forbindelse dit. Anna Kokk hadde alt ansvar! Hvordan greide hun det? Jeg 
fatter det ikke. Vesla og jeg ble på Tokstad i noen dager efter at tyskerne var passert. 
Men så ble vi lei av alle Oslofolka som virret omkring og bestemte oss for å gå hjem til 
Ajer. Vi visste jo ingenting om hvordan det var gått der – om gården sto – om mor og far 
var i live. Og om Lasse visste vi jo absolutt ingenting heller – efter at han vervet seg den 
9.april. Ingen radio, ingen telefon, ingen postforbindelse med utenverdenen.  Syklene 
våre var på Ajer, og alle tog sto stille. Bare tyske troppetransport-tog gikk. Og de gikk 
ustanselig – hele døgnet. Vi fikk en grundig overhaling av tante Erna (Lowzow) da vi for-
talte at vi ville gå hjem til Ajer. Hun mente det var det glade vanvidd å bevege seg ut på 
landeveien for to enslige unge jenter. Men vi vandret trøstig av sted. Vi gikk over Dæhli 
og gjennom Brumunddal. Der traff vi tilfeldigvis Terje Lundby, som kunne fortelle oss 
om hvordan alt hadde foregått der. Så gikk vi hovedveien og tok opp til Furnes kirke. Jeg 
kan ikke huske at vi møtte en eneste tysker. Da vi nærmet oss Ajer og var kommet så 
langt som til Breidablikk, så vi mor og far komme oppover veien og svinge opp til Ajer. Vi 
vinket og ropte, men de så ikke oss. Vi løp hjem og gjensynet var stort! Og da først fikk 
vi vite at Lasse lå såret på Hamar sykehus.  Han hadde jo meldt seg som frivillig, hadde 
ikke avtjent sin verneplikt ennå. Men han hadde sertifikat og ble satt til å være ordonans 
på motorsykkel. Han skulle kjøre tyskerne i møte, snu så snart han så dem og kjøre 
raskest mulig tilbake og melde fra. Han gjorde det. Efter at han hadde fått snudd, ble 
han truffet av et skudd som kom forfra!! Han falt av sykkelen og ble liggende i veigrøf-
ten. Der fant tyskerne ham. Heldigvis var Lasse ved bevissthet og kunne snakke med 
dem. Tyskerne var greie mot ham og fraktet ham til Hamar Sykehus hvor han straks ble 
operert. Skuddet var gått tvers igjennom brystet hans – uten å skade verken hjerte eller 
lunger. Det var bare noen få millimeter om å gjøre! Mange år senere fikk mor tilfeldigvis 
høre at noen skarpskyttere fra Furnes hadde ligget i stilling oppe i lia  - og at de hadde 
trodd de skjøt en tysker! Men hva som er sannheten her – får vi jo aldri vite.

Ja, dette var litt om aprildagene i 1940.  Men nå tilbake til ”hvordan det var på Tok-
stad da jeg var liten.” Jeg har fortalt om ”tjenerskapet”. Men så var det de tre som bodde 
”inne”, det vil si de tre som spiste sine måltider inne i spisestuen. Alle de andre spiste 
jo i folkestuen. De tre ”inne” var Beste og Momo og Tante Helga. Fordi Tante Helga og 
Momo er omtalt i kapitlet ”Det står alltid kvinner bak - fire sterke kvinner på Tokstad”, 
vil jeg her fortelle litt om min bestefar - eller Beste Tokstad som vi kalte ham.
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Inntil 1927 – og jeg nærmet meg 6 år – var min bestefar sjefen på gården – eller 
”mæin” – som folkene sa. Han var en høy, flott, staut kar – og jeg elsket ham! Han så 
nok at Lasse – som bare var 14 måneder eldre enn jeg – ble forgudet av Momo og av 
flere med henne. Lasse var jo det store håpet – efter at mors lillebror - Lars - døde bare 
2 år gammel. Kanskje derfor tok Beste seg litt ekstra av lille meg. Vi gikk ”lange” spa-
serturer langs veien. Han med en spaserstokk i den ene hånden og meg i den andre.  
Beste hadde jo hatt flere store operasjoner i maven og var tydelig merket av det. Jeg 
kan aldri huske at han deltok i gårdsarbeidet. Han gikk rundt og inspiserte og ga sine 
ordre. Han innga stor respekt. Og jeg elsket ham, som sagt. Han må ha vært en utrolig 
flott kar i sin ungdom! Høy, svart i håret, sterke blå øyne, musikalsk, kunne spille flere 
instrumenter – spesielt fiolin – og han var sanger, var med i mannskor. Det er derfor 
ikke så underlig at Momo falt for ham – da han kom hjem fra Amerika i 1893.  Momo var 
da 20 år og hadde sikkert mange friere, nydelig som hun jo var, og dessuten eneste dat-
ter på Krogvik. Man kan jo kanskje tenke seg at Momos far – Johannes Krogvik – hadde 
ønsket seg en litt bedre stillet mann til sin eneste datter og øyensten.  Beste var riktig-
nok odelsgutt på Tokstad, men forholdene på Tokstad hadde vært svært trange siden 
Anton døde. Hans enke – Johanne – ble rådet av sin familie på Skapal til å selge Tokstad 
– da hun ble enke bare tre måneder efter bryllupet. Hun fikk jo da med ett ansvaret for 
tre mindreårige barn. Men Johanne var tapper. Hun valgte å prøve å holde det gående 
inntil Beste – som var 11 år da faren døde – kunne overta. Og det skjedde da han giftet 
seg med Momo i 1897. 

Jeg kan ikke fortelle så mye mer om Beste, dessverre. Bortsett fra begravelsen 
hans – den husker jeg tydelig. Men en liten ting kan jeg nevne. Lasse og jeg gikk rett bak 
kisten da den ble ført ut igjen fra kirken og bort til graven. Vi bar på hver vår lille krans 
som vi skulle kaste ned på kisten efter at den var senket. Lasse kastet sin først, og den 
la seg pent midt oppe på kisten. Men min krans gled ned på siden!  Jeg sørget over det 
i mange år!!! Inntil jeg kom i tanker om at min krans la seg rett over hjertet hans.  Det 
trøstet meg litt. Så dere skjønner – jeg var utrolig glad i ham!

Det er forresten en ting om Momo jeg må utdype, som bare så vidt er nevnt i det 
andre kapitlet. Hun var et stort havemenneske. Hun var veldig interessert i allslags 
blomster og nyttevekster. Haven på Tokstad var – da jeg var liten og ung – en stor opp-
levelse! Et kjempestort staudebed til venstre med det samme man kom inn igjennom 
haveporten. Alle slags praktfulle stauder og alltid noen i full blomst! Og et langt bed 
med forskjellige andre blomster langs hele husveggen mot vest. Og store, gammel-
dagse, duftende rosebusker ved verandatrappen! Jeg så ofte Momo med baken i været 
ute i haven. Hun elsket sin have, og hun var også meget stolt av den. Nedenfor fjøset 
hadde hun en enorm kjøkkenhave. Det var ikke noen gjødselkjeller den gangen, bare en 
svær gjødseldynge rett utenfor fjøset. Derfor ble det jo ekstra fet og fin jord rett neden-
for – i kjøkkenhaven.  Jeg kan ennå kjenne duften av alle de forskjellige grønnsakene. 
Den slo imot en såsnart en nærmet seg kjøkkenhaven! Her hadde Momo alt – fra red-
diker, salat og gulerøtter til pastinakk og portulakk og persille. Og en stor jordbæråker! 
Nedenfor kjøkkenhaven var det flere rader med bringebærbusker – som et gjerde mot 
jordet. Mellom staudebedet og kjøkkenhaven var det gressplen med en mengde rips- og 



382    Vår LøykjedaL

solbærbusker og også morell- og kirsebærtrær. Man kunne ikke se kjøkkenhaven fra 
haveporten. Bare en masse busker og trær – og mellom disse snodde det seg en smal 
sti ned til kjøkkenhaven. Som liten husker jeg det var som å gå gjennom en spennende 
urskog! Og plutselig sto man foran den herlig duftende kjøkkenhaven. Rett foran huset 
var det to skrånende gressplener – med havegang imellom. Og nede i hvert hjørne var 
det lysthus – med bord og benker rundt. Jeg kan huske kaffeservering i det søndre lyst-
huset, men aldri noen i det nordre. Men det var jo spennende å leke der! Nedenfor all 
denne herligheten var så eplehaven. Her plasserte Momo dukkestuen da hun fikk kjøpt 
den ca.1930. Den var egentlig et lite hus som tilhørte Rud stasjon. Av en eller annen 
grunn skulle den fjernes, og Momo fikk kjøpt den billig. Den ble pusset opp og malt inn-
vendig og utvendig, og en stolt bestemor overrakte den – som dukkestue - til Vesla og 
meg da vi kom på sommerferie.

Jeg må også fortelle at det var Momo som fikk bygget steingjerdene på Tokstad. 
Hun besøkte oss jo noen få ganger i Stavanger, og på bilturer på Jæren fikk hun inspi-
rasjon til sine steingjerder. Og vel hjemkommet, satte hun kara i gang. Og på toppen av 
steingjerdet plantet hun gul sedum! Hun hadde virkelig sansen for det estetiske!

Etter at Momo plutselig døde i julen 1938, ble det noen vanskelige år på Tokstad. 
Men livet måtte gå sin gang. Gården skulle jo drives. Vi bodde da på Ajer. Mor ble en 
slags pendler. Det var ikke alltid så lett å komme frem og tilbake. Det ble jo krig i fem år. 
Vi hadde ikke bil lenger, for det var ikke bensin å få kjøpt. Hun syklet ofte, husker jeg. Og 
hun tok toget eller kjørte med hest. Så var hun på Tokstad i to-tre dager før hun vendte 
nesen hjem igjen. Og takket være – nettopp de enestående folkene jeg har skrevet om – 
gikk alt sin gang ute og inne på gården.

Store byrder ble lagt på skuldrene til Johan Harstad og til Anna Kokk. Men de hadde 
gode hjelpere. Johan i sine sønner – og Anna Kokk i Johans datter Johanne. To pensjo-
nærer ble fortsatt boende. Noen små inntekter var det jo godt å ta med. De to var Ragn-
hild Heramb og Hans Torjussen. Han var en tidligere sjømann som hadde fått malaria 
og hadde diverse andre problemer. Vi prøvde å feire julene som før. Men nå var det bare 
den nære familie. Og juleballer og lignende festligheter ble det jo slutt på – på grunn av 
krigen. Vi hygget oss sammen. Nok mat var det jo – på landet – selv under krigen. Og 
familien holdt sammen og spilte boston og hadde det hyggelig. Lasse overtok Tokstad i 
1941. Men han holdt jo stort sett til i Trondheim på høyskolen der. Så på Tokstad måtte 
det gå sin gang. Mor og far gjorde så godt de kunne. Far fikk bl.a. bygget gjødselkjel-
leren i disse årene – så vidt jeg husker.

Da Lasse var ferdig i Trondheim og giftet seg i 1945, kom det endelig en kjerring til 
gards.Og lett kunne det ikke være for Vesla Hveem! Med alle de gamle folkene – som 
helt sikkert syntes de visste best hvordan alt skulle være og alt skulle gjøres. Men dette 
har ikke jeg noe greie på, og derfor slutter jeg min beretning her.

Mitt lille håp er at en av Lasse og Veslas 6 barn skal føle seg kallet til å fortsette 
denne beretningen – og fortelle om hvordan det var på Tokstad da de var barn og unge! 
For tenk om vi hadde hatt en slik beretning – skrevet av for eksempel tante Helga – eller 
til og med av hennes far. De var begge skriveføre. Tante var til og med veldig flink til å 
skrive... Det er så mye som er gått i glemmeboken – og det er så synd. 



Tilbake i 2004, - etter ”nesten” 100 år

Jørgen Bernhard Rustad ble født på går-
den Rustad i Veldre 12.august 1900, og 
var nummer fem i en søskenflokk på sju; 
- to jenter og fem gutter. Han begynte på 
Furu skole i 1907 og gikk de tre første åra 
ved  ”gammelskola” nede ved Tokstadfu-
rua. Da denne ble nedlagt i 1910 ble den 
nybygde skolebygningen oppe ved hoved-
vegen tatt i bruk, hvor Jørgen gikk sine 4 
siste skoleår. 

I 2004 ble han invitert tilbake til gamle 
tomter der et besøk ved Tokstadfurua og 
tuftene etter ”gammelskola” var en viktig 
del av programmet.

Opptakten til dette noe spesielle besø-
ket startet høsten 2003 da undertegnede 
og Thorleif Kvissellien besøkte Rustad i 
hans hjem på Gjøvik. Han fortalte oss om 
sin oppvekst i Veldre, om skolegang, fami-
liære anliggende, blant annet mistet han 
mor si i tuberkulose etter lengre tids syk-
dom. Jørgen var bare 10 år gammel den 
gang, og hendelsen satte dype spor i et 
guttesinn. Selv om 93 år er gått blir han 
ettertenksom når dette nevnes.

Vi lot oss imponere av denne oppegå-
ende mannen og alt han har opplevd gjen-
nom et langt liv; -unionsoppløsningen, fire 
regjerende konger, to verdenskriger, de 
harde tredveåra, og som på tross av høy 
alder var like åndsfrisk og reflektert. Da 
vi foreslo å invitere ham til Veldrebygda og 
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Forteller: Knut Nordsveen

Jørgen Bernhard 
Rustad

Jørgen Bernhard Rustad (f. 1900). Her fotografert ved 
Tokstadfurua 15. juni 2004. Foto: Knut Nordsveen



hjemtraktene sommeren 2004, - var svaret entydig:  ”- ja det ser jeg fram til”!  Tenke seg 
å være 103 år, og attpå til ser fremover---.  

 
Jørgen B. Rustads besøk i Veldre ble bestemt til tirsdag 15. juni 2004, og han ankom 
Furu skole på deres avslutningsdag før sommerferien. Den lokale og den riksdekkende 
pressen, samt representanter fra Veldre Historielag, var på plass. 

Furu skole ble nedlagt som offentlig drevet skole i 2001, og det er barna ved Furu 
Steinerskole som holder til i de samme lokalene som Jørgen B. Rustad forlot som 
avgangselev i 1914. For øvrig samme år som Alf Prøysen ble født, og 1. verdenskrig 
brøt ut. 

Det var en interessert og lydhør gammel mann som elevene fikk besøk av denne 
dagen, og han ville vite hvordan de hadde det på skolen i dag, og ikke minst om lærerne 
deres var snille. Elevene svarte så godt de kunne, og kontakten var opprettet. Uten helt 
å fatte omfanget, tidsaspektet eller dimensjonene av denne historiske begivenheten 
tisket det halvhøyt fra benkeradene og i krokene mens de kikket ærbødig på hovedper-
sonen der han rakrygget og ulastelig antrukket i blå dress ruslet rundt i klasserommet 
med kvit lugg, stokk og briller.

 
 
Etter besøket på Furu Steinerskole gikk turen ned til Prestvægen og tuftene etter den 
gamle Furu skole som ble innviet i 1883; - der Jørgen møtte opp til sin første skoledag 
97 år tidligere. Skoletomta lå der fremdeles, selv om den var noe gjengrodd. Under 
Tokstadfuruas mektige greiner hadde vi en liten uformell stund hvor Jørgen fortalte fra 
skoletida. For oss ble det en spesiell opplevelse å være vitne til at den godt voksne man-
nen inntok det gamle gjengrodde skoleområde snaut 100 år etter at han lekte der med 
sine skolekamerater første gangen.

Sin gamle skolemester, Ole R. Nordtorp, fikk Jørgen Rustad et godt forhold til, og 
de traff hverandre igjen etter at Jørgen i voksen alder flyttet til Gjøvik. Den da, tilårs-
komne lærer, hadde også flyttet til Gjøvik etter oppnådd pensjonsalder i 1924, og bygd 
seg hus i nabolaget der Rustad bodde.  Disse to traff hverandre ofte og snakket mye om 
årene i Veldrebygda og på Furu skole. 
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På gamle tomter

Tokstadfurua



Pop-upop-ulær poppel

Nei, nei! Dette er slett ikke noen erotisk eller 
obsjøn innledning på en tekst om mitt tre – 
dvs. Tokstad gårds gedigne tre. Treet står på 
innergard´n og det måler 5,23 meter i 1,3 meters 
høyde over bakken! Det ble plantet i 1901 og hvor 
høyt det er nå, blir gjetninger, - det var iallefall 32 
meter i 2000. Og det favner vidt i toppen...

Å plukke romper var rett og slett en jobb vi 
seks Tokstadunga ble satt til i noen uker i juli/
august i alle de årene vi bodde hjemme på går-
den på 1950–1960-1970-tallet. Nå har andre tatt 
over den jobben; for rompene eller raklene daler 
selvsagt fortsatt ned årlig som snøvær midt på 
sommeren, og legger seg som et hvitt dekken på 
bakken, og som lubne ulldotter inne i husene. Det 
er nærmest umulig å se et grønt gress-strå i alt 
det hvite, og det ser ikke helt velstelt ut før rom-
pene er plukket, raket eller kvernet vekk. Mor 
Tokstad har bodd på gården siden hun giftet seg 
med far i 1945, og hun har nærmest ønsket livet 
av treet i disse rompeukene hvert eneste år. Når rompe-tiden imidlertid er over, retter 
vi atter blikket opp på den fantastiske treprakten som rager stolt over gård og grunn, 
og er en miljøskaper sammen med store hus og lange låver. Den 29. juni 2008 er det en 
helt spesiell begivenheten på og rundt Tokstad. Hele bygda skal markere den dagen at 
slekta vår har forvaltet Tokstad gård i 650 år. Da vil poppelen ha grodd og fått sitt sær-
preg parallelt med de fem siste av de til nå tjue-en generasjonene som har vokst opp på 
gården. Den dagen vil nok poppelen stråle – før rompesesongen begynner.

Finnes det et tjukkere tre i dette land – eller her på Østlandet?
 

Hilsen Sidsel  - nummer tre av de seks Tokstadunga 
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Å plukke romper 



Tanker en lørdag ettermiddag 
senhøsten 2007

Lørdag ettermiddag er av de beste stundene i hele uka. Fra 
jeg var barn kan jeg huske det spesielle med lørdag etter-
middag: Mari og jeg sittende opp på kontorpulten til far med 
ørene inne i lørdagsbarnetimen i lukten av grønnsåpevasket 
hus og nybakt kringle.

I dag lukter det ikke like mye grønnsåpe, og i hvert fall 
ikke kringle, men det meste er gjort, og jeg kan sette meg 
ned med Anne B. Ragdes ”Ligge i grønne enger”. Må jo lese 
ferdig trilogien om familien fra garden ved Trondheimsfjor-
den, jeg som alle andre. Hvorfor den har blitt så populær, 
lurer jeg litt på. Det er ikke den beste boka jeg har lest, men 
Ragde har tydeligvis truffet noe. Men før jeg får begynt å 
lese, tar tankene meg.

Min hverdag, etter at jeg begynte i full jobb utenfor gar-
den i 1996, har forandret seg radikalt. Høstens lørdagsetter-

middager har fått igjen noe av den barnetimestemningen jeg husker fra barndommen. 
Jobben for denne uka er gjort, jeg kan ta helg med god samvittighet.

 
Høstene var ikke bestandig slik før, for eksempel høstene for omtrent tjue år siden. 
 I fjøset var det 20 mjølkekuer, ungdyr, 30 purker og framforing av slaktegris. En 
åtte timers arbeidsdag. Møkk-kjøringa tok nesten hele uka, sjøl med 15 timers dag, 
og halmsankingen, et kapittel for seg: Kristen og broren John Hallvard i samarbeidet. 
Traktorer med lange hengere dro ut i bygda, ofte etter kveldsstell, for å hente buntene. 
Traktor og henger kjørte langs rekkene med ferdigpressede bunter, Kristen og John 
gående på hver side der de plukket opp buntene med høygafler og svingte de opp på 
hengeren der ei stakkars gardkjærring prøvde å stable så godt hun kunne. Det måtte 
gjøres nøyaktig, for lasset måtte tåle å bli høyt .10 bunter i  høyden. Så hjem, i høstmør-
ket, til omlessing og stabling i stakk, for så å pakke i plast og lukkes med diverse sinn-
rike  system, som slettes ikke ville samarbeide med stivfrosne fingre.

 
Underlig å tenke på, tjue år siden, på en måte som i går, på en annen, som evighe-

ter siden. Hva med tjueår fram?
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I dag er Ole Johan og Ingun er blitt voksne, voksne mennesker med egne liv og 
egne valg. Ingen av dem har utviklet noe lidenskaplig ønske om å overta noen gard. 

Dessuten skjer det så mye i hele samfunnet i disse dager. Forskere og politikere 
verden over, har begynt å forstå alvoret ved den menneske-skapte forurensningen og 
resultatene av den. Hva slags tiltak som vil bli iverksatt, og hva som vil virke vet vi ennå 
lite om, men sikkert er det at det kommer til å få store konsekvenser for samfunnet, 
og for oss som enkeltmennesker. Mye nytt vil også skje innenfor landbruket. Jara, som 
ironisk nok betyr utkant, ligger nå midt i sentrum av utbyggingen på Rudshøgda. Kan-
skje det ikke er noen gard her om tjue år. Jeg og Kristen tenker at det vi kan gjøre nå, i 
vår situasjon, er bare å fortsette i våre jobber i Mattilsynet og på Jara til vi ser litt mer 
av hva fremtiden vil bringe.

Mitt valg ved å ta jobb ute, påvirket selvfølgelig hverdagen vår og ikke minst drifts-
opplegget på garden. Det var jo ikke det at det manglet arbeidsoppgaver hjemme, men 
for meg må livet bestå av mer enn arbeidsoppgaver på en gard. Omleggingen av drifta 
ble tatt over tid, så i dag er fjøset fylt opp av slaktegris og ungdyr. Kua er i samdrift. 
Ute blir det produsert såvare og høy. Kristen sin hverdag er arbeidsmessig meget mer 
behagelig, slik at også han, nå på senhøsten, kan finne tid til å dyrke sine hobbier og 
interesser. Dessuten er det blitt enkelt å finne dyktige avløsere etter at østeuropeerne 
har kommet det norske landbruket  til hjelp med sin arbeidskraft.

Nå etter 12 år som utearbeidende, ser jeg, at for meg, var valget rett. Jeg er i et 
system med fast lønn, sykelønnsordninger og pensjon, - et system som tar vare på meg, 
og er forutsigbart økonomisk. Dette betyr mye, da en som sjølstendig næringsdrivende 
på gard er spesielt utsatt økonomisk. I de senere årene har det i vår bonde-bekjent-
skaps-krets skjedd ulykker og dødsfall som har fått dramatiske følger, både økonomisk 
og ikke minst menneskelig. Det er nesten slik at jeg føler det uansvarlig å sette seg sjøl 
og sine nærmeste i den situasjonen at alt står og faller med ett menneske. 

Jeg er i et sosialt system med medarbeidere der jeg får utvikle meg som medmen-
neske og sosialt vesen. Erfaringen med å jobbe tett med alle slags mennesker, men-
nesker med forskjellig utdannelse, fra forskjellige sosiale lag, fra forskjellige etniske 
og religiøse miljøer, mennesker i forskjellige ståsteder i livet. Selvfølgelig blir en påvir-
ket av alle disse, påvirket, opplyst og slipt, med andre ord utviklet som menneske.

Dette er verdier som betyr mye for meg, og jeg føler meg privilegert som hadde 
muligheten til å kunne velge. Jeg tviler på at jeg hadde greid å erverve meg disse erfa-
ringene om jeg hadde forblitt hjemmearbeidende gardkjærring på Jara.

Men nå, nå er det lørdag ettermiddag, og jeg skal konsentrere meg om ”grønne 
enger.”
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Ole johansen - 
snekkersønn fra Veldre
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