
Tokstadfurua presenterer seg - 
og får sin takk!

Dette skrev eventyrdikteren H.C. Andersen i 1853 om et lindetre i Køben-
havn,- og jeg blir helt rørt av intensiteten og ydmykheten for levd liv som 
eventyrdikteren formidler,- for det kunne jo like gjerne vært skrevet om meg,- 
Tokstadfurua! For jeg er et gammelt tre, hele 492 år i 2008, og jeg skal få stå, 
fordi jeg er fredet ved kongelig resolusjon i 1918. Og hva har vel ikke jeg å 
melde, bare hør: ..før nå ska je førtælja....! Nei, forresten,- først skal jeg si litt 
mer om meg selv og boka,- å åffer akkurat je ska førtælja. Jeg kan forresten 
like gjerne førtælja som jeg kan fortelle her jeg står langs Præstvægen og Pile-
grimsleden i Løykjedal’n. Jeg har overhørt så mange samtaler, krangler og 
betroelser på alle slags språk og dialekter mellom folk som har kjørt og fartet 
forbi gjennom århundrene. Jeg kunne derfor like gjerne sagt som på 1500-
tallet: Nu er fra thæim atburdum at segia, som ... eller som på 1700-tallet: 
De Begivenheder, hvorom her skal berettes, udspandt sig ...  eller jeg kunne 
valgt et annet språk,- for eksempel nederlandsk: Want nu wil ik vertellen.  

I 2006 fikk jeg et ærefullt og noe overraskende oppdrag av prosjektgruppa for Løykje-
dalen Bygd for tid 1358-2008. Vil du være fortelleren i boka vår? Du har stått og stått i hele 
490 år og lagret tiden i Løykjedalen. Du er blitt et kunnskapens tre – vær så snill, fortell!

Ja,- jeg ville gjerne fortelle! Men jeg måtte tenke meg om en årring eller to, da 
det området jeg har oversikt over fra mitt ståsted, kan virke noe begrenset,- bokstavlig 
talt. Derfor måtte jeg alliere meg med noen medhjelpere som ikke var så stedbundne 
som meg. I våre dager snakkes det gjerne om områdeovervåking. Det er et nymotens 
departementalt ord, men jeg er liksom litt på lag med myndighetene. For når myndig-
hetene har fredet meg, er jeg bevisst på at jeg har et følge-med-ansvar for hva som 
foregår i Løykjedalen og hvordan folk i bygda har det her over tid. Da er det godt å kunne 
samarbeide med noen som tar et skikkelig sørge-for-ansvar, slik at jeg blir oppdatert 
og har den gyldige og relevante kunnskapen som trengs for å bli det kunnskapens tre 
som Torbjørn snakker om i prologen sin. I tillegg har jeg fortsatt furumors fortellinger i 
stammen fra den gang jeg hang i kongla mi som frø i 1516, og jeg nok en gang hørte om 
hvordan folk hadde hatt det i Løykjedalen før min tid, og om Tokstad som fikk nye eiere 
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Forteller: Sidsel Platou Aarseth

Det gamle træ, o, lad det stå
Indtil det dør af ælde,-
Så mange ting, det husker på,
Hvad kan det ikke melde,
Vi det så fuldt med blomster stå,
De friske grene hælde,-
Det gamle træ, o, lad det stå,
Det må I ikke fælde



29. juni 1358.  ...før nå ska je førtælja om ’n Gudbræind og ’a .... var det siste jeg hørte 
før furumor måtte slippe taket i meg, og jeg strøk av gårde med vinden. 

 
Medhjelperne mine heter Kri og Kra, og er ei kråke og ei skjære – eller ei skjør som det 
heter i Løykjedal’n. De har vært og er mine trofaste kunnskapsinnhentere. Det er ikke 

noe nytt at fugler har hatt denne oppgaven. Bare tenk på hvilke fortellinger 
vi har fra norrøn mytologi. Odin ville forstå verden og alt som skjedde. 

Han allierer seg med ravnene Hugin og Munin, som flyr høyt over 
land og strand med vaktsomme blikk. De ser hver eneste 

bevegelse nede på jorden, og de hører hver eneste lille lyd. 
Ingenting kan holdes skjult for dem. Ravnene setter seg på 

Odins skuldre, og forteller om alt de har sett og hørt. Odin 
lytter interessert, og ikke ett ord går han glipp av. Hugin og 

Munin er verdens før-
ste www - World Wide 

Web.  Akkurat som Kri 
og Kra blir Løykjedalens 
første nebbvev eller LVS 
– Løykjedalen Vid-Syn  
www.tokstad.veldre.no 

 
Kri og Kra har vært systematiske og dyktige til 
å sikre kunnskapsgrunnlaget i boka. De har 
hentet fortellere fra fagmiljøer også utenfor 
Løykjedalen – som Universitetet i Oslo, tid-
ligere fylkeslege i Hedmark, lokalhistori-
kere, kunnskapsagenter og enkeltpersoner i lokalbefolkningen. Illustrasjoner og foto 
har Kri og Kra snappet opp både i Aftenposten, Dagbladet og lokalavisa Ringsaker Blad, 
men også fra billedarkiver hos privatpersoner og kunstnere, - og ikke minst i sitt eget 
opphavsmiljø Sandnes Media. De har vært selektive i utvelgelsen! Jeg innrømmer at jeg 
har hatt vansker med å forholde meg til så mange kvalifiserte bidragsytere, men jeg får 
skylde på alderen! Jeg har i alle fall forsøkt å ta fortelleroppgaven på ramme alvor, og 
som alle andre formidlere, lever jeg etter redaktørplakaten. Det er derfor mye dere ikke 
får vite i denne boka, - det forblir trygt under barken hos meg! Jeg tar redaktøransvaret 
personlig, for oppdraget var til meg, Tokstadfurua, personlig, og personlig har den blitt 
helt fra tittelbladet: så len dere tilbake:. før nå ska je førtælja… God lesning!
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Jeg er redaktør

Kri og Kra
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Som medlemmer av redaksjonsgruppa, vil vi takke vår troverdige forteller Tokstadfu-
rua samt Kri og Kra. Vi er utrolig stolte over den måten områdeovervåkingen over tid 
praktisk ble løst på. Vi innrømmer at H.C. Andersens deilige danske dikt og verden-
street Yggdrasil fra norrøn mytologi, trigget tanken om at vi i Løykjedalen hadde vårt 
lokale kunnskapens tre som favner et tidsspenn på nærmere 650 år, og som kunne 
meddele oss levd liv over tid. Ved det faktum ble begrepet Bygd for tid skapt. I vår kjappe 
tid trenger vi å vite av røttene våre, vi trenger å stole på underlaget. Uten røtter, dør 
treet. Vi mennesker er å sammenligne med et tre. Stammen og grenene kan være så 
himmelstormende de bare vil, og gjerne strekke seg ut mot andre himmelstrøk og kul-
turer. Men røttene må alltid ligge fast i vår egen jord. Sammenligningen med trær er 
ikke tilfeldig valgt. I norrøn mytologi er mennesket skapt av drivved – to trestammer 
som ligger og vasker mot fjæresteinene. Gudene reiser stokkene opp og gir dem liv. 

I bokprosjektet vårt er det et mangfoldig, kompetent og kunnskapsrikt knippe 
bidragsytere som er invitert til å skrive tekster og lage illustrasjoner fra sitt ståsted og 
med sitt blikk på ulike samfunnsforhold og kulturhistoriske prosesser gjennom disse 
århundrene vi ser hen til,- fortelle de gode historier og ikke minst stille noen viktige 
spørsmål og reflektere rundt fremtiden i et bygdesamfunn anno 2008 for kommende 
generasjoner. Kjempetakk og Tre ganger Tre hurra til alle bidragsytere!

Vi i redaksjonsgruppa ønsker at leserne i ånden setter seg godt til rette under 
furukrona – fornemmer fuglenes flukt og vingestryk mot kinnet og lar seg rive med i 
årring etter årring. Bare les, hør og fornem tiden. Intensjonen er å sette oss i stand til å 
ta våre barn, barnebarn og barnebarnsbarn på fang og si: ..før nå ska je førtælja..

Vi kan bare si nå som boka til Tokstadfurua foreligger: 
Takk, Tokstadfurua, takk for at du sto og står! 
 

Takk til furua
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Utdrag fra brev fra Ringsaker 
Kommune 1. mars 2006

Aldersberegning 
av Tokstadfurua


