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kontrastenes århundre
 Fra dypeste depresjon til lykke og velstand

Tokstad gård 1958-2008

Ved overgangen fra 1800 til 1900 var det jevn oppgang i Norge, og stor optimisme i 
bondeyrket her i distriktet. En av årsakene var at jernbanen mellom Hamar og Tretten 
ble bygget like før århundreskiftet, og kombinert med stor skipstrafikk på Mjøsa - ble 
markedsadgangen her en ganske annen enn tidligere. Gårdene fikk avsetning på sine 
produkter, ikke minst på sitt tømmer - og det førte til at pengehusholdningen ble mer 
alminnelig på gårdene.

Mine besteforeldre, som ble gift i 1897 – fikk tre barn. Først kom Johanne f. 1898 - 
deretter Ingeborg f. 1902 og til slutt Lars f. 1904. Voldsom stas da odelsgutten ble født! 
Og desto dypere sorg da han døde av sukkersyke i 1906. Den gang var det lite å gjøre 
med den sykdommen, og vi kan bare tenke oss foreldrenes fortvilelse og sorg. Men livet 
måtte jo gå videre.

Det ble frem til 1914 en økonomisk god tid, som kuliminerte med verdensutstillin-
gen i Oslo samme år. Bestemor og Bestefar Tokstad besøkte utstillingen og fortalte at 
de hadde hatt en fantastisk tid. Sorgen over sønnen ble glemt for en kort stund.

Her på gården var det først og fremst melkeproduksjonen som stod for inntektene. 
Min bestefar Lars var en ivrig husdyrmann, og bygget etterhvert opp en fin besetning – 
først av Telemarksfe – så av raukoller. Senere i århundret ble det bare N.R.F-ku.

Og de hadde en fremragende stab av flinke folk rundt seg! Mange av dem begynte 
her på Tokstad ved århundreskiftet. Johan Olsen kom hit like før århundreskiftet, over-
tok etterhvert Harstad øvre – stiftet familie og het siden Johan Harstad. Han døde her på 
gården i 1971. Johan og Agnethes eldste sønn – Ole - ble også her mesteparten av sitt 
liv. Han var en dyktig gardskar. Det samme var hans to brødre Arne og Alf. De var også 
her på Tokstad hele sitt voksne liv.

De hadde to søstre, Paula og Johanne. Den siste ble her hele livet, mens den eld-
ste reiste til Oslo og tok arbeide. Johanne lever fremdeles – ved århundreskiftet – på 
aldershjemmet. Anna Engen kom hit som barnepike for veslegutten, og ble her til sin 
død. Hun ble etterhvert kokke, og vi var ofte redd henne. ”Nå kommer Anna kokk med 
vispen” var et uttrykk som ofte ble brukt, av oss uoppdragne unger. Men hun var i virke-
ligheten godheten selv. Anne stuepike kom hit sammen med mommo, og ble her til sin 
død. Anette kom hit også på den tiden, først som medhjelper, senere budeie i fjøset og 
ennå senere griskokk. Andreas Olsen var stallkar og ble her hele sitt liv. For hestene var 
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jo noe av det viktigste på hele gården. Vi hadde 5 beiter – dvs 10 arbeidshester og dertil 
kom alle unghestene. Så stellet her var viktig og arbeidskrevende. 6 husmannsplasser 
var i drift, og det var mange folk her - både unge og gamle.

 
Om sommeren ble mange hester sluppet til fjells, og vi ungene fulgte spent med på 
ferden. Men i 1914 begynte første verdenskrig! Norge var ikke med, men mange av våre 
skip ble torpedert og senket av tyske ubåter. Og mange sjøfolk omkom.

Her i distriktet ble det efterhvert meget gode tider, som kulimi-
nerte med jobbetiden da verdenskrigen sluttet i 1918. Store endringer 
kom – delvis som en følge av krigen. Det elektriske strømnettet ble 
bygget ut, og vi fikk det elektriske lyset i 1919. Telefonen kom noen år 
senere, og førte til store endringer i det daglige liv. Men jobbetidene tok 
en brå slutt ca. 1925, og førte til store omveltninger. Mange gårdsbruk 
og skogeiendommer skiftet eiere som følge av spekulasjoner i aksjer 
og fallende priser. Fortvilelse og håpløshet avløste de gode tider. Her 
på gården døde Lars Tokstad i 1927, og Lina Tokstad – mommo – drev 
gården alene frem til sin død i 1938. Ekstra vanskeligheter kom som 
følge av at hennes familie fremmet økonomiske krav efter hennes død. 
Disse kunne ikke oppfylles. Tvangsauksjon ble lest opp på gården, og 
det fulgte store vanskeligheter og uvennskap mellom Krogvik og Tok-
stad. Min bestemor – mommo – hadde begynt med sommergjester. Og 

det var meget strevsomt, men økonomisk vellykket. Over tyve sommergjester var her 
og lot til å trives godt. Og de ga arbeide til svært mange. Det var tre bordsetninger fire-
fem ganger om dagen. I folkestuen var det ca 20 som skulle ha mat. I kjøkkenet var det 
ca 5-10 vesentlig håndverkere som spiste, og ”inne” i spisestuen var også ca 20 sultne 
munner. Så ingen kunne klage på at det var stille her på Tokstad. Det var tydelig at gjes-
tene trivdes, men det totale økonomiske utbyttet tror jeg ikke var så stort.

Men Tokstad klarte seg gjennom nedgangstidene. Verre var det med kravene fra 
Krogvik som var meget vanskelige og oppfylle - særlig da advokatene overtok spillet. 
Men det løste seg, da min far skaffet pengene og fikk betalt kravene. Men mye vondt 
blod var skapt, og de vonde følelsene varte i mange, mange år. Da Vesla og jeg mange 
år senere fortalte min far at vi hadde besøkt 
våre slektninger på Krogvik, ble han rasende 
og syntes vi hadde sviktet. Men tiden leger alle 
sår. Og nu har vi vært på Krogvik flere ganger.

Telefonen kom innover bygdene her ca 
1915, og skapte stor begeistring. Men de før-
ste sveiveapparatene var store og tungvinte, 
og i begynnelsen kunne alle følge med i alle 
samtaler, så når du tok av røret, var det et 
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virvar av stemmer. Men det bedret seg raskt, og da 
automattelefonen kom noen tiår senere, ble forhol-
dene meget bedre.

Nedgangstidene varte helt til 33-34, og ble avløst 
av moderate oppgangstider. Her på Tokstad gikk livet 
som tidligere. Det var i disse årene at de praktfulle 
steinmurene på både inner- og yttergarden, ble byg-
get. Men så døde mommo plutselig i 1938. Mor og far 
drev gården videre - samtidig med gården Ajer ved 
Hamar. Jeg overtok, mest i navnet, fra 01.01.40 sam-
tidig som jeg begynte på N.T.H.

 
Men så kom annen verdenskrig og Norge ble okku-
pert av tyske tropper 9. april 1940. Jeg hadde vært på 
sesjon sommeren 39, og var erklært stridsdyktig kl. 
A. Så derfor meldte jeg meg frivillig til D.R.2. Min hovedjobb ble som ordonans, men jeg 
var også med i kampene ved Midtskogen, Morskogen, Strandlykkja og nord for Hamar. 
Der hadde vi en mitraljøsestilling i Nydal, og hadde felt endel graner som veisperring. 
Men efter endel skuddveksling, måtte vi trekke oss tilbake, da tyskerne satte inn tanks 
og kampfly. Jeg fikk et skudd gjennom brystet da vi sloss på Bergshøgda, og våknet 
igjen på Hamar sykehus. Vår hovedoppgave var å forsinke tyskernes fremrykking mot 
Ring. Så mens kampene fortsatte der, hadde jeg det som en greve på Hamar Sykehus.

Tokstad ungikk alle ødeleggelser, men mange av våre folk og hester ble utkalt til 
det militære.

Efterat dyktige leger hadde lappet meg sammen igjen, begynte jeg studiene ved 
N.T.H. høsten 1940. Det ble en begivenhetsrik tid. Jeg kom tidlig med i motstandsbeve-
gelsen og var med på en flyktningerute til Sverige. Senere drev vi en ultrakortbølgelinje 
til Sverige over Sylene. Den var faktisk i drift helt til krigen sluttet i 1945. Men somme-
ren 1944 ble jeg arrestert av tyskerne - satt først i Hamar Kretsfengsel og derefter på 
Viktoria Terrasse. Men det viste seg at det intet hadde med Trondheim og aktivitetene 
der å gjøre. Men en klassekamerat Erik Bern, som ble skutt i kamp med tyskerne på 
Jeløya, hadde mitt navn i sin 7 ende sans. Så de måtte 
slippe meg ut mot at jeg ikke beveget meg utenfor 
Tokstad i fremtiden.

 
Jeg benyttet den nyvunne frihet godt. Vesla og jeg 
forlovet oss i 1944 og giftet oss like før krigen sluttet 
våren 1945. Bryllupsreisen gikk med hest til Mostebu, 
hvor Ludvig hjalp oss det siste stykket. Og seks barn 
ble efterhvert et synlig bevis på en vellykket forbin-
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delse. Alle seks er nu gifte og har sine egne barn, og noen 
har allerede barnebarn.

Jeg drev og harvet på Smedbakken, da Vesla kom 
løpende med fredsbudskapet. Og spør om det ble jubel!! 
Overgangen fra krig til fred ble smertefull for mange, men 
efter en tid falt de fleste til ro. Jeg kunne fortsette mine 
studier i Trondheim. Og dagen før en eksamen fikk jeg 
telefon om at vår førstefødte var trygt ankommet. Jeg ble 
ikke ferdig med mine eksamener før om våren 46, så da ble 
Vesla og jeg gårdbrukere igjen.

Det ble bl.a en meget hektisk byggeperiode. Vi startet 
med de tre små husene som begrenset innergarden.  Disse 
ble revet og et nytt, langt uthus ble bygget. I nordre enden 
ble det bygget en kjeller, og efterhvert innstallerte vi et kjø-
lerom og fryseri der. Mens fryseteknikken var ny, leiet vi ut 
frysebokser. Mange var innom for å hente ”en pakke med pølse”, så det ble mye å gjøre 
for Vesla. I 1953-54 startet vi med restaureringen av hovedbygningen – bygget kjeller 
under hele nordre delen – la nytt tak og ominnredet meget inne. Cathrine, som da var 
liten, lærte å gå i stiger, før hun lærte å gå ordentlig. Vi hadde sluttet med folkehushold-
ning, og ”folkestuggua” ble det nye kjøkkenet. Det gamle kjøkkenet ble dagligstuen vår. 
Vi la inn varmt og kaldt vann - også i annen etasje med pumpe og varmtvannsbereder 
i kjelleren. Det var rart og nesten vemodig å se de eldgamle, delvis sotete tømmerveg-
gene med festene for langbenkene og hullene for lyset, komme frem igjen – men bare 
for en liten stund. Så ble alt isolert og panelt på nytt. Nye vinduer ble også satt inn.

I 1970-80 årene ble den andre hovedbygningen restaurert – efterat den ble flyttet 
over på en ny kjeller som var støpt året før - for bl.a å få større avstand mellom bygnin-
gene. Hele huset ble ominnredet og isolert. Men da vi overlot gården til vår sønn i 1980-
årene, ble det til at vi beholdt vårt gamle hjem i hovedbygningen, mens de nygifte flyttet 
inn i den nyrestaurerte bygningen.

Uthuset ble også restaurert. Det ble delt i to med ny kjøring over fjøset – tre siloer 
inntil fòrbrettet og med plass til ca 25 mjølkekuer + ungdyr. I den andre låven - ”nylå-
ven” - ble det bygget korntørke og potetkjeller. Det ble også plass til stort oppbevarings-
rom for den nye redskapen som kom. To vifter sørget for ventilasjonen i potetkjelleren 
med kanaler under gulvet.

De siste 50 årene av 1900 ble en revolusjon for jordbruket og gårdsdriften. Trakto-
ren gjorde sitt inntog! Her leide vi først en traktor med jernhjul og koblet på vår gamle 
hesteredskap. Men så kom Fergusontraktoren med hydraulikk og helt nye redskaper 
tilpasset dette system. Og hestene ble arbeidsledige. I løpet av 60-70 årene ble begge 
stallene revet og hesten var historie her på gården. Vemodig, men nødvendig. Og rivingen 
av husvær ble en realitet. Mange  av folkene tok bedre betalt arbeide i Moelv eller Bru-
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munddal. Vi måtte rive Olsenga, Bekken og 
Smedbakken, mens øvre og nedre Harstad 
ble modernisert. Egen sveiserbolig var alle-
rede bygget i 1944. Og efterhvert døde våre 
trofaste arbeidstagere - Anna kokk – Anette 
– Anne stuepike – Johan – Ole – Arne og Alf. 
I dag lever bare ett av barna fra øvre Har-
stad – nemlig Johanne. I dag er bare to karer 
isving – foruten forpakteren Hans Christian 
Nannestad, bare en sveiser. For fjøsdriften 
går fremdeles som i ”gamle dager”.

I 70-80 årene kom også skurtreske-
ren innover bygdene her, og revolusjonerte 
korninnhøstningen. Det ble slutt på hen-
ginga eller sneisinga av loa og all trøskinga. 
Alt støvet fra treskinga og bæring av tunge 
kornsekker er det nok ikke mange som 
savner. Her ble bygget egen korntørke som 
ble til meget stor hjelp. Vi tippet kornet uti 
tørka fra tilhengeren og en stor vifte besør-
get all tørking.

Også grashøstinga ble sterkt modernisert. Store nye slåmaskiner og rundbal-
lepresser gjør at landskapsbildet i dag domineres av lange rekker med plastballer – 
svarte eller hvite.

Men da Johan Harstad i ett av sine siste leveår ble spurt av en journalist om hva 
som var det største fremskrittet i jordbruket i de siste 50 år, tenkte han lenge på sva-
ret. Men til slutt svarte han: ”Det må nok bli kappsaga det!!” Men han lærte seg å kjøre 
traktor på sine gamle dager, mens hans sønner ville ikke prøve det!

Optimismen er stor i dag ved overgang til et nytt århundrede. Men endringene for 
landbruket blir nok ikke mindre. Navnet på det nye hundredeåret blir vel data-århun-
dret. Jeg får bare håpe at de gamle tradisjoner og kunnskaper kan holdes i hevd lengst 
mulig. For tidene endrer seg hurtig, men menneskene er de samme.
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Far Tokstad - i ett og alt

Presidenten: Ærede medrepresentanter! Tidligere stortingsrepresentant Lars T. 
Platou er død, nesten 83 år gammel. 

Lars Tokstad Platou var født 2. juli 1920 i Stavanger. Han tok examen artium i 1939 
og ble elektroingeniør fra NTH i 1946. Lars T. Platou deltok aktivt under felttoget i april 
1940 og ble såret under trefningen ved Tangen. Allerede i 1941 ble han gårdbruker på 
slektsgården Tokstad i Veldre og hadde ansvaret for driften fram til 1982. Gjennom 
mange år ledet han også familiebedriften Elektrobygg A/S i Hamar og hadde mange 
oppdrag som elektroteknisk konsulent. 

Lars T. Platou engasjerte seg tidlig i politisk arbeid og ble allerede i 1950 formann i 
Hedmark Høyre og derved også medlem av Høyres lands-
styre. Han ble medlem av Ringsaker kommunestyre i 1952 
og var medlem av formannskapet i perioden 1960-1967. 
Det er umulig å gå i detaljer når det gjelder den lange rek-
ken av Lars T. Platous tillitsverv i lokalt styre og stell, men 
listen spenner fra menighetsråd via jordstyre til fylkes-
ting og lokal partiorganisasjon. Opp gjennom 1950-årene 
hadde han også en rekke viktige verv i Norges Bonde-
lag og var bl.a i noen år formann i Hedemarken krets av 
Bondelaget. 

Allerede ved stortingsvalget i 1953 ble Lars T. Pla-
tou vararepresentant fra Hedmark for Høyres Alv Kjøs. 
Han var vararepresentant også i perioden 1958-61 og ble 
valgt som representant ved stortingsvalget i 1965. Lars 
T. Platou ble gjenvalgt i 1969 og 1973 og kom raskt til å 
markere seg som en av Høyres mest sentrale politikere 
- både i og utenfor Stortinget. I Stortinget var han i før-
ste periode medlem av kommunalkomiteen og deretter av 
finanskomiteen. I perioden 1969-1973 var han formann i 
finanskomiteen og deretter nestformann i samme komite 
i perioden 1973-1977. 

Lars T. Platou var en aktiv stortingsrepresentant, 
som engasjerte seg i et utall store og små saker. Her skal 

Møte torsdag den 12. juni 2003 kl. 10
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bare nevnes at han våren 1969 som saksordfører fikk et 
hovedansvar for å lose Borten-regjeringens store skat-
tereform - momsreformen - gjennom Stortinget. Lars T. 
Platou var også sterkt opptatt av å gi bedriftene og ver-
diskapingen i samfunnet best mulige kår. Selv var han 
både før, under og etter sin tid på Stortinget engasjert i 
en lang rekke bedrifter. Han hadde lederposisjoner bl.a 
i følgende selskaper: A/S Vinmonopolet, hvor han i en 
årrekke var styreleder, Raufoss Ammunisjonsfabrikker, 
hvor han var formann i bedriftsforsamlingen, og Kredit-
kassen, hvor han helt fram til 1990 var formann i repre-
sentantskapet. Det var også typisk for Lars T. Platou at 
han på en tid da det så mer enn vanlig tungt ut, enga-
sjerte seg sterkt i arbeidet for å sikre at « Skibladner » 
skulle forbli Mjøsas Hvite Svane. 

Lars T. Platou ble tildelt Kongens fortjenesteme-
dalje i gull i 1982. 

I sin nekrolog sier Høyres leder, Jan Petersen, at ”Lars T. Platou ruvet, både som 
person og politiker”. Det er ikke vanskelig å være enig i en slik karakteristikk, selv om 
vi i denne sammenheng konsentrerer oss om årene på Stortinget. Han var en viktig 
og innflytelsesrik stortingsrepresentant, ikke først og fremst på grunn av de formelle 
posisjoner han etter hvert fikk både i egen partigruppe og i komitearbeidet, men kan-
skje like mye på grunn av evnen til tillitsfullt og forpliktende samarbeid på tvers av alle 
partigrenser og andre skillelinjer i Stortinget. Lars T. Platou var alltid beredt til å lytte 
til andres synspunkter, men nølte ikke med å gi uttrykk for egne holdninger når det var 
nødvendig. Og Lars T. Platou var verd å lytte til. Lars T. Platou var i all sin ferd en meget 
behagelig person. Det fikk alle som hadde gleden av å samarbeide med ham gjennom 
tolv år på Stortinget, erfare. 

Vi minnes Lars T. Platou med dyp respekt og lyser fred over hans minne. 
Representantene påhørte stående presidentens minnetale. 

 
T’n står i midten av navnet, og henviser til Tokstad, som jo var både utgangspunkt, 
midtpunkt og avslutningspunkt i livet hans.

For Lars lå Tokstad ”midt i verda”, akkurat der den skulle ligge. Det var hans og 
”Veslas” og resten av familiens selvsagt tilhørighets- og samlingssted.

Her vokste han opp og fikk sin grunnleggende dannelse, her møtte han Vesla som 
kom fra nabogården, og som ble hans hengivne ektefelle og livsledsager, her var han 
gardbruker og arbeidet skulder ved skulder sammen med familien og de ansatte på 
gården, herfra dro han ut i verden, først for å skaffe seg utdannelse som sivilingeniør, 
siden som aktiv lokalpolitiker og rikspolitiker for Høyre, og på utallige oppdrag som 
engasjert samfunnsborger med mange betrodde tillitsverv. 

Prest Geir Hansens minnetale ved 
begravelsen fredag 6. juni 2003

Veldre kirke

Kong Olav og far

Far
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Men til Tokstad vendte han alltid tilbake. Her lå veldig mye av hemmeligheten til 
hans nærmest uutslitelig arbeidskraft og veldige pågangsmot gjemt. 

Lars var en tradisjonsbevisst og framsynt mann. Båndene til den gamle slektsgår-
den, historisk bevissthet og tradisjonsformidling, var kombinert med en veldig interesse 
og nysgjerringhet over for alt nytt og uprøvet. På sine eldre dager var han rett og slett 
tilbakeholden med å gi seg i kast med nye ting – fordi han visste at det så lett kunne bli 
for mye av det gode når han først satte i gang.

Juletre i fjøset, det skulle han ha. Det var gammel tradisjon. Og alle måtte ut i fjøset 
og hilse på dyra på juleaften, sette grøt på låven, og høre at kirkeklokkene ringte jula 
inn, før de selv kunne gå inn å sette seg til bords. 

Samtidig var han kanskje den aller første til å innføre musikk i fjøset – lenge før 
det ble vitenskapelig bevist at det faktisk hadde en god virkning både på trivsel og 
melkeproduksjon.

Tokstad var familiemøtestedet. Etter hvert antok jo familien anselige dimensjoner: 
Seks barn sto frem på rad, og jamen snek det seg en odelsgutt inn i den lange jente-
rekken. Og til slutt var sannelig også seks svigerbarn på plass. Lars tok hjertelig imot 
dem alle. 

Og så kom barnebarna og oldebarna i rikelige mengder. 49 var de i alt, da han 
måtte ta farvel. Og han visste vel at den 50.ende var på vei.

Vesla og Lars hadde jevnlig kontakt med hele familien. Tokstad var familiesentra-
len, der alle beskjeder gikk inn, for så å bli spredt videre utover. Et viktig poeng med å 
skaffe seg PC og e-mail var at det forenklet og lettet kontaktmulighetene.

Lars var så utrolig takknemlig og stolt over familien sin. Som en stor og glad bam-
sefar møtte han alle med en åpen, inkluderende favn, og viste dem gjerne fram for 
andre. Stoltheten syntes godt, og han gjorde ingen forsøk på å skjule den.

Men så fikk han også en herlig gjeng rundt seg, som viste ham både beundring og 
hengivenhet. Han var så helhjertet til stede. Det ene familieselskapet var ikke til ende, 
før han var i gang med å planlegge det neste. Ved viktige begivenheter kom han alltid 
med vektige ord. Det forventet alle av ham. Og de ble aldri skuffet.

Han viste også stor sosial oppfinnsomhet. Tradisjonene skulle opprettholdes, men 
gjerne fylles med nye ideer eller poenger. En gang leide han jo en hel buss til familien 
og dro til Lego-land. 

Han var veldig opptatt av at barna skulle utvikle seg, både personlig og kunnskaps-
messig. De skulle vises tillit og de skulle få prøve seg fram. En gang hadde han for 
eksempel med seg de tre eldste barna på en Europa-tur. Da var de i alderen 11 til 15 år. 

Og de fikk prøve seg på egen hånd, stadig vekk. Men først måtte de lære denne 
ene og helt avgjørende setningen: ”Können Sie Mir den Weg nach der Jugend-herberge 
Sagen, bitte?” – Da visst han at de ville komme seg tilbake til bestemmelsesstedet, der-
som de gikk seg vill. 

Den trygge tilhørigheten gjorde Lars til en selvstendig og uavhengig politiker. Han 
hadde egne meninger om mangt, og sto for dem, også om han kom i utakt med majori-
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teten i partiet. Når Lars var tilstede ble det ganske ofte fattet vedtak ”mot en stemme”.
Hans personlige integritet var nærmest urokkelig: Et ord var et ord, et løfte var et 

løfte. Han sto alltid ved det han hadde lovet. Noe kalte ham naiv av den grunn, og hadde 
nok et ønske om at han kunne opptre litt mer smidig og tilpasningsvillig, men til ingen 
nytte.

Lars var et ordensmenneske, og jobbet utrolig strukturert. Det var alltid orden på 
pulten hans. Han møtte aldri uforberedt når en sak skulle behandles. 

Og samtidig var han et følelsesmenneske. Det skjønte alle som overvar en fotball-
kamp på TV sammen med ham. Og det viste han alle de gangene han ble rørt til tårer, 
enten det nå var i sorg eller i glede. På Lars passer disse ordene av Åsmund Olavsson 
Vinje godt: ”Men alltid hjå den sterke mann just det eg fann, at tårer for det fagre rann.”

Han hadde evnen til å reagere på og glede seg over de helt enkle tingene i hverda-
gen: blomstene på kista hans her i dag er plukket på Tokstad, og symboliserer nettopp 
denne evnen hos ham.

Lars døde på sitt kjære Tokstad, mens han ennå kunne være i virksomhet. Han satt 
ved PC-en da det skjedde. Det var slik han ønsket at det skulle være. Det skjedde fredag 
den 30.mai, og han ble liggende på Tokstad helt fram til tirsdagen, slik at alle fikk god 
tid til å si farvel , og gi uttrykk for sin store takknemlighet overfor ham. 

I dag skal en av døtrene gi ham sine avskjedsord. ”Feministen som har vokst fram 
av patriarken” – det er en betegnelse hun selv vedstår seg. Vær så god, Sidsel, ordet er 
ditt .....

 
I disse dagene etter at du døde sist fredag, føler jeg meg som klovnen Pellegrini som 
gråter med halve ansiktet og smiler med det andre halve,- og jeg kan ikke bestemme 
meg for hvilken side jeg skal vende fram,- for begge er like ærlig ment. Jeg gråter over 
det som var og har tatt slutt - jeg smiler over det som var – og ikke vil ta slutt.

Dagene og nettene denne siste uken har satt på plass hva jeg gråter for. Jeg gråter 
over at barnet i meg ikke har en far lenger. Det er stor sorg å erkjenne det – for barnet i 
meg har fortsatt en lengt etter å være barn til deg som den faren jeg var så utrolig, utro-
lig glad i og utrolig, utrolig stolt over. Ungdommen i meg har også mistet faren sin, men 
jeg har aldri vært noen rebell som hadde behov for å opponere mot deg som en ungdom 
ofte gjør overfor en far – snarere tvert i mot, så var jeg like nesegrus beundrer av deg i 
mine ungdomsår som i barneårene. Det er heller den modne voksne delen i meg som 
de siste årene har vært forvirret over at du ikke var og heller ikke lenger kunne være 
den samme faren som du alltid hadde vært, og ha den samme betydning for meg som 
du alltid hadde hatt - som far. Den voksne Sidsel i meg tillater seg derfor nå endelig å 
innrømme at du fikk en annen farsrolle da jeg måtte innse at jeg hadde tatt deg igjen 
som voksen og du kun var eldst i antall år. Så jeg mener virkelig, far, at jeg nå gråter 
over det som egentlig tok slutt for noen år siden, - den gang jeg ikke syntes noen kunne 
måle seg med deg som faren min, bestefar, svigerfar og oldefar. Etter hva vi søsken har 

Sidsels tale ved båren 
fredag 6. juni 2003

Kjære far

Mor og far
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snakket om disse dagene, så tror jeg at vi alle seks kjenner på 
mange av de samme følelsene, men at vi har hatt ulikt turbu-
lente følelser i de ulike livsfasene.

 Hvorfor så smile,- hvordan går det an å smile med halve 
ansiktet i dag? Jo, det har jeg funnet ut at hvert fall ikke er 
vanskelig å forklare,- for det er nettopp erkjennelsen av hvor 
betydningsfullt det er å ha en far som er far når en trenger en 
far, som har vært dominerende i alt vi søsknene har snakket 
om rundt hvordan vi har hatt det sammen med deg i en barn/
far-relasjon. Da kommer minnene, smilet, latteren, galgenhu-
moren, overbærenheten og ettertanken. 

Vi har fått så mye - vi har hatt tilgang til så mangt - vi ble 
gitt så mange muligheter - vi ble vist så mye tillit - vi ble opp-
muntret til så mye engasjement - kort sagt: vi kan stole på 
underlaget. 

 Dette har gitt seg utslag på forskjellig vis. At i alle fall èn 
av oss er blitt feminist – som presten sa – er ikke rart. Med den 
dyrking av mannen generelt i et bondesamfunn og deg spesielt av mor og oss ungene, 
måtte det nærmest bli en konsekvens. Men aldri har det vært problematisk i forhold 
til odelsloven før 1965 og Tokstad som forvaltes videre av Fridthjof og Kari. Tokstad er 
heller interessant i en feministisk analyse, da det er like sterke kvinner som har forval-
tet Tokstad tidligere som det har vært menn. I et perspektiv fra 1358 og i de 21 gene-
rasjoner som har sittet der av vår slekt, følger slektslinjene så vel gjennom kvinner 
som menn. Det har derfor vært patriarker på Tokstad før deg, men du vil nok ruve både 
fysisk og idemessig som en av de mest markante. Det er som i Menneskeskogen som 
Åse Marie Nesse kaller ett av sine dikt og hvor hun sier i siste vers:

 Tokstad-furua er et slik tre – 400 år gammelt og 
fredet står det langs Præstvægen på Tokstads 
grunn. Når en står under furua og ser opp, er det 
ikke bare et tre en ser – treet er i seg selv en hel 
skog – der greinene er så svære at de ser ut som 
egne trær i treet. 

Du, far, er et slikt tre i treet,- du er som ei grein 
i Tokstad-furua – du vil i slekta vår være et genera-
sjonsledd – sammen med mor - som skaper konti-
nuitet og kraft for senere generasjoner – eller for 

å sitere Åse Marie Nesse nok en gang - i diktet Tåretreet, så vil du og mor til sammen 
være: årringars vern mot uvêr.

Far – det du stod for, det står. Patriarken lever ikke lenger, men matriarken 
lever videre. Mor Tokstad lever videre, Tokstad-furua lever videre. Du er fredet i våre 
minner!
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Mor Tokstad

Det er stille på gården Tokstad i dag. Helt i tråd med den generelle utviklingen innen 
landbruket. Det yrende folkeliv som vanlig var på en storgård tidligere er for lengst borte. 
Denne pulserende livsnerven i bygdesamfunnet hvor mange la ned lange arbeidsdager, 
der muskelkraft slit og tunge tak var byttemiddel mot det daglige brød. Førstehånds-
kjennskapen til denne viktige del av vår arbeiderhistorie er også snart borte. Dermed er 
det snart ingen som kan fortelle om dette med egne ord.

Fjøsgutter, hesterøktere, sveisere og budeier, ”stuggujinter”, kokker, husbondskar 
og husmenn, hadde viktige funksjoner som opprettholdt gardsdrifta. De var bidragsy-
tere fra de nederste trinn på den sosiale rangstige fra vår nære fortid, som er gått over 
i historien. De som skapte liv og lun atmosfære i uthus, stall og fjøs er også borte. Der-
med er lyden av go´modig rauting fra en drøvtyggende besetning som fornøyd gir fra seg 
noen melkelitere i reinskrubbet spann under drevne budeiefingre, noe vi bare leser om.

Heller ikke eimen av velsmurt lær og seletøy kan fornemmes i stallgangen lenger. 
I hvertfall ikke der dette sanseinntrykket kan forenes med lukt av arbeidsgamp. Denne 
trofaste sliteren, og folkets venn, som med en harmonisk trygghet og knuspende vellyd 
forvandlet tørt høy til livgivende energi før ei ny hard arbeidsøkt. Alt dette er nostalgi. 

”- Itte tråk i maten åt gampom!” brølte Andreas Olsen, og sendte en illsint henven-
delse opp på stalltrevet der ungene hoppet i høyet. Han Gamle-Andreas tok sitt hes-
teansvar på alvor og tålte ikke uro når hestene skulle kvile. Jegerhesten Dragon, eller 
Gamle-Jegeren, som han også kaltes, hadde sin plass i første spilltauet. Så kom Svar-
ten - han var større og sterkere. Alle hadde sin rang og sine kvaliteter, egenskaper og 
styrke, både hest og kar. Dyra hadde personlighet, omtrent som folka som stelte og 
håndterte dem daglig. Samspillet gjorde at de ofte ble farget av hverandre. Det var for 
eksempel ingen som pløyde så rett og fint som Arne Harstad og ”Svarten”!

I fjøset og grisehuset regjerte Annette, og visste å gi beskjed hvis unga lekte i høyet 
til ”hennes” kuer. Alle hadde et ansvar og sine oppgaver som daglig skulle løses for at 
gardsmaskineriet skulle fungere. Dette kollektive samspillet som var så viktig, og som 
var det avgjørende for at en gård skulle kunne fremstå som en levedyktig liten bedrift 
på landsbygda. 

Gardssamfunnet var fullt av personligheter og individualister. Det var det som 
gjorde at dagene kunne fremstå forskjellig til tross for faste innarbeidede rutiner. 

Anne stuepike og Anna Kokk la alt til rette inne i bygningen. Med stort ansvar og 
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mange munner og mette var de først oppe, og sist i seng. Dagene gikk med til rengjø-
ring, baking, foring av høner, ender, gjess og kalkuner, eggsanking, vedbæring til kom-
fyrvarme, kaffe, mat og drikke til kjøkken og folkestue.

I dag er det stille på gården, og ”Mor Tokstad” er den eneste som er igjen i hoved-
bygningen etter at Lasse ble borte. Hun er dermed en av de siste som har kjennskap til 
den enorme utviklinga på garden de siste 80 åra. Hun går i sitt 87. år, og er nesten dag-
lig å se ute på tunet, og langs hovedvegen med hjulsparken, hvis vær og føre tillater det. 

Det er all grunn til å stanse opp å tenke tilbake på hva man tross alt har fått mulig-
heter til å være en del av i denne viktige tidsepoken i menneskehetens historie. Der hvor 
utviklingen har vært størst, mest merkbar, og ting skjedd raskest. Store omveltninger 
innen jordbruk og skogbruk, mekanisering og teknologi, digital og data, som står i sterk 
kontrast til hva som preget egen barndom og oppvekst i 1920 og 1930-åra. 

Selv om Mor-Tokstad har tilbrakt hele sitt voksne liv på den tradisjonsrike garden i 
Løkendalen med de familiære relasjoner tilbake til 1358, Tokastadir, må vi likevel ta det 
fra begynnelsen fra hennes egen oppvekst og barndom. 

Det begynte på nabogården Båberg hvor hun ble født 13. desember 1921, og vok-
ste opp som nummer fem i en barnefl okk på seks. Ved dåpen tre måneder senere fi kk 
hun navnet Clara Ingeborg Hveem. Tilnavnet ”Vesla” fi kk hun ganske tidlig - noe som 
kom til å henge ved for all ettertid. Tidsepoken for hennes og søskenfl okkens barndom 
i 1920-1930 åra tilsier knappe økonomiske tider, som igjen bød på store utfordringer for 
foreldrene. Hun legger heller ikke skjul på det. 

Vi hadde ingen penger, men vi hadde jo mat! A’ mor var jo fantastisk fl ink tel å få på øss 
no klær hele tida. Men en ta lærerinnene på Furu skole, Aagot Sørlien, sa det en gong at 
det var ingen ta de andre unga som var så bøtte som Båbergsunga. Men a’mor hu bøtte 

så pent så vi tenkte æiller på at det var no gæærnt å gå slik!  

Ungene lærte tidlig å ta ansvar og måtte hjelpe til der det trengtes både ute og inne. 
Det var aldri snakk om noen fritidsproblemer. Med stor aldersforskjell på den eldste og 
den yngste i fl okken ble gjerne rollen som storesøster eller storebror av oppdragende 
og forbilledlig betydning for de minste. 

Når eldste systra mi vart stor nok så var hu kokke, og vi andre drev jo på ute. Det var jo 
likedant ælle stann det. Vi var mæ på ælt. Mor og far begynte mæ jordbær. Fire mål mæ 
jordbær, det var jo store tingen, dæ - men det er jo ingen ting i dag. Men vi greide det jo 

sjølve, mæ unger tel hjelp i innhøstinga. Da fekk vi 63 øre kilo’n, for førsteklasses jordbær. 
I dag kjæm’n vel itte under 20 kroner?

Je kæinn itte kåmmå hau at vi hadde noen faste forpliktelser utenom. Ellers var 
det to husmenn som hjalp tel på Båberg. Ottar Larsen på Båbergs-Haugen og Erling på  
Rønningen. Dom var mæ på gardsarbe og drev i tillegg jorda på plassen der dom bodde. 
Det var både høner, gris og ku på Båbergs-Haugen og høner og gris på Rønningen.
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Etter hvert tvang den obligatoriske tilegning av kunnskap seg fram, og i 1929 begynte 
”Vesla” i første klasse på Furu skole med frk. Ragna Arntzen som lærerinne. Etter 
hvert, Aagot Sørlien og Ole M.Storaas. Skolevegen var overkommelig. Med skolebygnin-
gen rett nedenfor garden var det kun noen minutters gangavstand. Det vekkes mange 
koselige og gode minner fra skoletida.

Dæ var da itno som hette ”mobbing” den gongen. Derimot erting, - men herregud,  dæ 
mått´n da tåle, bare den itte var ondskapsfull.

I friminuttene bedrev vi alle mulige slags leker. Bro- bro- brille, kaste ball på veggen, lekte 
Tyven- tyven, og da hadde vi  mæ øss gutta. Vi slo rotte. Gutta kaste på stikka med ettøringer, 
og klinke mot veggen med femøringer. Vi kjedet øss æller, dæ je kæinn kåmmå hau.

Vi var 31 elever i min klasse, på én lærer. Den gongen så hette det å ”dompe”. Så da veit 
jeg det kom 3 stykkjer på ett år som måtte gå oppatt tredje klasse. 

Ragna Arntsen var grei, men Aagot Sørlien kunne vara grusomt urettferdig. Det var 
nesten så hu måtte slutte som lærer hu, 
æltså. Skoleåret begynte i mai og vi gikk fram 
til sommerferien. Så begynte vi på’n igjen i 
august.

I 1936 vart je konfi rmert. Fysste gong je 
vart hørt i salmevers da je gikk for presten, 
kalte sokneprest Hexeberg meg for Klara. 
Jeg hadde jo støtt lystret tilnavnet ”Vesla”, og 
aldri mitt liv vørti kælt Klara, så når han ropte 
opp Klara så reagerte je itte på det i det hele 
tatt. Hæn trudde at je itte kunne det da, så han 
begynte på verset for meg. Je kjæm hau verset 
fremdeles. ”Drag de mange sjele bange…”. Je 
kunne verset mitt je, men je kunne itte navnet 
mitt.  Så det er ikke bare-bare å ha klenge-
navn altså!! ”Vesla-navnet” hang ved bestan-
dig. Tæl å mæ hos dokter´n. Så fru Sandaker 
som skreiv øss over fra dokter Torp og ned tel 
Brumunddal´n, hu hadde kælt meg for Vesla. 
Da je satt på venteværelset var det ei som ble 
ropt opp som hette Siv. Der reiste det seg ei 
som var skikkelig brei over rumpa…. Navnet 
Siv, er jo nydelig på en baby, men itte på ei 
diger gammal kjerring---! Da gikk je borti 
luka og sporte om dom itte kunne gjøra om att 
navnet mitt slik at ingen skulle reagere slik på 
meg – Herregud!,- hette Vesla, å sjå slik ut.....! 
Det ville je itte!
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Etter konfi rmasjonen var je heme. Jeg var ”ute-kar”. Jeg var mæ på ælt mulig som skulle 
gjøras ute. Henge høy og renske i åker´n. Je måtte vara mæ i fjøset et halvt år, men det va 
itte før je var 16 år. For da la’n far inn mjølkemaskiner, og den sveiser’n vi hadde da  hæin 
skjønte seg itte på mjølkemaskiner. Så da hæin Granrud kom å skulle lære øss opp så sa a 
mor - ”Hu Vesla ska vara mæ hu å!” Sveiser´n såg på meg som ”vond luft” for hæin var nok 
kvinnehater. Hæin hadde nok itte no  tru på at no slikt som meg kunne lære det. Men etterpå 
så kælte hæn meg for et mekanisk geni---. Men n´Andreas hæn klarte itte mæ mjølkemas-
kin hæn æltså! Så hæn ga seg ætter et halv år. Da slapp je fri.

Min videre skolegang går det nesten itte an å prate høgt om dæ, vet du. Ætter folkesko-
len, var det yrkesskolen og husmorskolen.

Fra Båberg var det fi n utsikt sydover bygda, med overblikk til nabogården Tokstad 
nede ved hovedvegen. Vesla begynte å vanke i gardsmiljøet på Tokstad allerede som 
ung jente.

Det hadde seg slik at Kari Hofft og jeg var jevngamle og var klassevenninner. Dom 
bodde jo her på Tokstad, og hu gikk de tre første åra på Furu skole, før dom fl øtte tel 

Oslo i 1932. 
Og da mor og far begynte med jordbær på Båberg, var jo vi nede med bær til sommer-

gjestene her på Tokstad. Dermed ble jeg godt kjent med dem, deriblant ei som hette Maud 
Torkildsen. Hu bodde her med mor si og to andre søsken hele sammar´n. Hu hadde nok 
håpet at a skulle bli kjerring her, - og reiste hit at etter a vart vaksin, og slo seg tel litt her. 
Hu hadde jo vøri her hår eneste sammar sea a va bitte lita. Telslutt så fl øtte´n Lasse tel Ajer. 
Hæin va vel itte så begeistret for henner…!

Det var Lina Tokstad som begynte å ta i mot sommergjester for i det hele tatt å få det 
tel å gå rundt her. Det var jo 3,50 kr. døgnet, vet du. Det kunne vel gå litt på bekjentskaper. 
Slik som familien Hofft som bodde her i mange år, var nok på grunn av at hu var syster ått 
gamle lensmann Halvorsen (datter til lensm. Martin G. Halvorsen). Og Halvorsens var vel 
omgangsvenner med Tokstad, da.

Ælle de ”gamle”  på Tokstad var jo her da jeg begynte å vanke her, så je vart jo kjint mæ 
dom tidlig. N´Gunnerius, Anna kokk, Annette, Johan, og æille Harstad-kara, - dom stelte jo 
Tokstad som det skulle vara doms eget, så lenge det itte var no´n her. 

Mommo gikk jo bort i 1938, og svigermor var eneste odelsarvingen, men valgte å la går-
den gå videre i dødsboets navn. Ansvaret for drifta ble dermed lagt mye over på Anna kokk 
inne, og Johan Harstad ute. Hu svigermor bodde jo på Ajer, og var itte her mer enn en gong 
i vikua for å høre om ælt var i orden. 

Ellers var det jo to pensjonærer her; - Ragnhild Heramb og en sjømann, Hans Torjus-
sen. Han hadde sine problemer, og var nok blitt  henfallen til det sterke drikk. Dette var 
under krigen. 

Angående krigen.  – Så  hadde vi jo tyskere på gard´n her under krigen. Dom hadde vel 
brukt no hælm og ved… eller ett eller ænna…og dæ brente dom på jordet ved sida ta  låven… 
Å guri meg, - vi syns det va fælt å sjå. Men det gikk bra…!
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Lars T. Platou, (Lasse) født 2. juli 1920 i Stavanger, skulle etter hvert overta Tokstad. 
Skolegang, artium, og studier opptok mesteparten av hans tid, og han var mye borte. 
I 1941 ble gården formelt overdratt til Lars, og da han stort sett holdt til i Trondheim 
på høyskolen der, måtte livet gå sin gang på Tokstad. Foreldre og tjenerstab stod på så 
godt de kunne.

Hvordan endte Vesla opp som gardkjerring på Tokstad?

Dom bodde jo i Stavanger til Lasse var 13 år, men var jo her på Tokstad hår sammar og 
bodde her i lengre tid om gongen. Så je har egentlig beundre´n sia je var bittelita, je da! 

Han var litt spesiell… je kæin itno førr det, men jeg syns dæ…! I ællfæll sida´n var en 12-13 
år gammal. Så je gikk lenge å beundre´n je!

På spørsmål om når hun skjønte at det var gjensidig beundring, og at begges hjer-
ter banket i takt, svarer Vesla forlegent men diplomatisk:

Hæin Gamle-Andreas, som var stæillkar´n her, døde i januar i 1944. Hæin far var på 
tømmermåling og a mor var å besøkte mor si, så´n Haaken (bror) og je skulle gå i 

begravelsen i stella for dom. Der treftes vi, da... og da var vi vaksne begge to da, vet du…!
Så ble vi gift i 1945, og je fl øtte da hit. Mottagelsen jeg fi kk blant de ”gamle” på Tokstad 

da je kom inn som ”kjerring”, har je beundre dom for i æille år. Dom hadde jo sett je voks 
opp og kunne jo ha vøri helt umulige. Men dæ var dom itte. Inne var det fremdeles Anna kokk 
som styrte, og jeg fortsatte med å la henne styre. Je gjorde ingen ting. Hu bestemte maten, 
og laga´n på sitt vis. Anna var født i 1883, og hadde jo da vøri her sida hu var 20 år, og kom 
hit som barnepike. Gikk etter hvert over til å bli kokke.

Hu hadde det trælsamt. Tenkj på å ha 20-30 gjester her hver eneste dag hele sammarn. 
Og i jula, - hu gikk der å laga maten ått ælle somma. I jula var ælle først samle tel julelunch, 
og så tel julemiddag med hembrygd øl. Slik var det hårt år. Så det vart reine hvetebrøds-
dager for henne vet du, da je kom. Da vart det bære unger da. Ellers hadde hu mæ seg to 
damer som hjalp tel litt. Den ene var Else Harstad, hu slutte den våren je kom, og Ruth 
Bakke, gifte´ seg året ætter, og slutte da.

Anna kokk var på Tokstad i 60 år, og på slutten så klarte hu seg itte sjøl lenger, verken 
på den ene eller den andre måten, og det var ingen hjelpeinstans som tok seg ta dom. Hu 
kom tel sjukehuset i Moelv, men vart sendt videre tel Elverum sjukehus etter to-tre dager, 
og døde der i 1963, 80 år gammal. 

Selve gardsdrifta endret seg mye i løpet av tiåra, men fremdeles var man avhengig 
av en trofast stab til drift og vedlikehold. Særlig i perioden like etter krigen, - som på 
mange måter satte sine spor.

I fjøset hadde vi a Anette som mjølke, og en sveiser som hette Hallvard. Og så kom´n 
Gunvald Johansen. Vi hadde sveiser hele tida. Kona hass Gunvald, hu Lovise og je satt 
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bakpå potetsætter´n og va mæ å sætte poteter, kjæm je hau.
Matklokka på garden vart bruk tel å varsle måltidene. Den vart styrt ta a Anna kokk. 

Det va hu som ringte tel måls. Je lærte æller å bruke den hell, je! Matklokka spilte en viktig 
rolle, og itte minst åssen klokkene gikk på de forskjellige garda. Her gikk jo klokka en halv-
time for fort, og noen hadde én time. Dæ va óg noe som hette ”sæinn tid”, - dæ va den riktige 
tida. Lyden i klokka var óg forskjellig fra gard tel gard og viktig for å skjelne mellom hvem 
som ringte. Vi slutte å ringe da kara slutte her, men je hadde jo dom i kosten tel i 53-54. 
Lenge ætter æille andre slutte. 

Gardsklokka kunne óg benyttes tel å varsle brænn. Da var det som regel utenom æille 
ringetider, så da skjønte folk at det var no gæli.

De gamle husvær ut i marka sto tel ætter krigen. I Olsengen bodde a Dagny med masse 
unger. Leif Paalsrud bodde jo i Bækken fysst, og så bodde´n Alfred Haga der. Hæin fløtte 
seinere tel Smedbakken. Leif Paalsrud arbeidde her, og´n Alfred høgg tømmer her, men 
hæin svara itte no dager slik som dom gjorde  i ”gamle dager”. 

Da dom hadde avtalt at´n skulle høgge tømmer her så sporte´n Lasse: ”- Ja å ner 
begynne du a?” ”Tja, - je får sjå når je får iver´n” svaran Alfred.

I Katrinehagen bodde a Magnhild Bakke. Og så a Konstanse og´n Hjalmar Strøm. Etter 
hvert ble gammelstuggua tatt ned, og ny sveiserbolig vart bygd. I Tokstadenga stod ei gam-
mal stuggu. Og i gamle dager vart nok den brukt. Men det er nok lenge sea. Vi hadde jo fjøs 
oppi der. Kua var oppi der hele sanmmar´n den.

I nedre Harstad skulle bygningen restaureres. Den begynte å bli dårlig, så det skulle 
lagas ny grunnmur. Huset var jo i tømmer, og satt på påler. Så grov dom en ekstra gang inn-
under huset uten å støtte opp godt nok. Så plutselig bære rasa det i sammen. Det var vel like 
bra det gikk som det gikk. Det vart i ælle fæll satte opp et nytt reisverkshus på tomta.

Harstad-kara var på Tokstad tel dom døydde. Bortsett fra´n Alf og Arne, som ble pen-
sjonister og gikk av for alderen. Hæn Alf fikk jo tilbud ta´n Fridthjof om å fortsette her, men 
nei!- ikke snakk om - nå hadde´n knoge nok…! Det er jo 106 år sea dom fløtte tel øver-
Harstad, da. I 1899 kom´n Johan dit. Det var en Benstigen som bodde i ne´r-Harstad helt tel 
det ´n Ole fløtte dit. Da Lasse var borte i ulike sammenheng i forbindelse med styreverv og 
andre forpliktelser, var det´n Johan som dirigerte dessi sønna sine. Det var itte før i 1966 
hæin var borte hele vikua, da´n kom på ”tinget”. 

Ordfører Lillehovde har jo gjort de forskjellige oppmerksomme på at hæin Lasse måtte 
vara framsynt. Dæ æ itte ofte je gjentar det en høyre-mænn har sagt, sa´n, men je skulle likt 
å ha den glasskula som Platou såg i når´n sa at Rudshøgda skulle bli det nye senteret. Så 
dæ gjorde nok veldig inntrykk,dæ! Dette var på bakgrunn av en bemerkning som Lasse kom 
med for mange år sida da dom holdt på med å bygge ny bru over jernbanen på Rudshøgda:

 ”- Nå får dere lage den brei nok da, for dere får huske på at dette blir det nye senteret 
i Ringsaker.” sa´n Lasse. Og Moelven og Brumunddal så fornærme, vet du. Så det var itte 
bra. Du kæin sjå på det nå. Brua er for smal i dag.
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Hvordan kunne det oppleves å være ”Stortingsmæinn-kjerring” med ansvar for 
gard og unger?

Je tenkte vel itte på at dæ var noe spesielt. Unga begynte jo å bli forholdsvis store. De 
to eldste var jo i ferdige. Dom var jo rundt 20. Clara Eline og Johanne tok  jo artium  

samme året, for a Clara Eline var jo ett år i Amerika. Så dom to, og Lasse, fl øtte ut samti-
dig. Men ænda så var det jo att fi re. Og fortsatt så drev jo Harstad-kara her, sjøl om dom 
itte ”styrte” så mye lenger. Dæ vart jo litt ekstra i ønnom og innhøsting, når poteter og kønn 
skulle i hus. Så dæ var arti å sjå at det gikk. 

Ellers var det jo maskinringen som etter hvert kom å hjalp tel. Jeg kjæm hau ´n Ole 
Storlien var hær å skurtrøske. Detti va mens ´n Lasse var på ”tinget”, dæ. Maskinringa 
hadde oppblomstring rundt omkring fl ere stann, og dæ va itte domme saker dæ, skjønne du! 
Men det æ jo helt hårreisende å sjå å store maskiner hver enkelt sitt mæ i dag.

Je syns det æ hærlig at´n Jørgen og´n Frithjof driv sammen. For det æ itte så store 
lappa vi har, vet du. – når´n tenkje over det.

I forbindelse med ordfører Lillehovdes kommentar vedrørende Lasses meget tidlige 
”glasskule-spådom” om den framtidige senteretablering på Rudshøgda, - har Vesla sjøl 
noen tanker om hva framtida vil bringe?

….Nei, itte som je vil uttala meg om!… je bære håpe at det ska gå videre… men det ser 
itte så veldig sprekt ut…. Je veit bære at a Johanne sa en gong at: ”- Du er sinnsykt gla 

i Tokstad du mor!” 
Etter 75 år på såmmå sted vil det naturlig oppstå en stedbundethet som fester seg ved.

Og minnene er mange.
Fysst med de harde treveåra, så de fem krigsåra, da var jo garda ganske ”nedrøtt”. 

Rundt omkring her så var det vel Bolstad som liksom pekte seg ut, ellers var det nokså dår-
lig ælle stann, akkurat her i Løykjedal´n, da. Og itte å forglømme åssen det var her - - - ! 

Vi hadde jo itte traktor her på gard´n da je begynte her i 45. Hæn Martin Masstuggun 
var her mæ en ”Fordson” jønnhjulstraktor fra Simenstad én vår, og gjorde vårønna. Ellers 
så var det hester.

Det vart store forandringer da vi hadde traktor sammen med Båberg, Tokstad og Ajer. 
På ælle tre garda gjorde dom vårønna med den traktor´n. Men det var jo itte ælt traktor´n 
kunne gjøra den gongen. Det var å harve og pløye.

 Vi var tel og mæ på Bjørke, for´n Hans, gardbruker´n der, var så nysgjerrig. Kænskje 
litt for nysgjerrig, for hæn skrudde opp et lokk, muligens på radiator´n, og fekk hele stasen i 
fjeset. Men dæ gikk hældivis bra. Etter hvert så kjøpte vi hver våre traktorer. Clara Eline kjørte 
en diger traktor, 12 år gammal. Dæ va jo itte lovlig- - -!? Avslutter Vesla ettertenksomt.
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Framtida?

Fortsatt glad i å lese



Selv om stillheten ser ut til å råde over gardstunet på Tokstad i dag, er det bare til-
synelatende. Vesla og Lasse har en stor etterslekt som vet å skape liv i stuer og tun når 
de samles til familiære sammenkomster.

Vesla gjør sine daglige turer med hjulsparken og opplever Løykjedalen med all sin 
frodighet, ser Tokstad i et samtidsperspektiv, og et framtidsperspektiv. Er rik på min-
ner. Hvilke tanker gjør hun seg, egentlig?  - Det er det kun én som vet – nemlig hun selv 
- ”Mor-Tokstad”.

Artikkelen er basert på en samtale med Clara Ingeborg Platou
på Tokstad søndag 23. oktober 2005.
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Nye borgere og brylluper 
på Tokstad 1958-2008
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Sidsel og Ivar på bryllupsdagen 
21. mars 1970

Ingeborg og Einar på bryllupsdagen 
15. august 1998

Hilde Marie og Atle på bryllupsdagen 
15. juni 1991

Åshild og Jan-Petter på bryllupsdagen 
4. mars 2006

Clara Eline og Jan-Ivar på vei ut av 
kirken, 27. desember 1969

Johanne og Geir på bryllupsdagen 
7. februar 1970

Lars Jørgen født 4. juli 1984 og Fredrik 
født 25. oktober 1986

Hilde Marie født 21. april 1962

Kari Hanne og Fridthjof på bryllups-
dagen 30. mars 1983

Cathrine og Stein Erik på bryllups-
dagen 14. juni 1975
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