
Sidsel Platou Aarseth er nummer tre av 
de seks Tokstadunga i 20. generasjon. 
Bevisst hjemmemor mens tre barn vok-
ste seg til. Sosiolog i voksen alder. Dag-
lig leder på Senter for kvinneforskning, 
Universitetet i Oslo før tilsetting i Statens 
helsetilsyn. 

Gunnar F. Andersen, født 1942. Født på 
Tøyen i Oslo, utdannet som arkitek i Oslo 
1969. Opprettet eget firma i 1994. Firmaet 
er basert i Oslo og oppdragene er i hoved-
sak utbedring av loftsleiligheter i eldre 
bygårder og  generelt endringer av eksis-
terende bygninger. Han har siden 2001 
vært ukependler da han fulgte sin samboer 
Synnøve Eidsvoll tilbake til bygda. Han har 
gjennom prosjektene for Tokstad Gård fått 
en interesse for problemstillingen.

Brit Skurdal Braastad, født 1957 ble gift 
til nabogarden Simenstad i 1986. Hun er 
utdannet cand.philol. med kulturhisto-
riske fag og har særlig interessert seg 
for matkultur. Har i senere tid tatt studiet 
”Mat og tradisjoner” og ”Grønn gourmet”. 
Brit var leder for Prøysenhuset 1997-
2005. Nå driver hun egen virksomhet på 
garden der stikkordene er matopplevel-
ser og kulturformidling.  

Elisabeth S. Eide, dr. Philos. 1986, på 
avhandlingen China’s Ibsen: From Ibsen to 
Ibsenism. Har skrevet boken ”Vårt skjeve 
blikk på kineserne”, Aschougs Forlag, og 
andre artikler om Kina. Arbeider nå med 
nasjonale bokhistoriske emner.

Synnøve Eidsvoll, født 1956. Vokst opp 
som nabo til Tokstad gård og tilbragt 
mye tid der i barndommen. Gikk i klasse 
med Fridthjof Platou på Furu folkeskole. 
Utdannet som lærer i Oslo, senere som 
Steinerskolelærer og arbeidet i mange år 
på Hovseter Steinerskole. Flyttet tilbake i 
2001, da Furu Steinerskole ble opprettet. 
Der er hun faglig leder og klasseforstan-
der. Bor nå i barndomshjemmet som er 
nærmeste nabo til Furu Steinerskole og 
Tokstad gård.

Torbjørn Ekern var skolemann med 
fagene tysk, fransk og Statens gymnas-
tikkskole. Bertil Gåbort var Torbjørns alter 
ego. I all sin tid var Torbjørn trofast mot 
hedemarksdialekten. Tre dager før sin 
død 29. mars 2008 – nær 94 år gammel – 
fullførte han prologen i denne boka.

”Prosjektgruppa og dugnadsgjengen som 
forbereder Milepælsdøgnet på Tokstad tok 
i mot beskjeden om at Torbjørn er død med 
stor sorg. Vi hadde sett fram til at vi sammen 
skulle oppleve uroppføringen av prologen 
Torbjørn har skrevet til 29. juni. Vi er glade 
over å ha hatt ordkunstneren og poeten Tor-
bjørn på laget. TAKK!

Eivind Elstrand, f. 1931, gardbruker på 
Dæhli i Veldre. Utdannet ved Universi-
tet for miljø- og biovitenskap – UMB i Ås 
og ved Michigan State University i USA. 
Drevet forskning og rådgivning innenfor 
økonomi og næringsutvikling i landbru-
ket. Leder av plan- og byggekomiteen for 
gjenreisning av nye Veldre kirke.

Thor Gotaas, født 1965. Folkeminnegran-
sker og forfatter, vokste opp i Brumunddal 
og nå bosatt i Oslo. Utgitt elleve kulturhis-

toriske bøker, blant annet om skihistorie 
og reisende mennesker i Norge. Mest 
kjent er ”Taterne. Livskampen og even-
tyret.”, ”Først i løypa. Historien om lang-
renn i Norge” og ”Skimakerne. Historien 
om norske ski”.    

Jon Einar Herland Gropen, født 1965. 
Den eldste av Kari Elisabeth f. Herland 
og Kåre Gropens 3 gutter på Østre Løy-
kje. Etter avsluttet videregående skole 
og studier på BI hadde han sin militære 
førstegangstjeneste ved Forsvarets Over-
kommando. Han søkte og fikk en sivil jobb 
der ved dimisjon, og har siden hatt For-
svaret som arbeidsgiver. Han forsøkte å 
bli Oslomann helt til 1999, men gav da opp 
og flyttet hjem til Løykjedalen. Han bor nå 
i ”Haugbo”, en tidligere sveiserbolig oven-
for Østre Løykje, og jobber i Verneplikts-
verket på Hamar.

Kari Herland Gropen. Er føderådskjer-
ring på Løken østre, tredje generasjon på 
garden. Har drevet garden sammen med 
sin mann, Kåre Gropen. Har arbeidet som 
lærervikar rundt om i kommunen og sær-
lig ved Hagen behandlingshjem og Furu i 
mange år, til de la ned Furu skole. Arbei-
det så i mattilsynet som kontrollassistent 
på slakt. Har tre voksne sønner, hvorav nr. 
to Harald, driver garden i dag. 

Bjørn Gulbrandsen, 51 år gammel. Født 
og oppvokst på Hamar. Utdannet veteri-
nær i Utrecht Nederland i 1983. Jobbet 
mange år i det offentlige på forskjellige 
nivåer sist som Overveterinær ved Nor-
tura sitt slakteri på Rudshøgda. Har job-
bet som privat praktiserende veterinær i 
4 år på Helgeland. Siden 1996 vært ansatt 
i Geno avl og semin. Siden 1997 som Pro-
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duksjonsleder og stasjonsveterinær ved 
Store Ree seminstasjon i Stange. Gift og 
to barn. Interesser er amatørteater gjen-
nom 20 år.

Kai Krog Halse (født 1953) er bosatt på 
Jessheim og har vært hobbyfotograf i 30 
år. Han er leder av Fotogruppa i Ullensaker 
kunstforening (etablert i juni 2006). Foto-
gruppa møtes jevnlig og har arrangert to 
utstillinger. Kai Krog Halses motivområ-
der er i stor grad landskap og natur. For 
tiden jobber han kun digitalt, og et utvalg 
av hans bilder kan du finne på denne net-
tadressen: http://www.flickr.com/photos/
krogen/. På dette nettstedet kan man 
også finne et utvalg bilder fra Tokstad og 
Løykjedalen.

Geir Hansen. Utdannet sykepleier, kate-
ket og prest. Tidligere kateket, kapellan 
og sokneprest i Brumunddal og Veldre 
menigheter. For tiden prost i den nyopp-
rettede Ringsaker prosti. Fra 1. august 
2008 universitetslektor i liturgikk på Det 
teologiske Menighetsfakultetet i Oslo. 

Ørnulf Andreas Hodne, født i Oslo 1935. 
Cand. philol. fra Universitetet i Oslo med 
norsk som hovedfag. Lektor i den videre-
gående skolen i Oslo i flere år. Dr. philos 
i 1978 på avhandlingen ”Jørgen Moe og 
folkeeventyrene. En studie i nasjonalro-
mantisk folkloristikk.” Statsstipendiat i 
folkloristikk/kulturhistorie fra 1985, og 
siden knyttet til Universitetet i Oslo. Har 
utgitt en rekke artikler og bøker om kul-
turhistoriske emner, blant annet ”The 
Types of the Norwegian Folktale” (1984), 
”Påske. Tradisjoner omkring en høytid” 
(1988), ”Det norske Folkeeventyret. Fra 
folkediktning til nasjonalkultur” (1998), 
”Norsk folketro” (1999), ”Kvinne og mann 

i norsk folkekultur” (2002), ”Barndom 
i Norge gjennom tusen år” (2003), ”For 
konge og fedreland” (2006), ”Jul i Norge” 
(1996/2007)

Lise Holland (63), bosatt i Moelv, interes-
sert i bunader og drakthistorie nasjonalt 
og lokalt, medlem av bl. a. Ringsaker Byg-
dekvinnelag og engasjert i lokalt kultur-
liv. Arbeider som assisterende rektor ved 
Fagerlund skole i Brumunddal - en fler-
kulturell skole som satser mye på kultur i 
forhold til elevene.

Thorleif J. Kvissellien, født i 1946, er 
utdannet agrotekniker fra 1970. Bonde 
fra 1973 og fulltids mjølkebonde fra 1979. 
Har vært free lancer i Hamar Dagblad og 
Ringsaker Blad fra 1973-80. Medforfatter 
i Veldre idrettslags 60 års jubileumshefte 
i 1983 og redaktør i Veldre Allianse-
idrettslags 75 års jubileumshefte i 1998.  
Har skrevet gards og institusjonshistorie 
for Kirkens Bymisjons eiendom Vesle-
lien i Ringsaker. Har i 40 år vært opptatt 
av gards og slektshistorie, samt norsk 
landbrukshistorie.

Ole Nashoug, født 1943 i Vang, Hamar 
kommune. Hans geologiske kunnskap er i 
stor grad hentet fra prof. Steinar Skjeseths 
forelesninger på tidligere NLH. Nashoug 
har vært leder i Hedmark Geologiforening 
i 35 år, og i senere tid tillegnet seg geo-
logisk kunnskap gjennom Universitetet i 
Oslo og som medlem av Norsk Geologisk 
forening. Han har forøvrig bygget opp geo-
logiutstillingen i Garveriet i Moelv, og nylig 
åpnet sitt ”Mammuthus” i Vangsåsen. Her 
presenteres Mjøsområdets geologiske 
historie og mammutdyrets tilblivelse og 
bortgang.

Knut Nordsveen, fra Veldre (f.1954). Har 
drevet med lokalhistorie de siste 35 åra, 
som er den store interessen ved siden av 
foto, film, tegning og bøker. Mangeårig  
bidragsyter i lokalhistoriske publikasjoner 
og lokalaviser med artikler, foto, illustra-
sjoner, prologer, viser og vers. Var leder av 
Veldre historielag i 13 år, fra 1994-2007.

Helene Oudenstad kommer fra Furnes og 
bodde i bygda til 1993. Da startet studi-
ene ved Statens Næringsmiddelhøgskole 
i Trondheim. Deretter fortsatte hun ved 
Norges Landbrukshøgskole på Ås. I 1999 
var hun ferdig sivilingeniør innenfor fag-
feltet skogbrukets driftsteknikk. Den før-
ste jobben var en toårig traineestilling i 
Vikinglauget. Deretter fulgte fem år som 
avdelingsleder i Nortura avd. Rudshøgda. I 
2005 startet hun i sin nåværende jobb som 
prosjektleder i Skogselskapet i Hedmark 
hvor informasjon om skog og trebruk 
innenfor skoleverket har vært hovedopp-
gaven. I jubileumsboka har hun ansvaret 
for bilder og informasjonen i arboret.

Fridthjof Tokstad Platou, født 1956 som 
nummer 5 i søskenflokken, som Fridthjof 
Platou, men tok Tokstad som mellom-
navn, slik at ungene kunne få det etter sin 
oldemor og bestefar. 7 år på barneskolen 
på Furu, 2 år på realskolen i Brumunddal, 
og gymnaset på naturfaglinjen på Hamar 
Katedralskole. 1 år i Kløvkompaniet, 
Maukstadmoen på Skjold i Indre Troms. 
Agromomen på Jønsberg Landbrukskole, 
avbrutt av 7 mnd. i 1. kontigent UNIFIL styr-
ken i Libanon. Agroteknikker fra Blæstad 
og 6 mnd. som gardskar i Decorah Iowa 
USA. Gardbruker fra 01.01.1982 på Tok-
stad, og begynte med direktesalg i Golden 
Products fra 20.06.1984. Gift med Kari 
Hanne Hodne fra 30.03.1983. Fikk Lars 
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Jørgen 04.07.1984 og Fredrik 25.10.1986. 
Annsatt i IKM Testing A/S fra 01.02.1997 
som er et serviceselskap til olje- 
industrien. Samdrift i økologisk mjølke-
produksjon med Grete og Jørgen Hveem 
fra 01.04.2003.

Trond Røhnebæk, født på Helgøya 1933. 
Eyin helgu fascinerende historie samt 
lesning av islandske ættesagaer og 
Snorre, var åndelig føde i oppveksten. 
Studier i norrøn filologi ved Universitetet 
i Reykjavik i 1957. Cand. mag. ved Oslo 
universitet i 1962. Stått sentralt i arbei-
det med 6-bindsverket Ringsakboka fra 
1990-2006. Arbeidet med lokalhistorisk 
stoff i 40-50 år. Skrevet en rekke artikler 
i ulike årbøker og diverse aviser, samt 
noen bokartikler.

Helen Rønningsbakken. Kostyme/kles-
designer. Frilans kostymedesigner og 
scenograf fra 1995. Har samarbeidet 
med regionteatre og frigrupper i Østfold, 
Oslo og Hedmark og også jobbet med tv-
produksjon og museumsscenografi. Job-
ber også med billedkunst, hovedsaklig 
bilder i akryl, har deltatt på ni utstillinger 
på Østlandet. Driver i dag Lysthuset - et 
verksted og utsalg for klær, smykker og 
tilbehør – hovedfokuset ligger på norsk 
design, råvarene og håndverket skal ha 
høy kvalitet, i tillegg skal Lysthuset tilby 
økologiske og fairtrade-sertifiserte klær 
og ha et vareutvalg som baserer seg på 
gjenbruk.

Hans Petter Schjønsby, født 1936. Cand.
med.1963. Pensjonert offentlig lege (dis-
triktslege/fylkeslege). Gr.fag historie. 
Lokal-historisk aktiv så lenge det varer.

Erik Simensen er førsteamanuensis i 
nordisk språkvitskap ved Universitetet i 
Oslo. Han har gitt ut (bl.a.) ei faksimileut-
gåve av norske mellomalderbrev frå tida 
1301-1310 (”Norske diplom 1301-1310”, 
i serien Corpus codicum Norvegicorum 
medii aevi, band X, Oslo 2002); revidert 
Leiv Heggstads (og fleires) Norrøn ord-
bok (3.utgåve 1975, 4. utgåve 1990). Han 
held for tida på med å førebu 5. utgåve. 

Ole L. Storlien, født 1928, gift med 
Helene Tangen, født 1928 fra Ringsaker, 
har fire barn. Tok over garden Storlien i 
1964 og overleverte den til sin sønn Lars 
i 1991. Er levende interessert i landbru-
kets samvirkeorganisasjoner og har hatt 
flere tillitsverv der.

Anne-Marie Søgaard, født 1921, datter av 
Fridthjof Fredrik Sem Platou og Johanne 
Marie, f. Tokstad, datter av Lars Anton-
sen Togstad og Hilda, f. Skappel. Utdan-
net til tannlege på Tannlegehøgskolen i 
Oslo og praktisert som skoletannlege i 40 
år. Gift i 1946 m. Terje Søgaard, f. 1921, 
død 1995. Han var adm.dir. i Larvik Line. 
Har vært så heldig å få 3 vellykkede barn: 
Anne Johanne Terjesdatter, f. 1947, Hege 
Terjesdatter, f. 1950 og Johan Fridthjof 
Platou, f. 1956. Ett barnebarn: Simen 
Skjold Søgaard, f. 1986. Jeg utga i 1993 
boken ”Med Tokstadblod” i årene. Den 
omhandler alle i slekten - både i USA og 
Norge - som er etterkommere etter Lars 
Bårdsen og Mari Jørgensdatter.

Finn Sønsteby, arbeider som Fagansvar-
lig for skogbruk i Ringsaker kommune. 
Har tidligere vært skogbruksleder for 
Mjøsen Skogeierforening i Ringsaker 
og senere skog- og utmarkskonsulent 

ved hovedkontoret på Lillehammer. Har 
vært prosjektleder for diverse prosjek-
ter innen skogbruk, utmark og viltfor-
valtning, blant annet Prosjekt Maskinell 
Planting (PMP) på Østlandet, Viltkartleg-
gingsprojekter i 4 kommuner på Østlan-
det inkludert Ringsaker, Rådyrprosjektet 
i Ringsaker,og Utmarksplan for Vestkjø-
len i Sør-Fron kommune. 

Øyvind Sørensen ble født i Fredrikstad i 
1887. Regnes av flere som Norges første 
avistegner. Han døde i 1962. Sørensen var 
ansatt i Aftenposten 1909-1914 og 1918-
1962, og i VG 1914-1918. Han ble særlig 
kjent for sine treffsikre portretter, blant 
annet i Aftenpostens A-magasinet. Han 
tegnet også i ukebladet Urd, i vittighets-
pressen og i andre ukeblad og julehefter. 
Han illustrerte over 60 bøker. Mest kjent 
er hans illustrasjoner til Trangviksposten 
(4.-7. samling), som han ble knyttet til i 
1914. Han deltok på en rekke utstillinger 
med frittstående arbeider, og er repre-
sentert i Nasjonalgalleriet. I 1957 ble han 
engasjert til å tegne Tokstad gård med 
Tokstadfurua ved 600 årsmarkeringen.

Hildur Væringstad, født 1958. Gift med 
Kristen og har barna Ole Johan og Ingun. 
Tok over Jara i 1981, og drev som gard-
kjærring til 1996 da jeg begynte i det som 
nå heter Mattilsynet, kjøttkontrollen på 
Notura, Rudshøgda.
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løykjedalen–bygd FOr tid–1358-2008 sier tusen takk!

- et smart valg!

Sponsormidler ...
Ved reparasjon i fjøset 
til jubileet, hjalp Kristen 
Væringstad meg med å 
sveise inn noen biter av 
dørkplate over gjødsel-
trekket. For å skaffe 
deler reiste han ned på 
Stensli Gjenvinning A/S 
i Brumunddal. Etter at 
han fi kk forklart hva han 
trengte, hjalp de ham 
med å skaffe passe biter. 
Kristen ville betale, men 
da kom utsagnet: 
Såpass må vi få sponse 
til jubileet også, 
lykke til!



424    avslutning

du ska få en dag i mårå

Det var en liten gutt som gikk og gret og var så lei
Hæin skulle tegne Babylon, men læreren sa nei,
hæin ø’la hele arket, hæin var tufsete og dom,
men så hørte hæin et sus som over furukrona kom
 
Refr:
Du skal få en dag i mårå som rein og ubrukt står
og med blanke ark og farjestifter tel,
og kan da kæin du rette oppatt æille feil i frå i går
og da får du det så godt i måråkvell,
og om du itte greie det og æilt er like trist
så ska du høre suset over furua som sist
Du skal få en dag i mårå som rein å ubrukt står
og med blanke ark og farjestifter tel
 
Og så vart gutten vaksin, og hæin gikk og var så lei,
han hadde fridd åt jinta si, men jinta hu sa nei
Og han gret i ville skauen «Detti blir min siste dag»
Men då kom det over furua det sammå linne drag
 
Refr: Du skal få ...
 
Og så er gutten gift og går og slit som folk gjør flest
med småbruk oppi Åsmarken der kjærringa er hest
Og hæin syns det blir for lite gjort og streve titt og trutt
og trøste seg med furusus nå dagen blir for stutt -
 
Refr: Du skal få ... 

Alf Prøysen

Trykket med tillatelse fra Norsk Musikkforlag i Oslo


