
En pilegrimsstopp ved Tokstadfurua

Ordet pilegrim kommer av det latinske ordet ”peregrinus” som betyr fremmed, uten-
landsk. Det lå noe utrygt og risikofylt i å være pilegrim. I middelalderen lå tryggheten i 
tilhørigheten og samhørigheten med slekta, bygda eller byen. Den som brøt opp fra det 
kjente for å begi seg på vandring mot fremmede mål, utsatte seg selv for store farer. 
Allikevel brøt mange opp og ga seg i veg. Det var noe som dro i dem, noe som kalte dem 
til oppbrudd.

Kirken tolket ordet i overført betydning: mennesket er en pilegrim i den forstand at 
det er en ”fremmed” i denne verden, på vei mot sitt himmelske fedreland. De første pile-
grimene var Adam og Eva som ble jaget ut av paradiset, og som siden lengtet tilbake dit. 

Det var de store helligstedene som trakk pilegrimene til seg. Olav den hellige ble 
en høyt elsket og æret helgen kort etter at han døde på Stiklestad 19.juli 1030, og pile-
grimene begynte snart å vandre mot skrinet med relikviene hans i Nidaros. Her søkte 
de helbredelse, syndsforlatelse og en ny start i livet. 

Middelalderens pilegrimer gikk på de veiene som ble brukt av folk flest. Fra Krist-
kirken på Domkirkeodden i Hamar fulgte nok de fleste Kongeveien nordover gjennom 
Ringsaker, med Olavskirken i Ringsaker og Olavskilden ved Skog i Brøttum som de vik-
tigste stoppestedene. 

Men da Pilegrimsleden i 1996 skulle stakes opp på ny og merkes, ble det bestemt 
at den ikke skulle følge Kongeveien hele tiden, men at den skulle ta av ved Aunerud og 
legges over Byflaten og Rudshøgda. Det var slik Præstvegen mellom Ringsaker kirke 
og Veldre kirke, den som går forbi både Prøysenstua og Tokstadfurua, ble en del av pile-
grimsleden. Så selv om Tokstadfurua er 500 år gammel, er det nok først i vår dager at 
den har blitt et stoppested for pilegrimer. Men det har blitt et fascinerende stoppested, 
- et stoppested som utfordrer til ettertanke i en materialistisk og rastløs tid.  

”Vi skaptes til å søke, vi skaptes til å gå mot mål som vi kan ane, men aldri helt for-
stå” sier Erik Bye i sin Pilegrimsang mot år 2000. Den moderne pilegrimen søker både 
avkopling fra stress og mas og tilkopling til dypere livsverdier, selv om han/hun ikke 
alltid er seg like bevisst hva disse verdiene innebærer. En pilegrim på vei mot Nidaros 
formulerte seg slik: ”Jeg lengter etter noe jeg ikke vet hva er.” En pilegrimsvandring er 
fremdeles et oppbrudd fra det trygge og kjente, men den bærer også i seg en åpenhet 
og en mulighet for forandring og nye perspektiver på tilværelsen.  

414    AvsluTning

Forteller: Geir Hansen

Fremmed



Pilegrimspresten i Hamar, Arne Bakken sier det slik i et lite hefte kalt Pilegrimsvand-
ring – før og nå: ”Kanskje det ville være avgjørende å bli kjent med ”pilegrimen” i oss 
som vet om at vi er ”fremmede” i verden i den betydning at vi ikke eier hverandre. Vi eier 
ikke jorden, luften, vannet. Vi forvalter hverandres gods og våre etterkommeres. Kan-
skje kan vi si at det er denne ydmykheten overfor alt levende som er med på å forvandle 
et menneske til en pilegrim? Det kan i den forbindelse være verd å minne om at ordet 
for ydmykhet på latin er humilitas og har samme rot i seg som ordet for jord, humus.”

Det er i dette perspektivet Tokstadfurua blir et slikt sterkt symbol. I førkristen tid 
var de store furuene hellig i Norge, og forbudt å felle. I dag er det ingen som har lov til å 
felle Tokstadfurua heller. Den er fredet. Og nå står den der som et symbol på selve livs-
treet, det opprinnelige, det som ingen kan eie, det som ikke skal røres, det som ingen 
skal få ødelegge eller utnytte for egen vinnings skyld. 

I mytologien har livstreet stått som en formidler mellom himmel og jord, mellom 
det materielle og det metafysiske. Og furua har noe utrolig seiglivet, nesten evig over 
seg, noe urokkelig og opphavelig, noe vi alle kan påvirkes av og lære av. 

I prologen til 650-årsjubileet på Tokstad gård, som Torbjørn Ekern rakk å skrive 
ferdig rett før han selv døde, sier han dette om den fredede furua: 

Heller var nå furua så livsklok hu, å sjå tel.
Ittno rart om a vart sett på som et kunnskapens tre.

Sålles vart det enighet i bygda om å rå´ tel
at sko´orn doms laut bygges på tomta like ved.

Alf Prøysen gikk på skolen like ved Tokstadfurua, 
og det er fristende å tenke at det var akkurat den han 
tenkte på da han skrev ”Du ska få en dag i mårå”:  

Du  ska få en dag i mårå som rein og ubrukt står
med blanke ark og fargestifter tel,

og da kæin du rette opp att æille feil i frå i går
og da får du det så godt i mårå kvell,
og om du itte greier det og æilt er like trist
så ska du høre suset over furua som sist.
Du ska få en dag i mårå som rein og utbrukt står
med blanke ark og fargestifter tel.

Det er i alle fall en god tanke: den eldgamle, fredede furua står der som en påmin-
nelse, ikke bare til Prøysen, men til alle pilegrimer som stopper opp foran den i undring 
og ydmykhet, - en påminnelse om en guddommelig sannhet som ikke kan ødelegges 
av mennesker eller kjøpes for penger: at håpet om en ny dag aldri kan dø, at det alltid 
fi nnes ny nåde og nye muligheter.  
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Å trekke kølapp anno 1358 
og anno 2008

Da jeg en kald februarmorgen i 2008 går forbi Politiets utlendingsseksjon i Storgata 
33 i Oslo, støter jeg bort i en liten gutt på rundt 6-7 år som dypt konsentrert stirrer på 
en kølapp han tvilholder på med begge hender. Jeg passerer daglig Storgata 33, og den 
lange køen av utlendinger rundt kl. 8 er et vanlig trekk i bybildet. Jeg har imidlertid 
aldri før hatt følelsen av å få et knyttneveslag i magen over andre i køen, slik jeg nå får 
da jeg ser den lille gutten med kølappen. Vil kølappen gi han opphold i Norge – vil han 
bli førstegenerasjon i et nytt land – vil han som voksen være glad for å ha blitt brakt til 
Norge – vil han bli kjent med sin egen historie og bakgrunn  – vil han vite av slekta si og 
familiefortellingene i opprinnelseslandet – vil han gi starten til en ny fortelling for seg 
og sin mulige slekt her i landet – vil slekta hans om 650 år være glad for kølappen han 
trakk en hustrig vintermorgen i 2008? 

Jeg får et flashback til julefeiringen vi nyss har hatt med barn og barnebarn. Ett av 
barnebarna sitter med en babusjka-dukke ved kjøkkenbordet like dypt konsentrert som 
gutten med kølappen. Seksåringen har åpnet den russiske dukke-i-dukke-dukken, og 
høytidlig stilt de fem dukkene ved siden av hverandre - som han har gjort mange ganger 
før. ”Bestemor, se” utbryter han ivrig, og peker på den aller minste dukken, ”dette er 
meg og jeg har et frø i magen min, jeg lå i magen til mor, du er ungen til oldemor Tok-
stad – og først kom ...tippoldemor.” Han peker i tur og orden på dukkene og ser såre for-
nøyd ut. Han vet hvem han er og hvem hver og en er i rekken av generasjoner før ham, 
- i allefall ut fra de fem dukkene denne babusjkaen inneholder. Hvis det er så godt for et 
barn å kunne bekrefte og konkretisere hvem det er og hvem som har født hvem bakover 
i et stykke tid, - hva da med gutten med kølappen? Jeg ønsker for ham oppriktig der og 
da at kølappen skal resultere i et ”skinnbrev” for ham anno 2008 – slik førstegenerasjon 
19 generasjoner før meg fikk sitt skinnbrev anno 1358 for opphold på Tokstad gård.

Er det viktig og udelt positivt å vite av slekta si og bostedet sitt langt tilbake i tid – 
kan det ikke like gjerne være en forbannelse å måtte forholde seg til slekters gang på 
godt og vondt, og få definert bosted uten å kunne slippe unna? Opplevelsen av betyd-
ningen av slekt og fast tilhørighet til et sted er helt sikkert ulikt for enhver, men jeg ble 
utfordret av en god kollega til å måtte formulere det eksplisitt. Hva gjør det med dere å 
være og vite av slekta på gården i 650 år? Etter å ha gått med spørsmålet surrende i hodet 
en tid, detter det på plass da jeg ser gutten med kølappen. Jeg kan sammenfatte det 
slik: Det det har gjort med meg å vokse opp på Tokstad, er at jeg har en erkjennelse av å 
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være i Historien – og å ha Historiene i ryggen. Jeg har fortid og fremtid – jeg har trygg-
het og håp, og jeg er underveis til neste generasjon som de før meg har vært og de etter 
meg vil være. Jeg stoler på underlaget, og det gjør meg ydmyk å ha hatt forfedre som 
har visst å forvalte noe de har trodd på; - som har skapt en Tradisjon! 

Hvordan har de 20 generasjonene på Tokstad opplevd å forvalte Tradisjonen – har 
de hatt Angst for Tradisjonen? Jeg har fått lov til å sitere journalist og forfatter Jan E. 
Hansen som i Aftenposten søndag 23. desember 2007 hadde en kronikk med tittelen 
Angsten i julenøtten. Hans innsiktsfulle ord traff meg godt. Nå benytter jeg deler av kro-
nikken til å utdype betydningen av slekt og Tokstad for meg, og til å utfordre andre med 
andre føringer i livet til å overføre Jan E. Hansen sine ord til sitt liv og sine historier: 

Jeg har smakt på setningen: Å være avhengig av en tradisjon for å kunne forløses 
individuelt? ( ) Jeg tror nemlig hun (Doris Lessing, nobelprisvinner i litteratur 

2007; min anm.) har rett i at Tradisjonen kan være den ballast som også gir 
kraft til opprør. 

Det betryggende ved Tradisjonen, i hvert fall hvis den er frigjort fra et 
eventuelt despotisk innhold, er at ensomheten – som talentet livnæres av 
– blir til å utholde. Ethvert talent er unikt, det tilhører individet, og er udele-
lig, som individet selv. Men medlemskapet i Tradisjonen motvirker isolasjon 

og stagnasjon i talentlivet. Tradisjon er det som kan overføres. Tradisjonen 
gjør oss både til mottagere, arvtagere, og til videreformidlere av en kolos-

sal erfaringsmasse, et rikt verdigrunnlag – ja, en evig fortelling. Tradisjonen 
begrunner vår tenkning, våre forestillinger om rettferdighet, om plikttroskap, 

humanitært ansvar, måtehold, maktfordeling, etiske idealer, kunstnerisk sen-
sibilitet, betydningen av språklige metaforer.

Takk til Jan E. Hansen som makter å sette ord på tankene, troen, tryggheten 
og trassen min, - og jeg ønsker gutten med kølappen lykke til med å skape  

Tradisjonen sin!
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Det vesentlige er ikke å leve som et sitat, som en 
blåkopi av Tradisjonen, men å kjenne den, være klar 

over den, fortrolig med hva den gir og krever.
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