
Garden Tokstad, 
Løykjedalen og væla omkring

I boka TOKSTAD Veldre fra 1958, skriver daværende eier Lars T. Platou: ”.. i de 600 år 
som samme slekt har eiet og levet på Tokstad har det vært enorme vanskeligheter å 
overvinne. Gode tider har vært fulgt av rene nødsår– da det sikkert har vært sult også 
på Tokstad og fristende å selge gården – og reise til andre mer årssikre strøk av verden. 
Kriger har herjet like rundt gården. Døden har gjort svære innhugg. Far og eldste sønn 
er blitt revet bort i sin beste alder med få dagers mellomrom – og enker har sittet igjen 
med en stor flokk ukonfirmerede barn. Velmenede slektninger sa nok, selg gården. For 
pengene kan du gi barna utdannelse og trygghet. Slit deg ikke ut på en umulig oppgave 
å drive gården alene.

Eller økonomiske vanskeligheter har hvilt som en mare over gården og slekten. 
Som man trodde var langsiktige lån – er blitt forlangt betalt på korteste varsel. Fogd og 
lensmann har lest tvangsauksjon over gården.”

Jeg skal forsøke å fortelle hvordan det har vært å drive en forholdsvis stor gård i 
landets største landbrukskommune, Ringsaker – forklare sammenhenger mellom vel-
stand og økonomiske kriser i landbruket, optimisme og pessimisme. Innen landbruket 
har det vært en kamp for å overleve, for å bli verdsatt som en viktig næring og framskaffe 
det daglige brød til landets befolkning. I spissen for dette i flere hundre år har Mjøsbon-
den stått. Eller for å presisere det enda nærmere, Ringsakerbonden. Bonden på Tokstad 
har stått i fremste linje her. Jeg sier: ”Ta plass, lukk dørene og velkommen”. 

 
 
En sensommerdag i 1349 kom en kogge fra England seilende og la til lands i Bergen. 
De begynte å losse, men kom ikke langt, for hele mannskapet døde brått. Sotten hadde 
kommet til Norge. Noen kalte det for drepsott, og bare en tredjedel av Norges befolk-
ning overlevde. På folkemunne fikk den navnet Mannedauen og senere Svartedauen. 

Den skal ha truffet Hamar Kaupang allerede i 1349 og smitten herjet i bygdene. 
Andre kilder hevder at sykdommen kom til Østlandets indre bygder ca 15 år senere. 
Det ble uansett katastrofal mangel på arbeidskraft. To tredjedeler av landets bønder 
var leilendinger, og hovedproblemet var at jordeierne, i hovedsak kongen, kirken og 
adelen, manglet leietakere til eiendommene sine. Overskuddet av ledig jord resulterte i 
et prisfall på over 50 prosent på eiendommer. Det ble derfor et livlig salg av gardsbruk i 
Norge til lave priser. Mange eiendommer ble lagt øde, flest nyryddede eiendommer fra 
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Forteller: Thorleif J. Kvissellien

John L. Hirschs hustavle
Enhver bondegård er et maleri, 
et kunstverk som forteller
om slekten            
om eierne
om hustruen
om barna
om det tankeliv som leves her 
om det hjertelag som gror opp her 
om det dannelsestrinn men-
neskene her står på
om hva hva de vil og hva de evner

Jeg skulle ønske at hver bonde-
mann og bondekone visste og 
forsto dette. At et falleferdig hjem 
flyter ut av en falleferdig slekt, 
at en uryddig, urenslig, uskjønn 
gard er bygget opp av en uryd-
dig, uskjønn sjel. At vi tegner 
oss selv i vårt arbeids former. 

Den eldre 
landbrukshistorie

Landbruket



høymiddelalderen, og de som ikke kunne dyrke mathvete.
Gardene var matrikulert i bol, som uttrykte verdien de 

hadde på produksjonsenheter, og det eksisterte et fast forhold 
mellom bolantallet og landsskylden bøndene måtte betale. 
Svartedauen førte til at dette forholdet ble ødelagt. En gard 
på ett øresbol skulle så en tønne korn (145 kg), tilsvarende et 
åkerareal på fire dekar, og la en fjerdedel ligge brakk i tillegg. 
Den skulle også få nok høy til å vinterfø ei ku. Et normal bruk 
på flatbygdene på Østlandet var ca 12 øresbol, et åkerbruk på 
50 da, ca 10 mjølkekyr, fire, fem ungdyr, 12-15 sauer, og tre-
fire hester. 6 øresbol var ett markbol. En bonde som sådde mer 

enn 2 markbol var regnet som en fullbonde med leid hjelp. Garder under fire øresbol 
var regnet som småbruk.

 
29. juni 1358 kunngjør tre menn at Harald på Lunde i Ringsaker og hans kone Ingebjørg,  
har solgt garden Tokstad i grendelaget Forberg i Fylkesager sokn i Ringsaker for 3 øres-
bol til Gudbrand Tordsson. Vi ser at verdien på garden har sunket. Det rike jordsmonnet 
på garden tilsa at hvis garden hadde blitt solgt 10 år før, ville verdien kanskje vært det 
firedobbelte. 

Forberg er grendelaget mellom gardene Flisaker og Bolstad, og Fylkesager sokn 
er det samme som Veldre i dag.

Allerede i 1370 ble ødegarden Baaberg innkjøpt til Tokstad, og sju-åtte år seinere 
ble nedre del av nabogarden Bjørke solgt til Gudbrand fra de gamle eierne for 13 øres-
bol. Resten av Bjørke ble innkjøpt med det samme for et halvt markbol (3 øresbol). Dette 
måtte være av øvergarden av Bjørke, som tidligere var delt i to, hvor hvetedyrking ikke 
var mulig og prisen falt. 

Gudbrand Tordsson er et eksempel på hvordan bønder kunne kjøpe jord når tilgan-
gen ble så stor etter Svartedauen. Han var en av bygdas rikeste menn inntil han døde 
før 1397, og slo også inn under seg noe av garden Ingeberg, Årsrud ute i Lomsherad 
(Jølstad-kretsen) og Lunde på Ring.

Gudbrands sønn, Sira Gudleik, fikk Tokstad, Baaberg og Bjørke i skiftet etter faren. 
Men resten i Ringsaker tilfalt en annen sønn, Thordr.

I siste halvdel av 1400-tallet diskuterte man hvem som hadde eiendomsrett på 
Baaberg. Lagmannen på Oplandene måtte ta en avgjørelse fordi både Erik Amundsson 
og Bottolv Tordsson hevdet å ha skjøte på garden. Erik fikk beholde garden fordi brevet 
hans var eldst. I 1450 hevder Thordr at han er eier av Sira Gudleiks eiendommer. Han 
har nok fått dette i arv og var sannsynligvis et barn født utenfor ekteskap. Nå hadde 
også Ottersrud kommet inn under Tokstads enemerker.

Fire lagrettemenn utsteder skiftebrev mellom Thord Thorsteinssøn og hans hustru 
Sigrid Thoresdatters, og dennes bror Olaf Thoressøn i 1475. Olaf fikk dermed hele Tok-
stad, og Baaberg, Bjørke, og Ottersrud tilfalt søstera Sigrid. Verdien på gardene er ikke 
oppgitt, men i jordeboka for Akershus len hundre år senere er både Tokstad og Bjørke 
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fullgarder. Fortsatt var Ottersrud og Baaberg øde slik at det ble delt likt mellom søsken. 
Forklaringen til dette er enkel; det er velstående familier som fikk en fullgard og en 
ødegard hver. 

I 1517 bevitner tre lagrettemenn at garden Rolid i Redalen også er en del av Tok-
stadgodset. Simenstad tingsted var senteret i Forberg. Simenstadfjerdingen var noe 
forskjellig fra området som hørte under Forberg. Det som i våre dager heter Furu krets 
er omtrent det samme som Simenstadfjerdingen. Denne skolekretsen er følgelig over 
500 år gammel. 

 
Krig har bestandig kostet. I senmiddelalderen utskrev kongen bønder som leiesolda-
ter, eller så måtte bøndene som ikke deltok direkte i kriger betale med utskrevne skat-
ter. Det er altså ikke nytt at bønder må ta de tyngste tak økonomisk. Gjengjerden var en 
skatteytelse som statsmakten påla bøndene. Det var en skatt til underhold av kongehu-
set når kongen var i landet. 

Gjengjerden forteller om bosettingsmønsteret i Norge og om bønder i forskjellige 
størrelser og grupper, og hvem som ble stilt ansvarlig for innbetaling av skatten. Under 
Kristian IIs kroningsferd i 1514, måtte bøndene ut med skatt og matforsyninger. Så var 
det kongens bryllup som skulle finansieres. I 1516 måtte alle bønder betale en mark i 
dronningskatt. I 1518 ble den tredje skatt innkrevet, det dobbelte av dronningskatten - 
utbudskatten. I 1521 kom tiendeskatten, som var en tiendedel av formuen. Bonden på 
Tokstad var av de få i Ringsaker (ca 10 stykker) som ble ”flådd”. Men allerede i 1528 
betalte ca 100 bønder i Ringsaker gjengjerden. Det ble opprør mange steder med besti-
alske straffemetoder.

De som betalte disse skattene på Tokstad er Thore i 1514 til 1521, og i 1528 betalte 
Oluff Tokstad gjengjerden på 24 skilling (= 1 lodd sølv). Sølv var neste betalingsmiddel av 
gjengjerden. Brukerne på Bogsti og Vindju ble klassifisert som fattige og slapp med halv 
skatt. Den ene Løkengarden slapp å betale, det måtte en spesiell grunn til.

 
Reformasjonen i 1537 førte til store forandringer. Hamarkaupangen hadde vært han-
delsplass og senter for opplandene rundt Mjøsa i 400 år. Nå ble den omgjort til bosted 
for lensherren, i stedet for markedsplass for bøndene og domkirken forfalt.         

Befolkningen i Norge etter Svartedauen sank til et lavmål omkring 1490. Siden 
økte folketallet jevnt. I 1490 påla Riksrådet hver skattebonde og landbo å anlegge seks 
humlekuler og 1 mål rugbrøte eller bøte 3 øre. Rådet sier samtidig at mange garder lig-
ger øde og gror til med skog og ødemark. Ødegardene i hvetedistriktet i Ringsaker ble 
fort bebodd igjen. Utover 1500-tallet ble Baaberg, Ottersrud, Jønsrud, Øvre Skyberg, og 
Liengardene bebodd. Lien-gardene er Nordre og Syndre Lien, i dag Storlien og Vesle-
lien, Jaren og Frisli. I 1540 fikk bureisningsmenn, som tidligere hadde grunn under den 
katolske kirke til eget eie, og i 1577 ble den utvidet til også å gjelde allmenningsgrunn.

På grunn av Hamarkaupangens forfall etter Reformasjonen og etter at svenskene 
brant ned domkirken i 1567, forfalt handelsstedet her. I tillegg forsvant munker og non-
ner som hadde vært bøndenes læremestre i fruktavl og hagedyrking. I Hamarkrøniken, 
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som en antar er skrevet i 1553, skrives det: Udi lige Maade havde Bispen sin Mostperser og 
Borgeren sine, som aarligen berede for dennenm deres Most og kirsebærdrank. Hammers 
by var begavit af Gud allermegtigste med meget godt udi Dage. Der er skjønne Frugthager 
som før er rørt, og var det en meget ringe Borger som ikke havde aarligen af sine Frutfhager 
en halv læst Most og en halv læst Kirsebærdrank til sine egen Husbehov at fortære foruden 
hvis de solgte uden Husene og sendt på Landsbygden til sine gode venner.

Forbindelsen mot Løykjedalen var kort, og Prestvegen var sannsynligvis den eneste 
kjøreveg på Hedmarken. Inntil 1600-tallet var kjøreveger sjeldent her til lands, og fra 
1624 ble det gradvis vanligere. 

Kornet var grunnpillaren i jordbruket i Ringsaker. Kanskje allerede på dette tids-
punktet var det bekkekværn i Tokstadbekken til eget bruk for å foredle kornet til mjøl. 
Da kunne en få graut og flatbrød og malt til ølbrygging. Da som nå var bygg det viktigste 
kornslaget. Men hvete, som var overklassens kornslag, ble ganske sikkert dyrket på 
Tokstad, akkurat som lin og humle. En jordveg i passende helling mot sør som på Tok-
stad var best. Grøfting var ukjent ennå. Fjerdeparten av åkerjorda skulle til en hver tid 
brakkes så den fikk nødvendig ”hvile”.

Åra fra 1550 ble preget av stor framgang for jordbruket og særlig på Hedmarken.
Peder Claussøn Friis skriver i sin Norriges Bescrifuelse i 1613: Østen op ved Mjøs ligger 
Hedmarcken, et besyndelig got kornland, trecker sig fra Eidsvold oc op til Gudbrandsda-
len, heden ved 14 Mile langt; derfra kommer Slacter oc Fævare om Høsten oc Korn, Meel 
og Malt om Vinteren, offerflødig ut til Christiania. Men omraadet er rig paa Engmarck oc 
Græsgang.

Husdyra var små og ei slaktevekt på ei voksen ku neppe 60 kg. Ei slik ku melket 
ikke mer enn 500 kg i året. Sauen var mer lik spelsauen, men pelsen var mest etter-
traktet før kjøttproduksjonen. Hesten var mer viktig som skyssdyr enn som trekkraft, 
og hadde høy status, akkurat som smeden. Han smidde sigder og ljåer, og han kunne 
jernbeslå andre jordgående redskaper.

Også på siste halvdel av 1500-tallet var rovdyr nærgående når dyr beitet i utmark. 
Utmarka til Løykjedal-bøndene hadde innslag av våre fire store rovdyr. 

Men kanskje inntektene kom mest fram via skogen? Utover 1500-tallet startet tre-
lasteventyret med basis i oppgangssaga. Kjøpere av trelast var oftest hollendere. De 
måtte ha tilhold etter de store vannvegene, for da kunne tømmeret fløtes ut til kysten 
og de store sagene. Kort avstand til Mjøsa gjorde fløting mulig for ”våre” bønder. Her 
finner vi følgende eksempel:

Ingrid Lauritsdatter (datter av Ingeborg Oluffsdtr. og Lauritz Lauritzson Bratt på Bye) 
boende på Øverby i Rakkestad bekjender at hennes salige mann Pether Johanssøn Hollæn-
der med hennes samtykke har pantsatt til Anders Nielsen borgermester i Christiania, et 
skippund skyld, malt eller mel, i hennes rette Odelsgård Øverby for 40 riksdaler. Senere har 
A. Nielsen ytterligere forstrakt henne med 45 riksdaler på samme pant. For disse 85 riks-
daler skal A. Nielsen og arvingene beholde samme skippund skyld til et fritt brukelig pant 
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med bygsel, landsskyld og åbodsfald til det blir gjeninnløst av dem. Hun stadfester dette 
med sin avdøde husbonds bumerke og ber Pedre Jørgensen, lagmann i Christiania og Hans 
Seffrinsen, rådmann sammesteds, å besegle. Christiania 25. januar 1603.

 
Oluff Haagensen Tokstad var en av Ringsakers mektigste menn, lagrettemann og kon-
gens lensmann i Ringsaker. Han var med og knelte for kong Christian IV. Oluff var gift 
to ganger, og alle de elleve barna ble bra gift. Hans nest eldste datter Gjertrud ble 
gift med Nils Haagensen Tordenstjerne, godseiersønn fra Gullaug ved Drammen. Hun 
flyttet bort fra Tokstad. Men hans nest eldste sønn fra andre ekteskap giftet seg inn i 
samme familie. Hans andre kone Eline Gudbrandsdatter Rekstad i Stange var heller 
ikke av småkårsfolk. Morsslekta kom fra et gods i Eiker på Modum.

Da ”Landsskatten” fra 1612 skulle innskreves var det bare tre odelsbønder i Rings-
aker; Halduor Glestad, Laurits Bratt på Bye som Oluffs yngste datter var gift med, og 
Oluffs enke Eline. Å være odelsbonde på 1600-tallet var meget eksklusivt. Bonden eller 
slekta måtte ha sittet på garden i seks generasjoner eller mer. Bare adelen var rangert 
over. Det går fram at Eline har arvet eiendeler i Spæren-godset i Øvre Eiker. Og slekta 
eide fortsatt Baaberg og Bjørke.

I Odelsjordboken fra 1615 kommer det fram at Tokstad er en fullgard (gard som 
betaler full skatt) og at enken Eline eier 2 hud og 3 schind i Tokstad. 1 hud i Jønsrud øde-
gard (ikke bebodd etter Svartedauen), 3 shind i Liid (sannsynligvis Storlien), 8 schind i Hof-
find Seterboel (Grinimarka), 1 pund Mel i Speren i Eiker, 1 fiering korn i Skot, 1 spand Smør i 
Skirdt, 3 shind i Skjerdenn (Stange), hennes barn tilkommer Baaberg og 2 huder og 9 schind 
i Veslelien, i Skjerdenn (Stange), hennes barn tilkommer Baaberg og 2 huder og 9 schind i 
Veslelien. Både Skjerden og godset i Eiker har kommet via morens slekt.

I dette tilfelle gjaldt krigsskatten en krig mot svenskene. Bønder fra Hedmarken 
ble straks sendt til svenskegrensen ved Magnor for å skade fienden med Norges rikes 
undersåtters makt og formue. 

Inntil midten av 1620-åra krevde kongen vanligvis ikke mer enn én riksdaler av hver 
fullgard og det halve av fjerdingsgarder som Simenstad.

 
Disse viser at enkefru Eline hadde begynt å fordele sine eiendommer. En yngre sønn 
Torre har eiendeler i Ouffstad i Gausdal sammen med halvbroren Chirstenn og broren 
Hans. Til sammen eide de denne garden. Christenn hadde tatt i bruk Bjørke og Skiaker 
og Kjestad i Lom i Gudbrandsdalen. Han var gift med ei jente fra Busvold i Romedal. 
Skiaker og Kjestad var av Gudbrandsdalens ypperste storgardsaristokrati og tilkom via 
ektefellen fra Busvold, som igjen var inngiftet med Rekstad i Stange. Med på lasset 
fulgte også Storødegarden i Løten.

Eldste sønn til mor Eline, Hans, hadde bosatt seg på Baaberg, mens hans bror 
Torre skulle ha odelsgarden Tokstad. Med fulgte en del av Hovindseter og Faraasen. 
Gullbrand hadde sannsynligvis bosatt seg på Hegneby i Romedal med eierinteresser i 
Veslelien og Tokstad.
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Yngstedattera Ingeborg ble gift med Laurtiz Laurtitzson Bratt på Bye, fikk Sørlun-
den og eierandelene på Eiker og deler i Hovindseter. 

Via skifter og giftermål var familien styrtrik. Flere i slekta var betrodde lagrette-
menn og lensmenn.

I 1628 holdt Eline skifte mellom barn og barnebarn på Tokstad. Som vi ser ovenfor, 
hadde flere av barna tatt i bruk forskjellige eiendommer før denne tid. Her kommer det 
fram at familien har odelsrett i tolv garder helt eller delvis i tillegg til ovennevnte på 
Toten og Vang i Hedmark.

Var det enkefru Eline eller sønnen Torre som overtok Tokstad, hvor ny hovedbyg-
ning ble oppført da skiftet var over i 1628? Over to hundre år seinere kom en stokk til 
syne under oppussing av kjøkkenet. Den viste årstallet 1628. Det er sannsynlig at byg-
ningen eller deler av den er fra da.

I heftet Tokstad, står følgende: Barna efter Eline Gulbrandsdtr har forundt sine 
søsken efter Ingeborg Olufsdtr. Forlods å avta til odel 1 ½ hud i Tronhus (Vang) og Schif-
fiestad (Toten ). Videre avtas 5 skinn; til Torre, 2 ½ skinn i Tokstad og til Gulbrand 2 !/2 
skinn i Baaberg, hvilke skinn Torre og Gulbrand har innløst for kongens fogd, da en 
avdød bror Sivert Olufssøn har forbrutt mot kongen.

De øvrige 11 huder og 3 skinn blir således mellom arvingene at: Christe Olufssøn 
som eldste bror lar seg nøie istedenfor hovedbølet med garden Bjørke, hvori tilfaldt 
ham 1 ½ hud med bygsel. Hågen Olufssøn enke Ragnhild Povelsdatter på Anne Haa-
gensdatters vegne tilfaldt i Jønsrud 1 hud med bygsel og ½ hud i Tokstad uten bygsel. 
Hans Olufssøn tilfalt Baaberg med 1 ½ hud med bygsel. Torre Olufssøn tilfalt i Tokstad 
1 ½ hud med bygsel samt å nyte eldste brors rett. Gulbrand Olufssøn 1 hud med bygsel 
i Lien Syndre Veslelien), og en ½ hud i Baaberg. Gjertruds barn tilfalt 6 skinn Hovindsæ-
ter med bygsel, 1 skinn i Baaberg, 1 skinn i Jønsrud og 1 skinn i Tronhus. Ingrid Olufs-
datter tilfalt Ottersrud 7 skinn med bygsel, og 2 skinn i Hovindsether, Sigrid Olufsdatter 
tilfalt i Tokstad 9 skinn uten bygsel, Randi Olufsdatter tilfalt i Tokstad 6 ½ skinn og i 
Baaberg 2 ½ skinn. Ingeborg Oluffsdatter tilfalt 6 skinn med bygsel i Sollund (Eiker) med 
bygsel og 3 skinn i Baaberg.

 
Under krigen mot svenskene i 1644-1648 nådde skattetrykket sitt foreløpige høyde-
punkt med 12 riksdaler pr. fullgard. Ei ku kunne selges for tre-fire riksdaler, så skat-
tetrykket kunne være nesten like stort som fjøsbesetningens verdi. Men rundt 1650 falt 
skattetrykket til fire riksdaler. I tillegg måtte hver fullgard stille med to soldater og 
utruste dem. Baaberg som var halvgard stilte med Hoffund Baaberg og Tokstad med 
Oluff og Peder Tokstad. De var grensevakter, disse karene fra Løykjedalen. 

Befolkningen i landet begynte å nærme seg folketallet før Svartedauen. Hvis det 
skulle bli nok mat til alle måtte det brytes ny jord. I 1632 ble det bestemt at det på hver 
gard skulle oppmåles bestemte jordstykker til oppdyrking. De kunne gjerne ta i bruk 
bråtebrenning til hjelp som nå var ganske alminnelig. Det tok hardt på skogen og ble 
begrenset.

Jordbruket etter 1660, en periode kalt enevoldsperioden i Danmark/Norge, innle-
der overgangen fra leilendingsvesen til selveiereiendom. Igjen var krig indirekte årsak, 
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og igjen mot svenskene, fra 1657-1660. Det tappet statskassen og utarmet land og folk, 
slik den eneveldige danskekonge måtte selge mye statsgods. Fra 1660-1675 solgtes 
norsk jord for 1,3 millioner riksdaler. Det holdt ikke, kronen måtte fremdeles gripe til 
samme virkemiddel framover for å skaffe nok penger til statskassen.

Betalingen av tiende økte fra 60 til 100% fra år 1600 til 1660. Men bøndene betalte 
nok mindre enn tiendedelen av avlingen, for jordbruksproduksjonen hadde vokst langt 
raskere. Derfor ble det opprettet en ny landkommisjon for taksering av norske garder. 
Denne ble ført på grunnlag av den gamle landskylden. I 1665 ble det bestemt at en 
helt ny matrikkel eller en fortegnelse over gardene, som angir deres verdiforhold som 
angir skattegrunnlaget. Kvegskatten fra 1657 var det siste holdbare materiale for lokale 
embetsmenn som skulle gå fra gard til gard. At det var en fordel for bøndene at lokale 
embetsmenn sto for registreringen. De kjente hverandre fra hverdag og fest, slik at 
såkorn og avlinger ble satt altfor lavt. Men i 1666 måtte over 70 gardbrukere i Ringsaker 
møte for å bevise fram odels, arvelodd, og andre makeskifte-, kjøpe- og pantebrev på 
gardene. De skulle legge fram bevis på hva de eide av jord. Skogen ble kun taksert som 
vedskog. 

Husdyrholdet var enklere å holde rede på, for det kunne telles godt manuelt. Det 
fantes i landet ca 70 000 hester, 490 000 storfe, og 560 000 småfe. Det var anslått en 
mjølkemengde på ca 600 kg pr år pr ku og totalt 7 000 tonn smør i årsproduksjon. Reg-
net etter tidens markedsverdi (en daler pr. bismerpund = 5,6 kilo) utgjorde det en verdi 
på 1 300 000 daler; mjølkeproduksjon av småfeet kan settes til 320 000 daler, mens 
kjøttproduksjon for de samme dyra var stipulert til 450 000 daler. Det var store regionale 
forskjeller, men bøndene på Hedmarken produserte langt mer enn andre distrikter. 
Bogsti var en av gardene med størst husdyrhold i Ringsaker.

Skatteskyld skulle uttrykkes i samme enheter som før: Et skippund tunge er tungt 
korn, og tilsvarer 1 ½ laup smør. Et skippund var delt i 20 lispund. Den nye matrikkelen sto 
ferdig i 1669. Her fikk hver enkelt gard anført om brukeren eller besidderens navn, om han 
er leilending (bygselmann) eller om han som det heter selv ejer och bøgger. Er garden bort-
bygslet, følger så eierens eller leierens navn med angivelse av hvem bøxsellen eller retten 
til å bortbygsle eiendommen. Videre er det angivelse av samlet utsæd, antall fe og hester, 
opplysninger om engen, om den er goed, ringe eller schreen og om den røddis och forbe-
dris. For enkelte garder er det sameye i schoug till braadeland och brendeved. Om det var 
hommelhauge eller liden hauge. En må gå ut i fra at det var hommelhaug i Løykjedalen 
på de større gardene. Og ikke minst om gardene hadde seter. Her ble flere seterbol 
nevnt som vi kjenner fra Ringsakerfjellet. 

Til slutt ble det nevnt hvilke garder som var fullgard, halvgard og ødegard. Stor-
lien og Baaberg hadde ”rykket” opp til fullgard sammen med Fugelsenggarda, Bol-
stad, Simenstad, Bogsti, en Løkengard, Tokstad, Bjørke og Asla. Men Skyberggarda, 
to Løkengarder, Kommerstad, Fangeberget, Vindju og Veslelien. Status som ødegar-
der hadde Jahren, Jønsrud, Sørlunden, Frisli, Ottersrud, Houmb og Rustad. Nabogar-
den Skaråsen var ikke gjenryddet etter Svartedauen. I Ringsaker var tallet på selveiere 
størst i Veldre. 
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Mange nye sjøleiere hadde lånt daler for å bli herre i eget hus. Men da måtte det 
også skaffes penger for å betale lånet. For en bonde som var etterspurt ble det sagt at 
erverve Noget til Kongelige Schatter og Rettigheter. Bøndene måtte bli kremmere. Tidli-
gere på 1600-tallet reiste nok løykjedølene sjelden ut av bygda for å finne ektefelle. De 
dro nok ut, men bare til Furnes, Stange eller over Mjøsa til Toten eller Vardal og Biri. På 
bygdetinget var det vanlig å melde forfall fordi de var på kremmerturer på markeder. 

Mange mannfolk kunne være borte under Grundset-marked. Og da burde ikke noe 
ekstraordinært inntreffe hjemme, f. eks dødsfall. En kunne ikke ligge på likstrå i dage-
vis, for det var forbudt. Men hvem skulle være graver i bygda som var tømt for mannfolk? 
Grundset-marked var det viktigste i sitt slag, men i februar var det Christiania-marked, 
og seinere marked på Kongsberg, Røros og Åndalsnes, Drammen og Trondheim. Slekt-
ningen på Tokstad, Anders Rekstad, gjorde storhandel med en svenske på Stora Kopp-
arberg. Og nødsår som i 1696, bøndene reiste ”åkke som”, nærmest for å overleve. I 
1698 dro sjøl sindige storbønder fra Hedmarken til Christiania for å kjøpe korn fordi 
avlingene det året slo fullstendig feil. 

Noen måtte utføre pliktreiser med matvarer til soldater på festningsanleggene. Det 
foregikk til langt ut på 1700-tallet. Derfor måtte kvinnfolka styre på garden. Mjøsa var 
vegen til Christiania vinterstid, og det bar også over Mjøsa til Kongsberg og Drammen.

Vi kjenner til at Oluff Baaberg og Rasmus på Storlien var på slike reiser. Mens Hans 
Vinju fikk slektningen til Oluff, Per Glestad, og Rasmus på Storlien til å ta med et lass 
hver for han til Røros. Han var slett ikke fornøyd med oppgjøret fra disse karene kom 
med og det havnet i rettssak. 

Det var typiske varer, men malt, gryn og siktet rugmel kom litt senere. Ut på 1700-
tallet kom brennevinet som den store salgsartikkelen. I retur hadde de med tobakk, sild 
og salt, eller slipestein fra Selbu. Tobakk ble vanligere på 1600-tallet. Hvis de hadde de 
vært i kontakt med svensker, var gryter det gjeveste å få tak i.  

I 1664 var det skifte på Tokstad etter Torre. Enken slo fra seg boet og barna arvet 
derfor fullt og helt sin far. Garden eide mange gardsparter uten bygsel. Men boet var 
slett ikke det som var da faren overtok. Det hadde nok med at Tokstadgodset ble spredd 
på faren Torres søsken. Fire år senere er sønnene Thommes og Jens døde og et nytt 
skifte. Broren Haagen overtar garden, og er gift med Eli Thorgrims dtr. Gjølstad. 

HaagenThoressen og hustru Eli drev garden fram til 1700. Haagen hadde dødd før. 
Thore som eldste sønn overtok etter sin mor, men måtte ta til takke og bo på hus-
mannsplassen Tokstadengen så lenge mora levde. Det kan bety at nåværende føde-
rådsbygning ikke var bygd. Han overdro garden til sin og hustru Kari Pedersdatters 
eldste sønn Peder i 1730 og 1734.

                   
Landbruket i Ringsaker og resten av landet gikk framover i dette århundret. Gjenryd-
ning av tidligere gardsbruk skjøt ytterligere fart, slik at matrikkelen fikk en ny klasse 
etter ødegarder, nemlig rydningsgarder. Baaberg hadde blitt dragonkvarter, slik at ingen 
gard i Ringsaker hadde så mye hest som der rundt år 1700. De hadde åtte hester. 

Folketallet overgikk nå det som hadde vært før Svartedauen. Inntektene kom mer 
og mer i form av brennevinsalg. Det førte til at åkerarealet måtte utvides for mer korn-
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På ferdesreiser

Lista på varer fra Hans for-
teller litt om varestrømmen:
2 tønner 6 setting bygg              
12 alen lerret
2 sold rug                         
4 merker hametagel
6 stenger erter                      
1 laken
13 setting havre                     
1 teppen
3 setting mel ”Bagt i Brød”            
5 hestesko
14 merker homle
Verdien var ca 19 daler.

Jordbruket 1700 
til 1740



dyrking. Det ble øket mer og mer utover hundreåret. Bygg ble det store kornslaget på 
grunn av brennevinet. Hvetedyrking tok nesten slutt. Bare på Samsal ble en liten åker-
lapp dyrket med hvete. Det ble deretter dyrket mer rug i Ringsaker, ca. 400 dekar i 1723. 
Rugen ble dyrket både på fullgarder, halvgarder og ødegarder Det var ikke bare korn 
som det måtte dyrkes mer av. Humle ble det dyrket mer og mer av. På 1600-tallet ble 
bøndene oppfordret til humledyrking. Humle ble av de viktigste handelsvarer på Chris-
tiania-marked for Ringsakerbøndene. Likeledes er det med lindyrking. Omtrent på alle 
garder i bygda ble det dyrket lin tidlig på 1700-tallet.

Inntektene kom godt med for husbygging rundt omkring på gardene, og plassene 
kom i første rekke. Det skjedde ikke uten problemer, for skogene i Ringsaker ble rasert. 
Torvtaket ble erstattet med spontak. Det ble bygget seterhus, badstuer, høyløer og ved-
skåler. Det skulle settes opp skigarder. Og alle nye husmannsplasser trengte tak over 
hodet. Og utenom gardene ble det bygget kirker. Veldre kirke fra 1723 ble bygget i denne 
perioden. Noen hogg mye mer enn de trengte selv, og solgte videre. Utover 1700-tallet 
øket velstanden, nå kom føderådsbygningene og de opprinnelige hovedbygninger ble 
utvidet i takt med velstanden. Toetasjer bygninger kom nå på moten. Det var seks byg-
desagbruk i Ringsaker. En av dem var i Løykjedalen, på Simenstad, fra 1723.

Allerede i 1722 ble det besluttet at det på ny skulle utarbeides en ny matrikkel. Alle 
bønder innenfor de enkelte tinglag ble sammenkalt og måtte gi oppgaver over gardene 
sine. Den nye skyldsettingen ble ferdig året etterpå, men ble aldri satt ut i livet. Den 
gamle matrikkel fra 1669 ble derfor stående helt fram til den nye av 1838. Den gamle 
skyld på bønder innenfor de enkelte tinglag ble sammenkalt og måtte gi oppgaver over 
gardene sine. Den nye skyldsettingen ble ferdig året etterpå, men ble aldri satt. Den fra 
1723 gir mange opplysninger som har stor interesse for gardshistorien. 

Her blir det gitt oppgaver over antall husmannsplasser, over utsæd på den enkelte 
plass, oppgave over skogen, om det er nok brenneved og gjerdefang, eller om en måtte 
ty til allmenningen, oppgave over seter, kvaliteten av seterbeitet og beliggenhet i for-
hold til solskinn. Det opplyses om garden er tungbrukt, bonitet og utsæd spesifisert til 
de enkelte kornslag, høyavlinger angitt i lass, tall på hester og folunger, kyr, store sauer 
på garden og forsalg til ny.

 
I åra1740-1742 slo avlingene fullstendig feil over hele Østlandet, og førte til barke-
brødtider. Prest Erik Pontoppidan skrev ligesom Solens glans, varme og vederkvegende 
kraft hadde tapt noe merkelig. Men fra 1743 var igjen engene så frodige som folk ikke hadde 
sett på over tjue år, og det var en mængde af adskillige Blomster paa marken. Gud velsigne 
Eders Konglige May, med det gandske kongelige arvehus til evig tid, som stiftsamtmann 
Rappe skriver i rapporten sin.

I Ringsaker hadde man for skikk å selge det beste korn og selv beholde det dårlige. 
I 1743 solgtes bygg til Østerdalen, siktet rugmel, bygg, rug, fine og grove gryn og mel til 
Christiania. Sokneprest Ancher beretter fra 1743 at det ble bare igjen dårlig muggent 
dansk korn til egen husholdning. 

Avlingene ble etter hvert gode fordi det ble drevet vekselbruk mellom korn og eng. 
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Ugraskampen ble lettet slik og spesielt da harva for første gang ble tatt i bruk. Hvis 
ugraset tok fullstendig overhånd begynte bøndene å brakke disse jordstykkene, for å så 
høstrug på Rochusdagen den 16. august. Harva før 1750 besto av harvetinder i tre.

Kornhandel gjorde bøndene herover kremmeraktige, de solgte dyrt og kjøpte bil-
lig. Denne lønnsomhetsbetraktningen preget bøndene i vårt område. Korndyrking var 
eneste inntektskilde, den var sjansebetont og grenset til gambling. Da mulighetene var 
til stede, måtte en derfor slå til. Fortjenesten ble å legge litt til side på kistebunnen, 
eller demonstrere litt for omverdenen at en kunne tillate seg å kle seg bedre enn van-
lige borgere. 

Kaffe og te og punsj slo godt an i festlige lag. Men det ble også investert i egen gard 
med jordforbedringer og nyere og bedre redskaper fra omreisende smeder. Kornøkono-
mien gjorde at en kunne betale omreisende handverkere. Også i skogen ble det arbeid 
å få. Stadig bygging av hus, vedhogst og gjerding. Noen tok ut never og emningsved. 
Dermed ble det arbeid året rundt til en nevenyttig plassmann på de større gardene. Da 
bøndene var ute på ferdesreiser ble turer til Sverige nyttige. Her kunne en få returlass 
med gryter, panner og matklokker.

 
Brennevinet kom i fokus da kornåra slo feil. Ikke alle likte at bygget ble foredlet via 
brennevin, da sulten sto framfor døra. Bondelensmann Halvor Tande leste opp på kir-
kebakken i Ringsaker et påbud om å samle inn alle brennevinkjelene. Og i Veldre ble de 
samlet inn i en kjeller på Flisaker. Men dette lageret var nok ikke godt nok sikret, for 
døra ble brutt opp og det var bare å forsyne seg. Også lensmannen ble beskyldt for å ha 
hatt en mistenkelig omgang med beslaglagte apparater, deriblant sitt eget. 

Totalforbudet ble innført i 1757 og varte ut hundreåret i første omgang. Noen fikk 
apparatet tilbake i ubrukelig stand. Og hvis en arm sjel forsøkte å tilvirke brennevin, 
vanket bøter på 20 riksdaler, tilsvarende over tre ganger verdien på ei ku. Men her i 
bygda ble det en umulig oppgave å finne syndere som brente. Lensmannen måtte gå på 
ski vinterstid, og over store avstander. Sommerstid gikk ryktene raskere enn det pre-
sten klarte å bevege seg. Men det var ransakelser og inndragninger. Ødeleggelser og 
reparasjoner, og så var det på’n igjen. I 1771 ble det sendt 1 400 apparater til Akerhus 
festning og brent. Og lensmannen sto på bygdefolkets side. I 1774 ble han sjøl anmeldt 
for ulovlig brenning og sluttet.

Samme år tok tålmodigheten til bøndene i Ringsaker slutt. Sammen med yrkeskol-
leger på Hedmarken skrev de brev til kongen. Storbøndene i Ringsaker sto i spissen og 
krevde å få utlevert brennevinskjelene sine. 

Brennevinet er uunværlig for baade Folk og Fee. Fòringa med halm uten drank krevde 
en fordøielses Kraft, saa creaturene derudi finde smag, og trives deraf saa Godt som af 
det beste høe. At under denne haarde og Kolde luft, hvori ikkun findes gandske lide forråd 
på sulvahre, når folk skal være tidlig ude om morgenen ved kiørsel og andet arbeide, saa 
og naar de i den Strengeste Kulde og vinter ofte maa reise Natt og Dag i nogle Uger for at 
Afhænde deres Vare og bestride deres Udgifter af kongelige Skatter og andre fornødne Ting. 
En drick Brændevinda til et stykke Brød er saadanne folkes liv og vederkægelse.
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Forbudet mot tilvirking av brennevin hadde en klar sammenheng med danskenes 
monopol av salg av brennevin til Norge. Monopolet ble oppfattet som en fornærmelse 
ovenfor norske bønder. Og de var ikke nådige i sin kritikk over de danske, edle dråper. 

Foruden hva her kunne siges om det hid til Norge førte danske brændevins mod-
bydelige hæslige afsmag, ret ligesom de danske dermed ville sige, at slig er godt nok til 
Normændene.

Klagen førte ikke fram, men bøndene tok saken i egne hender. Lensmannen sto 
på bøndenes side og underbygde deres argumenter. De var jo bønder selv med dyr på 
båsen. Forbudet gjaldt derfor bare i teorien.  

 
Foregangslandet i landbruket i Europa var England, med nære forbindelser til Neder-
land. Foregangsmenn var teoretisk skolerte embetsmenn, som oftest prester. Prost 
Peder Harboe Hertzberg på Vestlandet sendte i 1761 ut Underretning for Bønder i Norge 
om den meget nyttige Jord-Frugt Potatos at plante og bruke. Hertzberg hadde fått sine 
første settepoteter fra en kollega i Ullensvang Hans Carstein Atke, i 1758. Han fikk sine 
første poteter fra Danmark. Til Sverige kom potetene så tidlig som i 1723, og en kram-
kar brakte de til Austmarka ved Kongsvinger i 1730-åra. Presten Daniel Busch introdu-
serte den i Vang i 1750-åra. Haver I et støkke jord der vende mot sønden, da sier jeg eder: 
Sett potatos. Atter vil jeg sige: Sett potatos.

  De største og beste gardene var som regel prestegardene. Prestene var lesekyn-
dige, utadrettet i gjerningen og ofte praktiske. De introduserte ljå foran sigd, konstru-
erte stubbebryter, grøfting av myr, bruk av engfrø og bruk av skikkelig jordbearbeiding. 
En prest sto også bak det første jordvanningsanlegget her til lands, i Vågå. 

Peder Thoresen var bonde på Tokstad for fullt fra 1734. Men hans første kone Ales 
Larsdatter døde i 1742. Det ble holdt skifte i 1742 etter Ales, og boets verdi ble fastsatt 
til 1000 riksdaler og netto til 923 riksdaler. Ett ord kan brukes, velstående. Peder giftet 
seg igjen med Hilleborg Guttormsdatter i 1742.

Peder solgte det halve i garden for 500 riksdaler til sønnen Lars P. Tokstad. Resten 
gikk i 1773 for 1000 riksdaler. Foreldrene fikk føderådskontrakt. Mye tyder på at nåvæ-
rende føderådsbygning er bygget på denne tiden. Lars P. Tokstad ble gift i 1773 med 
Mari Jørgensdatter Vik.

 
Mjølkekyr hadde ikke alltid mye vinterfôr. Kornet fikk den beste jorda på garden, vin-
terfôr til dyra måtte skaffes uten at det gikk ut over korndyrkinga. På sommerstid kunne 
kua beite på udyrket mark eller på skogsbeite. Derfor ble seterløkkene brukt, selv om 
det ikke ga mange lass. Hesten hadde forrang og det kunne bli lite på kua. I beste fall 
kunne kua regne med halm. Halmmengden bestemte kutallet på gardene. Det ble sup-
plert med lauvkjerver. Avlingsåret 1773 var så dårlig at halmen måtte brukes på hesten 
og kua måtte nøye seg med lauvkjerver, granbar og hestemøkk. Lensmannen hadde jo 
inndratt brennevinsapparatene så noe drank ble det ikke. Granbar ble hakket opp og 
dynket i saltvann eller urin.
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Reisende embetsmenn kunne ikke få fullrost åkerbruket i bygda. Agerbruget går 
blomstrende frem. Jordbruget er bragt til en høi grad af fuldkommenhet. Beboerne er alle-
egne videnskabelige jorddyrkere. Egnen er velhavende og i tiltagende. 

Husdyrbruket nevnes ikke, men det kunne en se med egne øyne fra datidens ferd-
selsårer. Hedmarkingene og spesielt bønder her fra bygda, ble brukt som eksempel på 
hvordan et moderne landbruk skulle drives. Kornarealene ble stadig utvidet og i særde-
leshet i de beste områdene hvor de største gardene lå. Slik sett iberegnet Løykjedalen 
som igjen var en slags yttergrense. 

I de siste tredve åra av 1700-tallet økte kornavlingene med 20%, og høyavlingene 
nesten det samme. Potetene hadde fortsatt dårlig fotfeste. Med stadig bedre redska-
per ble tidligere vanskelige områder oppdyrket. Myrer ble oppdyrket, og lin ble sådd 
som ga prektige avlinger. Noen arrondering på jordstykkene slik vi kjenner det var det 
ikke. Det ble å dyrke de arealene med minst overflate stein, og ikke djupere enn en ard 
kunne komme fram. Det ble stadig utvidet vekselbruk med dyrking av våre fire korn-
sorter, erter, lin og hamp. Spesielt rug og hvete ble framhevet. Det spesielle med disse 
kornsortene var at en kunne bake ovnsbrød. På en reise i 1775 sier Gerhard Schønning 
at ovnsbrød er et særtrekk på Hedmarken. Seks Ringsakergarder fikk påskjønnelse fra 
Det Kgl. Videnskabers Selskab for sitt jordbruk.

Bøndene fra vårt område som hadde korn til overs, utviklet seg som forretnings-
menn, reiste på ferdesreiser for å få avsetting til best mulige priser. Eller hvis prisene 
ble dårlige, ble de lagret på stabburet i påvente av prisoppgang. Hjembygdas fattige 
kunne bare glemme at det ble noe til dem. Hvis det ble noen rest, tilfalt det grisen som 
var et statusdyr. 

Hagebruket fikk et oppsving på slutten av dette hundreåret. Først og fremst på 
embetsgardene og de andre storgardene i bygda. Gartneren og kronikøren Christian 
Carlstøm, som vi kjenner igjen fra Trygve Andersens (1866-1920) diktning, anla hager, 
podet epletrær og plantet bærtrær. Lenger ut på 1800-tallet ledet kirkesanger og stor-
tingsmann Jensen an. Rundt 1800 kunne en også se blåblomstrende linåkre overalt i 
bygda. Både hos bønder og plassfolk hadde dette så stor betydning at tjenestejentene 
på storgardene fikk hver sin jordlapp. Det ble en del av lønna og verdsatt i kvartdaler.

 
Hesten var selve statusdyret. Stadig utvidete åkerarealer trengte mer trekk-kraft, og 
ikke minst var hestevogn datidas kjøretøy. Prins Carl av Hessen syntes hestene i vårt 
område var rare. Det var blandingsraser med danske hesteraser. Det skyldtes stadige 
kriger som danskene var innblandet i og som norske dragoner ble innkalt til. Men disse 
små fjordingene som nordmennene stilte opp med, førte til at det ble mer gapskratt enn 
krigsinnsats. De hadde feil farge, en skikkelig hest skulle være enten svart eller brun, 
og av en helt annen størrelse. Dermed ble det sendt danske hingster til Norge for å få 
innkrysset nytt avlsmateriale. Disse krysningsavkommene ”musefarget” af smaa og store 
skabninger, lange og korte, med store og smaa hoveder og alle slags farger en hest kan 
have, sier prinsen. 

Men de ble forløperen til vår kjente dølehest eller mer kjent som Gudbrandsdals-
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hest. I det området var de like godt kjent med hesteavl som herover med vårt åkerbruk. 
Etter hvert ble disse hestene så populære at de ble eksportartikkel. Svenskene reiste 
omkring for å kjøpe opp Gudbrandsdalshester. Det ble forsøkt med eksportforbud, men 
til liten nytte.

Det var umulig å ta vitenskaplig utdannelse i Norge på slutten av 1700-tallet. Men 
en kom langt med erfaring, overtro og tro. Selvsagt var det litteratur å få tak i, for den 
som kunne lese. Det viktigste dyret å holde frisk var hesten. Den som utførte ulike vete-
rinære ritualer kunne være såkalte ”kloke koner”. 

Veterinærmedisinen var mest av urter og planteekstrakter, blandet med kamfer, 
salpeter, øl og kvikksølv, griseister, urin, eddik og linolje. Skall fra østers er bra for kua. 
Blandingen skjedde ikke i verken gryter eller kar, men i kuhorn.

Den første veterinærskolen i Danmark startet i 1773 med Hæren som oppdragsgi-
ver. De første studenter som ble sendt dit fra Hedmarks amt var i 1805. Det ble oppført 
ti riksdaler til utdanning fra amtet til. Og det var kun hesten som skulle hjelpes. Resten 
fikk budeia ordne opp i. 

 
Han foretok en reise til Hedmarken i 1777. Hedmarken holdes for å være en av de mest 
beboede og dyrkede Egne i Norge, idet selve Landskabet er en sammenhengende Række av 
velbyggede og veldyrkede Agre. Et stykke jord, som kan motage Forbedring, ligger sjelden 
udyrket. Gardene, endskjønt de store, har ikke store Vidder, da der sjelden er Græsgange til 
dem. Man græsser om Sommeren sine Kreaturer i Nabo-egnene, (setrer) da alltjenlig Jord 
til Ager og Eng dyrkes, og derfor er der saa liden anden Anledning til mer Opbrud. Beboerne 
er allevegne vindskiblige Jorddyrkere, og de som ikke længe hænge med Gaarden, da Ager-
dyrking er den eneste Næring hvoraf alle Skatter og Udgifter skal udredes.

Agerdyrkingen er bragt til den Høide, at Beboerne ikke aleneste avler korn til deres 
egen Befolkning, men endog sælger til Røraas og Foldal Kobberværker. Jordsmonnet er 
vel stenigt, men derfor frugtbart da mange smaa Sten vedligeholder Fugtighed og opvar-
mede av Solen beffordre Kornets Væxt og modenhed. Hos de fornemme var en del Steder 
god Høravel (linavel). Hamp sees allevegne. Kjøkkenhaver er alle vegne hos Bønderne paa 
Hedemarken, saa og Frugthaver hvor vokser Æble, Pærer, Blommer og Kirsebær. Kartofler 
vides kun lidet at i de fleste Præstegjeld, da dog de saavelsom Havevæxter trives allevegne 
vel og blive meget nyttige at gribe til især i Uaar, naar Kornet slaar fil.Næber avles mange 
i Braater.

Heste og slagter-qæg sælges og herfra til Christiania, dog ikke af synderlig betyden-
hed, saa og smør, ost og andre fedevahre.

 
Fram til nå hadde beboelseshusene hatt oppvarming via først årestuer, siden peiser. 
Oppvarmingen var upålitelig. Rundt 1780 kom jernovnen i bruk. Det ble noe helt annet 
enn før, trass i trekkfulle vegger og tak. Husmora fikk også andre muligheter ved tilbe-
redning av mat.

I 1782 ble det startet teglverk på Brøttum. Fire bønder sto i spissen for foretaket 
hvorav to var fra Løykjedalen, bonden på Bolstad og naboen på Simenstad. Det gikk med 
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mye leire og ved. I 1790 ble det brukt hele 30-40 favner på et år. Den største mottakeren 
var den nye kirka på Brøttum i 1790. Tjue år seinere var det slutt.

Lars Pedersen Tokstad og Mari Jørgensdatter fikk tre barn sammen. I 1786 døde 
Lars og det ble holdt skifte. Boet ble verdsatt til 1600 riksdaler, og nettoen på 926 riks-
daler. Enka Mari giftet seg opp igjen med Lars Baardsen Wetten fra Furnes. Den nye 
ektemannen hadde vært soldat ved Den kgl. livgarde i København. Maris og Lars Peder-
sens mindreårige barn ga fra seg odelsretten mot betaling av 9 000 riksdaler. Mari og 
hennes nye mann Lars Baardsen, fikk i 1787 sønnen Lars Larsen Tokstad.

 
På første halvdel av 1800-tallet foregikk det en kamp mellom bønder og embetsmenn. 
Bøndene var fulle av skepsis, mistro, hat og aggresjon overfor embetsmennene, ”fute-
veldet”. Embetsmenn gjorde alt som sto i deres makt for å holde bøndene nede, og 
fryktet tider da bøndene ville få større makt og full politisk frihet. Først med det såkalte 
Bondestortinget i 1833 fikk embetsveldet sin første, alvorlige knekk. 

I Ringsaker tenker vi først og fremst på standsforskjell og motsetninger mellom 
bonde og husmann, fordi vi i Ringsaker hadde en liten gruppe såkalte storbønder. I 
landsmålestokk utgjorde de en liten andel av bøndene. Man tenker ikke på at nettopp 
de drev samfunnsmaskineriet fram mot det moderne Norge. 

I Mjøsområdet etter Napoleonskrigene, var tida preget av troen på utnyttelsen av 
naturressursene og mulighetene som lå i landbruket. For trelast ble det en eventyrlig 
blomstringstid og bøndene tjente bedre, med spekulasjon i tømmer og skoghandel på 
kjøpet. Men velstanden varte ikke lenge, Danmark-Norge ble tvunget med i krigen som 
Frankrikes allierte etter flåteranet i 1807. Som følge av keiser Napoleons fastlandsblo-
kade ble Norge isolert; handelen lå nede og korninnførselen fra Danmark stoppet opp 
med barkebrødstider som resultat. 

Vi fikk hungersnød og inflasjon, og i februar 1814 avsto Danmark hele Norge til 
Sverige etter Kieltraktaten. Senere det året, som et mottrekk, fikk Norge sin grunnlov 
og sitt Storting, som svenskene nokså motvillig måtte godta. Bare utenrikspolitikken 
bestemte svenskene. Stortinget besto av bønder og embetsmenn, og det oppsto et mot-
setningsforhold mellom dem. 

I 1809 blir Lars Larsen Tokstad født. Hans foreldre var Lars Larsen Tokstad og 
Marthe Christoffersdtr. Glestad. Men det er farfaren Lars Bårdsen Vetten som fort-
satt er brukeren på Tokstad. En bondefører som og sto i første rekke til å modernisere 
vår bygd. En annen bondefører på riksplan var nesningen Halvor Hoel. Han så som sin 
fremste oppgave å redusere embetsmennenes innflytelse over bønder. 

Bøndene ble under blokaden 1807-1815 pålagt å levere korn til hæren til spott-
priser. Da dannet nesningene kornsalgsring til bestemte minstepriser. Byborgerne og 
embetsmennene viste forargelse og kom med sterke angrep. Prosten Abraham Pihl i 
Vang skriver hånlig allerede i 1808 om de høye matpriser som kun er til bondens beri-
kelse, men nevner ikke at regjeringskommisjonen har bestemt prisene. I de fleste land 
i Europa er ordene ”bonde” og ”folkelig” skjellsord, mens det var hedersbetegnelser i 
Norge.
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Hva var naturlig å dyrke her i området? Opprinnelig mente man at det i Ringsaker 
var dårlige betingelser for fedrift. Hamnegangen var for dårlig med utilstrekkelig hjem-
mehamning og slett seterbruk. Det måtte bli korndyrking til graut, brød og til brenning 
av brennevin. Under barkebrødtida ble dette forbudt pga. blokaden. Ved Riksforsam-
lingen ble det fremmet forslag om at dette skulle frigis. I 1816 ble dette sanksjonert, 
slik at enhver eier av jordegods kunne brenne til eget forbruk. Så ble det utskrevet 
egen brennevinskatt og ingen steder her i landet ble det utskrevet så høy skatt som på 
Hedmarken. Potetdyrkingen tok seg opp, for ved å tilsette byggmalt til kokte poteter 
fikk en søtmesk. Ved å brenne ut den omgikk en kornbrennevinet. Lars Larsen Tokstad 
hadde kjel og brente brennevin og sendte en tønne til Røros, et av de viktigste mar-
kedene. Tønna ble konfiskert, og det kom til konfiskasjonssak siden man betvilte at 
Tokstadbrennevinet var av poteter. Som en nå ser er det blitt ny bruker på Tokstad. Det 
skjedde i 1813 da Lars Baardsen skjøter Tokstad over til sin sønn Lars Larsen for 600 
spesidaler.

Tilbake til Halvor Hoel. I 1815 ble han innvalgt til Stortinget og ble straks opposi-
sjonsfører. Sølvskatten som ble pålagt bøndene for å få pengevesenet i orden, var Hoels 
store sak. Den ble inndrevet med harde metoder, og bøndene nektet. Bøndene sto i 
fare for å bli ruinert, og gardene ble solgt for en spottpris. Halvor Hoel sto i spissen for 
motstanden mot sølvskatten og for adelens avskaffelse. Han led stadige nederlag på 
Stortinget, slik at han i 1822 ble kastet ut, som den eneste som har opplevd det. Han 
kom tilbake som varamann på Stortinget i 1833, og var den første norske bondefører. 
Formannskapslovene ble vedtatt etter at bonderepresentantene var blitt flere og dykti-
gere, i det såkalte Bondestortinget som ble valgt i 1832. Det flyttet ganske mye makt fra 
embetsmennene til folket. 

Det var et anslag mot sentralmakten og for nærhetsprinsippet. Mistillit overfor de 
som ville styre på god avstand og fra et fjernt sentrum. Dette har vært Norge fram til 
dags dato, annerledeslandet – det motsatte av sentraleuropeiske nasjoner. Napoleons 
sentraliseringsprinsipper som administrativ rettesnor lar seg ikke overføre til Norge, 
for her bor folk spredt. Fronten mellom periferi og sentrum gikk ikke bare mellom byer 
og omland, den gikk tvers gjennom Stortinget. Embetsmenn mente de var overlegne 
med solid utdannelse, politisk og administrativt skolering. Bøndene var motpart. 

Morgenbladet skriver i 1832: At saa mange Bønder ere valgte til Storthinget, er et 
meget mærkelig Phænomen, som har været for Samtale i enhver Cirkel og for Bekymring 
hos Landets bedste Mænd. Ja det er saa mange av dem at det var er grund at frykte at de 
ville prostituere Nationen og sætte en Plet paa vor Grundlov, som dens Fiender stedse med 
Triumph ville paavise.

 
Hvordan var jordbruket i Ringsaker tidlig på 1800-tallet? Kornproduksjonen var bære-
bjelken. Tidlig hadde bøndene lært seg en skifteplan så vekstkraften kunne vedlikehol-
des og holde ugraset i tømme, uten for mye brakklegging. Allerede midt på 1700-tallet 
sådde bøndene mye rug og erter med begrunnelsen å rense og forfriske jorden. Etter 
brakkleggingsåret sådde en rug, deretter bygg, og så videre i denne rekkefølge: Erter, 
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blandkorn og havre. Spesielt blandkorn dyrkes det mye av i Ringsaker. Utover 1800-
tallet kom poteter mer og mer i produksjon og forviste rugen noe.

Til jordbearbeiding brukte man ard. Denne ble brukt både tre og fire ganger før 
åkeren var såklar. Plogen ble kun brukt til å bearbeide grasland. Arden var den suve-
rene ener blant redskapene helt opp til Moelv. Brøtninger og ringinger foretrakk plogen. 
Mens veldringene mente at man ved pløying åpnet jorden for mye, den ble utvannet og 
utluftet og tapte sin ”magiske kraft” på neste års avlinger. Det året bøndene brakkla et 
jordstykke, ble arden brukt opptil 12-14 ganger i sesongen. Dette fikk stor betydning i 
ugraskampen. Men selve gjødslinga var dårlig og arden pirket ikke dypt i jordskorpa. 
Ringsakerjorda var derfor full av store steiner og mange spurte om jorda var fulldyr-
ket eller overflatedyrket. For å komme unna alle store steiner ble ikke arronderingen 
ideell. 

I 1818-1819 noteres følgende kornpriser: Rug og erter, 6 spd per tønne, bygg 5 
spd pr tønne, blandkorn 4 spd pr tønne, havre 4 spd pr tønne, poteter 1,5 spd pr tønne. 
Prisene holdt seg på samme nivå oppover i 1820-åra. (En tønne er ca 148 kg, det går 
fire kroner på en spesidaler.) Av spinnevekster ble det ingen steder i Hedmark dyrket 
så mye lin og hamp som i Ringsaker. Det var rett og slett en stor salgsartikkel til andre 
bygder. Rundt 1820 begynte flere å legge om åker til eng. Det var da timoteien kom i 
handelen.

Jordbruksredskapene var primitive. Det fantes ingen verksteder til å produsere noe 
og jern var lite anvendt. Plogene var av tre med en smal såle og skjær av jern. Men 
arden var enda mer primitiv. Av det som gikk under betegnelsen harv, hadde lekkharva 
størst utbredelse. I denne tida kom hestevandring til ulike redskaper i bruk her i bygda. 
Det var et ufullkomment treskeverk, men betød et stort framskritt. Kjerrer var det få av. 
Trestengte slaer var datidens melodi.

Husdyrbruket var dårlig. Havn og seterbruk var svakt. Derfor leide bønder i områ-
det setre i Gudbrandsdalen, Valdres og Østerdalen. I 1814 hadde ei ku ei avsetning på 
seks kilo smør. Det tilsvarer to liter mjølk om dagen. Fôringa var halm og ikke salgsvare 
av korn. Her i bygda var det mange ”hestekarer”. Det var minst en kanskje to føllhopper 
på hver gard. Det ble holdt hester for hele fem dragoneskadroner som remonteres av 
bygdas eget oppdrett. I tillegg solgtes det betydelige antall hester på ulike markeder. 
Både gris, geit og sau var små og led under vantrivsel. Slaktevekt på gris var 50- 60 kilo. 
I Ringsaker var det ganske stor produksjon av humle. Men den sank på grunn av lave 
priser. 

I 1825 dør føderådsmannen Lars Bårdsen etter en fallulykke. Bare fire år senere 
dør sønnen Lars Larsen Tokstad 42 år gammel etter et hjerneslag. Hustru Marthe 
Christoffersdtr. tar over Tokstad og sitter i uskiftet bo. I 1834 dør Marthe. Samme år 
blir Tokstads seter på Steinstilen solgt for 200 spesidaler til Ole O. Lille Deglum. Dette 
henger nok sammen med at Tokstad sammen med Glestad har kjøpt ny seter i Gausdal, 
Slaasetra. Og denne er sannsynligvis et bedre seterbol enn den på Steinstilen. 

Lars Larsen Tokstad overtok garden i 1836. Han var kunnskapsrik, dyktig og belest, 
og var rådgiver for mange i bygda. Som bonde på Tokstad lånte han ut penger til ube-
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midlede unggutter for utdannelse. Det var gode tider, noe som gikk utover skogen. Her 
var det spekulasjonstider med store uthogde skoger som et resultat.

 
Utmarka, det vil si skogen, var årsak til utviklingen i Ringsaker som startet tidlig på 
1830-tallet. Utmarka, kongens allmenninger, var Statens grunn. Her hadde allmuen, 
altså de som eide grunn, uinnskrenket hevd og rett til skog og grunn. Den største all-
menningen her til lands var også fra gammelt av Ringsaker. Den ble forsøkt solgt, men 
bøndene klaget og vant fram. Noe var også Statsallmenning her i Ringsaker, som ble 
solgt til private. Denne kom i hendene på professor Ole Pihl, men som bøndene i Rings-
aker og Nes kjøpte tilbake i 1833 og fikk senere navnet Pihlske Sameie. Budskapet om 
å bli med på hjemkjøp gikk sikkert etter ”Budstikkegang i Ringsaker Tinglaug”. 

For Tokstads område tilhørte de ”Weldre Annex 3die Deel, som utgaar fra Houmb 
nedre og endes paa Mariendahl”. Hva bygdeallmenningen kom til å bety skal vi komme 
tilbake til, men bare nevne at fellesbestyrelsen for bygdeallmenningen og Pihlske Sam-
eie fikk stifte bekjentskap med Veiloven av 1824 i 1841. Loven bestemte nemlig at vedli-
keholdet av veien påhvilte de skyldsatte, en såkalt rode, å holde i stand. Derav rodelagt 
vei, en vei som etter foranstaltning av et offentlig veivesen har et ordnet vedlikehold. 
Den første utgiften som kan spores når det gjelder utgifter til veier er en kvittering fra 
1841.

Veistykket Tokstad hadde fått ansvaret for var en del av Åsmarkvegen, rode 18 fra 
brua over Bøvra ved Arneberg og oppover det såkalte Allmenningsstykket. Dette ansva-
ret hadde Tokstad så lenge rodeordningen fungerte og det kunne være litt av en utfor-
dring. Kjørte en ikke snøplogen, ble en bøtelagt. Det skulle hakkes og hogges vekk 
staup og issvuller, samt fjerne hestegjødsel. Gjøres ikke det ”gaar fordelen af Vinter-
føre aldeles Tabt, og gjør det tyngere end det besværlige Sommerføre”. Rodesteinen 
befinner seg i dag på innkjøringa på Tokstad.

”Paa Bygdevei No 12 fra Veldre Kirke til Rudsland = 8662 alen. Paa denne Rode 
haves Sneplouge der kjøres af Rodens Veiarbeiderpligtige efter Tour. Hver gang med 
deels 3 Heste, deels med 4 Heste.”

Fra 1835 til 1855 viser tellingene sterk vekst i husdyrbestanden i Mjøsområdet. 
Økningen i disse årene var nær 60 prosent. Stigningen ble dermed langt større enn fol-
keøkningen tilsa. Men den kvalitative framgangen var liten eller ingen. 

Kornproduksjonen hadde nær fordoblet seg på 15 år. Det skyldes i hovedsak for-
bedringer innen redskaper, grøfting og naturgjødselhandtering. Kun bønder som kaltes 
foregangsmenn drev med det vi kaller kunstig eng. Lenger kom det ikke. Men potetpro-
duksjonen øket voldsomt grunnet flere nye av brennerier. Potetproduksjon passet godt 
i Ringsaker. Det var stor nydyrking i bygda, men å ta ut korn i forhold til kunstig eng ble 
sett på som lite hensiktsmessig.

Husdyrbruket økte med uforminsket kraft over hele Hedmarken. Det ble registrert 
15 774 hester, nær 80 000 storfe, sau og lam ca 110 000 i 1850. Også det var langt større 
en tilveksten i folketallet tilsa.

På denne tida startet Lars Larsen Tokstad søndagsskole med 30-40 elever, flest  
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tjenestegutter og unge handverkere. Det ble startet landbruksskole på Jønsberg i 
Romedal i 1847, som siden har vært i kontinuerlig drift. En annen viktig institusjon, 
Ringsaker Brandkasse, ble startet i 1823. Skulle ilden komme løs rådet heretter prin-
sippet en for alle, alle for en.

Potetdyrkinga økte utover 1800-tallet og spritbrenningen som inntektskilde var 
betydelig. Stortinget diskuterte denne virksomhetens positive og ikke minst negative 
sider. Og det gikk rykter om å sette en minimumsstørrelse på kjelene til 200 potter – en 
pott er 0,969 liter. Med en så stor produksjon som Staten krevde, og ikke minst hva Sta-
ten ville kreve inn med skatter og avgifter, måtte det samarbeid til også her. 

Veldringene var først ute med sitt brenneri i Byflaten. De begynte byggearbeidene 
våren 1843 og året etter ble interessentselskapskontrakt underskrevet. En av under-
skriverne var Lars Tokstad som skrev seg på hele tre aksjer. Bare Ingeborg Opsal og 
H. Skarløkken skrev seg på såpass mange. Veldre Brenneris første styreformann var 
selvsagt Lars Tokstad. Brennevinet som skulle produseres var nok akevitt som her i 
landet hadde vært i produksjon i vel 30 år. Men det å være styreformann kunne også 
være ubehagelig. Ringsaker og Nes allmenning, sendte et skarpt brev til Lars Tokstad 
og innstevnet alle aksjonærer for ulovlig hogst i allmenningsskogen. Saken endte med 
forlik. Heretter måtte alle aksjonærer skaffe ved selv til brenneriet, alt etter størrelsen 
på sin aksjeportefølje. Etter noen år gikk noen ut og andre kom til av aksjeeierne.

I 1850–1851 var det 43 aksjeeiere. I 1861 ble stiftet et helt nytt interessentselskap 
med 10 av de største aksjeeierne. Det gamle ble oppløst av ukjent grunn. Lars Tokstad 
var selvsagt også med i det nye. Selskapet hadde sine utfordringer fordi det var alt for 
mye utestående fordringer, dette medførte at ikke alle fikk betalt for potetene. Avgiften 
til Staten var også en grunn, og ikke minst låneopptaket ved bygginga av brenneriet. Alle 
aksjeeierne hadde pliktlevering av poteter, bygg, blandkorn og rug. Likeledes karve, ved 
og soplimer. Andre i bygda leverte talg til talglys og noe tran til lamper. Hver dag var en 
statskontrollør til stede, slik at riktig størrelse på avgiften ble utregnet. I 1854 var det 
topp år med en produksjon av hele 310 898 potter. Noe produksjon foregikk også på Gle-
stad. Om det var finere destillasjon av råspriten eller ikke vites ikke. 

Transporten var en flaskehals. Markedet var Christiania, så det ble kjøring på 
aksjeeierne ned til Hovelstuen med omlasting til båten Jernbarden. Med ny omlasting 
på Eidsvoll og hestetransport til byen. Dette ble betydelig lettere fra 1854 da jernbanen 
kom til Eidsvoll. Om vinteren ble det sledetransport på Mjøsisen til Eidsvoll, og mange 
benyttet anledningen sikre seg litt av lasten underveis. Et lite lager av trepinner var 
nødvendig. Disse ble slått inn i det utborete hullet etter tappinga. Da eiketønnene ble 
kassert, så de ut som pinnsvin på innsida. Even Skappel, Hamars første handelsborger 
reklamerte med ”et Lager af 1 Læs Brændeviin fra Veldre Brændrie.” 

Men i 1864 var det hele over. Thore Bjerke på Nederkvern kjøpte brenneriet og 
bygde det opp igjen på sin grunn. Aksjeeierne kjøpte seg inn i Gaupen, Brumunddal og 
et par mann gikk til det like gamle Strand Brænderi i Moelv. På det meste var det ca. 25 
brennerier rundt Mjøsa. I 2008 eksisterer bare Strand Brænderi, som et av tre brenne-
rier i hele landet. Tokstad er fortsatt med i aksjeporteføljen til dette brenneriet. 
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Veldre Brenneri hadde problemer av flere årsaker. Med så mange brennerier ble 
det sterk konkurranse om potetene, og brenneriene overbød hverandre i pris for å få 
nok poteter. Overproduksjon av sprit i markedet førte til lavere priser. Brennerier som 
ville vente på høyere priser ble sittende med overfylte lagre. Videre var noen år vanske-
lige på grunn av været, slik som i 1860, hvor det var regn hele våren og forsommeren. 
Potetene kom ikke i jorda. Et annet år var det frost og tørråte som ødela avlingen. De 
fleste brenneriene kom ikke i drift. De nærmeste åra satte brennevinsimporten inn for 
fullt. Da denne priskrigen hadde pågått i tre år, klarte ikke Veldre Brenneri mer og 
Thore Bjerke kjøpte selskapet.

Omkring 1850 ser vi et klart klasseskille mellom bønder: De som hadde noe å selge 
(sprit og noe tømmer), og de som kun hadde til det daglige brød. Det var kornet og sei-
nere poteter som var årsaken. Med spesidaler på vestlomma kunne en utvikle garden, 
skaffe seg lese-, skrive- og regneferdigheter. Ingen bønder i Løykjedalen skreiv under 
dokumenter med ”mph” (med påholden penn). Derfor ble slike brukt som verge for 
småkorsfolket når det var nødvendig. 

Bøndene i Veldre måtte låne når de bygget eget brenneri. Det var ingen bank å 
låne penger av, for det fantes ikke. Det ble å henvende seg til de som hadde noen daler 
å avse. Her i bygda drev tre velstående menn med private utlån: Ole Gjeldt på Søndre 
Fugelseng, naboen Ole T. Fugelseng og Kristian Saug i Gaupen. De tre diskuterte når 
renta burde endres. Det ble mer og mer påkrevd at bygda måtte få en bank til nytte 
for hele befolkningen. Allerede i 1822 hadde det kommet sparebank i Christiania og i 
midten av 1840-åra fikk Ringsaker sin.

Det første som måtte på plass var et grunnfond. Å få samlet nok kapital i bygda, 
kunne en se helt bort fra. Derfor ble det henledet å se mot allmenningskassen til nylig 
oppkjøpte Pihlske Sameie. Og da pekte en mann seg ut med en gang, Simen Fliflet, som 
var hovedmann bak oppkjøpet av eiendommen. I 1846 forelå det tilsagn fra andelsei-
erne om å stille midler til rådighet. Plan for Ringsaker Sparebank ble underskrevet i 
Fangberget 28. desember 1846. Ved Fliflets side satt selvsagt Lars Tokstad. Fire av byg-
das fremste personligheter utgjorde styret, Simen Fliflet, Arne Mæhlum, Anders Fjeld-
stad, stortingsmann og kirkesanger Jensen, og Lars Tokstad. Til bankkasserer ansatte 
man Johannes F. Kreutz, gift med sokneprest Bergs datter. Altså enda en institusjon 
hvor man løftet i flokk.

Åra like etter 1850 ble viktige brytningsår for Norge i en tid da naturalhusholdnin-
gen begynte å vike for mer pengehusholdning. Industriekspansjonen i utlandet forplan-
tet seg til Norge. Med industrialisering ble også grunnlaget lagt i jordbruk og senere i 
skogbruk for utviklingen av den moderne norske stat. 

Jordbruket i Mjøsområdet ble innrettet mot salgsjordbruk. Det skjedde store end-
ringer i teknikk, produksjon og organisasjon. Maskiner og hest tok mer over. Den inter-
nasjonale handelsliberalismen gjorde at skipsfarten fikk penger i sirkulasjon, og det 
oppsto diskusjon om kornproduksjonen egentlig hadde noen hensikt i Norge. Korntol-
len ble senket med 50 prosent i 1851. Det skapte ingen umiddelbare problemer, til det 
var samferdselen alt for dårlig utbygd. Men da jernbanen kom fra Christiania til Eidsvoll, 
endret bildet seg. Togene fraktet billig overskuddskorn fra Svartehavsområdet. 
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Tømmermerking



Jordbruket her i området fikk en alvorlig knekk fordi det meste var bygget opp om 
korn. Svaret var husdyrproduksjon og landbruksdirektøren ga klar beskjed: ”Det er i 
fjøset bonden skal ha sin fornemste inntekt.” Bøndene la om, allerede i 1855 var hus-
dyrtallet kommet såpass høyt at en må til 1930 for å finne maken. Grunnlaget ble lagt 
med stor dyrking av timotei, og også kløver. Interessen for landbruksskolen på Jøns-
berg økte, i begynnelsen hadde den vært lunken. 

Husdyra, først og fremst kua, var små og fôringa var dårlig. Man begynte å arran-
gere utstillinger, budeiefester og premiering av godt fjøsstell. I 1856 fikk vi et pioner-
foretak i Rausjødalen i Tolga, der flere bønder gikk sammen i et samvirketiltak i et 
setermeieri.

Vi hadde nå fått brannkasse, allmenninger, brennerier, bank, og nå meieri, bygd 
etter samme prinsipp. Men problemer hadde det vært og flere var nært forestående. 
Ringsaker Sparebanks ansettelse av bankkasserer hadde ikke vært problemfri. I 1858 
oppdages et stort underslag gjort av kasserer Kreutz. Den første til å vitne i rekonstruk-
sjonssaken, er Lars Tokstad, fungerende ordfører i Ringsaker. Kreutz fikk tre år og åtte 
måneders straffearbeid for underslaget.

For bøndene i Ringsaker ble 1860-åra vanskelige og spesielt for de som ikke klarte 
omleggingen fra korn til ku. Mange måtte selge, men ikke Lars Tokstad. 

Jernbanens stadige utbygginger, først fra Christiania til Eidsvoll, deretter fra 
Hamar til Grundset og så oppover hele Østerdalen endret mye. Eiendomsprisene på 
prektige Ringsakergarder raste i pris. Den som kjente Ringsaker bedre enn noen andre, 
var Lars Tokstad. Han var med i alt som ”lea” seg i bygda. I 1864–66 var han medlem 
av matrikkelkommisjonen, og vandret på kryss og tvers 
gjennom Ringsaker.

Han var en mektig mann, for mektig mente noen. 
Det hadde sin bakgrunn i at han i 1868 hogg opp en ny 
seterveg fra Stor Aursmoen til Ellungtjernmyra, og felte 
ca. 200 små trær. Han ble ilagt ei bot på 5 spd. Men vegen 
skulle få ligge der og brukes. Det er uklart hvorfor Lars 
Tokstad anla veg til Stor Aursmoen. Tokstad hadde ikke 
seterrett der, men på Steinstilen. Denne ble avviklet i 
1834, men sammen med Glestad festet de setergrunn i 
Gausdal på samme tid, Slåsetra. Denne setra ble brukt 
av Tokstad fram til 1884, da setra ble solgt. Nabogarden 
Jønsrud som tidligere tilhørte Tokstad, hadde seterrett på 
Stor Aursmoen. Kan det tenkes at Tokstad fortsatt hadde 
seterrettigheter via Jønsrud i dette seterbolet? Stor Aurs-
moen er av de seterbol som ligger nærmest bygda og var 
dermed attraktivt.

Vi skriver året 1872. Nye og forbedrede maskiner har 
kommet i handel. På verkstedet på Jønsberg utbedres det 
ploger av en engelsk type, som tar over jordarbeidinga på Hedmarken. Såmaskiner for 
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Fra korn til ku

Garden Tokstad har i 1865: 
10 hester, 33 stort kveg (kuer 
og okser), 36 sauer, 6 griser. 
Utsæden er følgende: 3 tønner 
rug, 4 tønner bygg, 10 halve 
tønner blandkorn, 1 tønne 
havre, 3 tønner erter og 45 
tønner poteter.
Ei tønne korn er ca 140 kg. Ei 
tønne poteter er ca 100 kg. 
Såmengden på korn med dati-
dens såmaskin er ca 20 kg/da. 
Poteter ca 225 kg/da.



grasfrø og hakkelsmaskiner og ikke minst slåmaskiner, er nye innslag. Grøfting av dyr-
ket jord vinner fram. I storfeholdet blir det hentet dyr fra Telemark som nylig er ”oppda-
get”. Denne gir langt mer avkastning enn den stedegne rasen i Ringsaker. Men kampen 
om rasespørsmålet hos dyr er nå begynt. 

  
Lars Tokstad overdro garden i 1869 til sin eldste sønn Lars. Kjøpesummen er 3 200 
spesidaler. Skribenten Mikkel Sveinhaug, (1873-1958), skriver om bondefamiliene rundt 
1870-åra: ”Døtrene på Ringsaker-gardene holdt seg hjemme hos mor og far. Skole-
gang med fagskoler fantes knapt. Men sønnen dro ut. De ville ikke gå og slite hjemme. 
Gardsarbeid var betegnet som slit. Sønnene drog til byene og ble både handverkere 
og handelsmenn. Men hvis faren var en ”gubbe”, eller i nyere språkdrakt, ”kakse”, så 
skulle de studere”. Lars Tokstad var nok av denne kategorien. Hans eldste sønn Lars, 
født 1842, ble sendt til England for å studere engelsk landbruk. Han kom tilbake derfra 
med engelsk mjølkemaskin, en av de første her til lands. ”Maskinen” var handdrevet, 
men fikk ingen betydning i norsk mjølkeproduksjon. De gode gamle budeiene var heller 
å foretrekke.

Men oppholdet i England hadde også sin mørke og triste side, Lars ble smittet av 
tuberkulose. I 1871 døde begge, far og sønn med få dagers mellomrom. Den yngre søn-
nen Anton ble bruker på Tokstad. Han hadde gått på landbruksskolen i 1868–1869 og 
gikk via forpaktning på Aske på Nes til Tokstad som nyslått bonde. 

Tilbake til mjølkeproduksjonen. Statsagronom Jensenius har vært på et ”fjøsskue” 
på Hedmarken i 1870, og han sier at hans inntrykk er at fjøsstellet er kommet ”på Gliid”. 
Men det er nå framover en får ekstern hjelp, i form av eksperter fra Sveits. Sveitserne 
kommer for mjølkeproduksjonen. I Løykjedalen og på Tokstad kom det rett utafor ski-
garden på Tokstad, Vestre Veldre Meieri med 25 produsenter. Den nye skolestyreren på 
Nyhus under Jønsrud Vestre, Ole R. Nordtorp var dets regnskapsfører, men Axel Berner 
er hovedperson, bonde og meierist på Kommerstad. I 1880 ble prisen på mjølka levert 
meieriet satt til 8 øre pr liter. Tiltaket skyldtes at to nye maskiner var tatt i bruk, separa-
toren og sentrifugen. Drifta var det en nymotens dampmaskin som sto for. 

Hvis en sammenlikner folketellingene fra 1865 og 1875 finner vi mange interes-
sante trekk. Det er blitt en ny bruker på Tokstad. Og holder vi utenom enga for begge 
tellinger, finner vi at på Tokstad dyrkes det nå fòr til mjølkeku i stor skala. Ja, dette er 
såpass bemerkelseverdig at i Veldre er det to andre garder, Storlien og Glestad, som 
gjør det samme. Faktisk kan en lese ut av dette, at det er bygdas fremste bønder det er 
snakk om på det husdyr- og jordbruksmessige område. 

Ut fra dette leser jeg at fôringa er blitt så mye bedre at kua mjølker like mye som i 
1865, men med færre kuer. Gardens dyrka areal er blitt øket betydelig de siste ti år.

Generelt over hele Hedmarken skjer det som har skjedd på Tokstad, overgang til 
mer fôrdyrking på bekostning av korndyrking. Havredyrkinga øker mye for mjølet blir 
brukt til mjølkekufôr. Dessuten at den passer i omløpet med kunstig eng. Potetpro-
duksjonen gikk mye ned på grunn av svak inntjening i brenneriene. Og emigrasjon til 
Amerika sørget for at det knapt fantes leiehjelp til å få potetene opp av jorda. Men denne 
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Ny bruker på 
Tokstad

Garden Tokstad har 
i 1875:
• 8 hester
• 2 føll
• 1 okse
• 22 kuer
• 1 kalv
• 24 sauer 
• griser
Utsæden er følgende: 
3 tønner rug
• 10 tønner bygg
• 12 tønner grønnfôr
• 1 tønne erter
• 3 tønner vikker
• ½ tønne frø
• 60 tønner poteter



mangelen blir avhjulpet med den nye maskinen, potetopptakeren, utover i 1890-åra.
Med omlegging til mer/mye kunstig eng ble det stort behov for frødyrking. I Ringsa-

ker dyrkes det nå rødkløver, alsikekløver og timotei, som selges oppover dalførene.
Bruk av kunstgjødsel tiltar etter hvert. Gjødsla er billig og får stor anvendelse. Den 

øker produksjonen uten å øke arbeidsutgiftene. Det var chilensk fosforgjødsel som het 
Guano som ble brukt, spesielt til poteter.

Bruken av slåmaskiner øker til nye høyder, likeledes såmaskiner og hesteriver. 
Utover til 1890-åra kommer enda en ny maskin på markedet, selvbinderen. Ploger og 
harver er av nye typer, det samme er Albion og oliverploger og fjørharver. For å dra nytte 
av dette må jorda ytterligere renskes for stein ned til pløyedybde. I husdyrholdet får et 
nytt slag innpass, fjørfe. Og i hagene dyrkes det nå grønnsaker. 

I 1870-åra ble det oppgang på de fleste felt i det norske samfunnet, for første gang 
siden kornkrakket i landbruket. Hva var årsaken? Første bud i sosialøkonomien er å 
skape behov. Hva er det som først og fremst skaper behov? Krig. Den tysk-franske 
krig skapte omseggripende høykonjunktur. Eksportnæringene merket det først, spesi-
elt skogdistriktene. I Ringsaker med forholdsvis små skogteiger skapte ikke dette noe 
overstadig jubelbrus. Allmenningsskogen hadde blitt tappet med uthogster, og Pihlske 
Sameie hadde gjort det samme for å skape kapital til bankens grunnfond. 

Bankene fikk raskere tilgang på penger. Det ble lånt ut til og med uten personlig 
sikkerhet, hvis en hadde gode kausjonister. De lånte ut mye til den nye tids tekniske 
vidunder, dampmaskinen. Det ble stiftet treskelag med den nye tids dampmaskin som 
energikilde. Også i allmenningen kom den i bruk. På Mesna Sag ble dampmaskinen 
satt inn. Nye og utbedrede veger kom også. Bankene fikk også bukt med ågeruvesenet 
som hadde ridd bygdene som en mare i tidligere tider. De som hadde godt kjennskap 
til landbrukets og bondestandens historie i Europa, visste at Norge inntar en unntagel-
sesstilling, hovedsaklig fordi norske bønder har vært friere og mer selvstendige enn 
standsfeller i mange andre land. 

 
Arvingene etter Lars Larsen Tokstad selger Tokstad til Vern Anton Tokstad i 1877 for 
kr 16 600. Som en ser har Vern Anton drevet som forpakter til nå. Året før har arvingene 
avviklet Tokstads hevd på sin gamle seterrett på Steinstilen som nå er fraskilt Tokstad. 
I 1879 har Vern Anton Tokstad forlangt ny takst over garden. Taksten lyder på kr 40 000. 
Årsaken er at Anton mistet hustruen Hilda Skappel og sitter i uskiftet bo. Her går det 
fram at kverna i Tokstadbekken ikke lenger er i bruk. Den var i bruk i 1870. Anton Tok-
stad gifter seg igjen, med sin tidligere svigerinne Johanne Skappel. Hun var en av meget 
få jenter som hadde utdanning utover folkeskole. Hun hadde eksamen fra Lillehammer 
Høiere Almueskole, akkurat som sin avdøde svoger Lars Tokstad. Hun hadde også ett-
årig kurs fra kvinnelig industriskole i Christiania. Og hadde vært lærer ved Amtsskolen 
i Ringsaker.

Kanskje også den generelt bedre økonomiske stilling var årsaken til at Anton Tok-
stad satte i gang restaurering av hovedbygningen. Takvinkelen ble radikalt endret, gjort 
større og mønet senket. Da ble det langt bedre plass på ”treahøgda”. 
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Vern Anton og 
Hilda får skjøte på 

Tokstad



Optimismen i landbruket skapte også andre ting. Det hjalp ikke bare å ha en for-
holdsvis stor eiendom, det måtte vokse på den også. Den stadig nye utviklinga tvang seg 
fram. Ikke minst innen husdyrhold, gjødsling, vekselbruk og teknikk. Dette måtte læres 
først og fremst av den oppvoksende slekt som tok den nye kunnskapen lett. Men mange 
bønder så på det å komme sammen utenom festlige lag og diskutere den nye tids utfor-
dringer, som viktig. Derfor ble det stiftet landemannsforeninger bortover bygdene. På 
Hedmarken var Stange først ute i 1872, og siden kom de andre etter. Ringsaker fikk sin 
i 1898 og Veldre først i 1914.

Da 1870-åra tok slutt, begynte den generelle landbrukskrisen og varte ut århundret. 
Igjen var samferdselen en viktig årsak. Seilskutenes tid var over, nå var det dampmas-
kinen og dampbåtene som hadde tatt over. Hele det europeiske kontinent ble oversvømt 
med billig amerikansk korn. Prisen på korn sank til et lavmål, og kornproduksjon var 
ulønnsomt. Også andre landbruksprodukter sank i pris. Utvandringen økte igjen, og 
innenlandsk ble det satt i gang store offentlige arbeider som utbygging av vegnett og 
jernbane. Jordbruket kunne ikke konkurrere i pris til arbeidsfolk. Jernbanen til Hamar 
ble ferdig. Gjeld til kremmere og banklån hopet seg opp. Hos A. O. Skjerpen i Byflaten, 
handlet alle på ”bok”. 

Nå var det slutt på å ta imot spesidaler som betaling. Fra 1877 heter det kroner og 
øre. De beste arbeidsfolk ble etterspurt. Noen reiste fra garden til Amerika, uten å få 
solgt. Enkelte låste ikke en gang døra etter seg. Fra Hedmarkens flatbygder reiste det 
bortimot 10 000 personer i løpet av fem år til Amerika. Det tilsvarte hele Ringsakers 
befolkning. De som hadde emigrert før, sendte betalte billetter tilbake til slekta så de 
kunne komme etter. På slutten av 1880-tallet hadde utlånene i Ringsaker Sparebank 
eksplodert, mens innskuddene uteble. Resultatet ble at kassa var bunnskrapet.

Vi nevner noen jordbruksvarepriser fra denne tida: Mjølka levert lokale meieri fra 
5 øre til 7-8 øre, inklusive pliktarbeid. Mjølk levert kokeriet på Hamar, lå ca 2 øre over. 
Pris på havre ca  6-7 øre kg. Bygg ca 1 øre mer. Rug og erter ca 10-12 øre pr. kg. Poteter 
ca kr 1.25 pr. hl. Brenneripoteter ca 80 øre hl.

 
I 1883 døde Anton Tokstad. Tilbake satt enken med tre barn i alderen 9-12 år. Det ble 
disse arvingene som sto som eiere fram til eldstemann, Lars, fikk skjøte i 1902. Enka 
etter Anton Tokstad, fru Johanne, ble innstendig rådet av familie og venner å selge 
Tokstad. Dårlige økonomiske tider for landbruket, var en ting, verre var at Johanne 
hadde svekket helse grunnet poliomyelitt som barn. Nå måtte hun ansette gardsbesty-
rer for seg, Ole Bye er navnet. Sannsynligvis er dette den direkte årsaken til salget av  
Slaasetra i Gausdal. Johanne satte seg ett mål, Tokstad skal bevares for slekta nå og i 
ettertida. Det at nevøen Lars er bare 13 år, er utfordringen. Hun klarte det. 

I disse 1880-åra skjer det mye på og omkring Tokstad. Kirkeskatt ble utskrevet på 
3 øre til Ringsaker kirke, på Tokstad. Skolen på Nyhus ble for liten, og ei ny tomt er klar 
ved det kjempemessige furutreet ved hovedfartsåra, Prestvegen. Anton Tokstad hadde 
sittet i en komite på tre medlemmer som utarbeidet en plan for eget skolehus med 
familiebekvemmeligheter. Den sto ferdig året etter Antons død i 1883. 

44     garden tokstad, LøykjedaLen og væLa omkring

Stigende arbeidslønninger viste 
vekst og produktivitetsøkning i 
landbruket og samfunnet. Dette 
går fram av denne oppstillingen 
for jordbruksarbeidere i kroner 
pr dag:
År                kosten         på egen 
               i garden            kost
1850 0.48 1.02
1860 0.64 1.21
1870 0.74 1.35
1880 0.90 1.59

Hvis vi anser de matriku-
lerte bruk som steg kraftig på 
1800-tallet, som årsak til stor 
bruksoppdeling og at hus-
mannsplasser ble egne bruk, 
får vi denne statistikken:
År   ca. antall
1801………………………  40 000
1855……………………… 65 000
1865……………………… 60 000
1875……………………… 53 000

Brukerskifte på 
Tokstad og ham-

skifte i Norge



På Stortinget hadde det vært stor og intens diskusjon om linjevalg for videreføring 
av jernbanen mot Trondheim, hedmarkinger sto mot opplendinger. Opplandrepresen-
tantene ville ha banen videreført fra Gjøvik, hedmarkingene fra Hamar. Hedmarkingene 
vant takket være lurt taktisk spill. Stortingsmennene Even Glestad fra Veldre og Wollert 
Konow på Tjerne i Ringsaker, sto i spissen for dette. Men hvor i Ringsaker skulle banen 
gå? Bøndene ute i Ringsaker ville ha den om Gaupen hvor det var stor blomstrende 
virksomhet. Men ordføreren var fra Veldre, Anders Asla, og ville ha den så nær seg som 
mulig. Han stilte tomt til disposisjon på sin grunn til stasjonsbygning. Han vant og der-
med kom banen til å gå gjennom Løykjedalen og på Tokstads grunn. Som kompensasjon 
fikk gaupdølene den nye hovedvegen om Gaupen.

Fram mot århundreskiftet skjedde det såkalte hamskiftet i jordbruket. Et nytt dyre-
slag, grisen, ble viktig. Det ble bygget mange tidsmessige grisehus, krysningsavl med 
landsvin og yorkshiresvin ble meget rasjonelt til oppdrett av slaktegris.

Det andre viktige husdyrslaget, kua, kom igjen i fokus. Kua i bygda var fortsatt 
ikke noe å skryte av. Produksjonen var den laveste pr ku på hele Hedmarken. I 1891 
ble Veldre Kvegavlsforening startet. De var stolte av sin avlsokse som naturlig nok het 
”Veldringen”. Foreningen satset på Hedmarksrasen. Det var en stedegen rase som 
dommerne kalte ”noget firkantet,” med følgende særtrekk: Kollete, brannete, brune og 
røde. Naboen på Tokstad, Ole Løken på Østre Løken var dets høye beskytter sammen 
med skolestyrer Hirsch på Jønsberg Landbruksskole.

Med jernbanen ferdigbygd gjennom Løykjedalen, gikk det ubønnhørlig mot slutten 
for Vestre Veldre Meieri. Axel Berner hadde både kunnskap og engasjement, men det 
hjalp lite så lenge mjølkeprisen ikke kunne konkurrere med prisen på Melkefabrikken 
på Hamar. 12. september 1894 var det slutt. Heretter kjørte løykjedølene mjølka til Vel-
dre stasjon med transport til Hamar.

Den økonomiske tilstanden i første halvdel av 1890-åra var ujevn. Stor import fra 
Sverige bidro til prisnedsettelser. Den såkalte Mellemriksloven og opphevelse av toll 
i unionen skapte disse uholdbare tilstandene. Utover året 1896 ble det holdt mange 
møter på Østlandet med krav om at loven ble opphevet. Og det ble den, fra svensk side. 
Det førte til at bøndene forsto at de måtte engasjere seg mer partipolitisk. Men det 
måtte skarpere lut til enn bare å sende resolusjoner og brev. 

Halvor Skappel hadde tidligere sammenkalt Ringsakerbøndene til møte på Ting-
vang for å diskutere landbrukets kredittforhold. Politisk var det ikke så enkelt fordi 
bøndene i de beste jordbruksstrøkene i Ringsaker holdt seg nær venstremannen Wol-
lert Konow, mens Veldrebøndene for det meste søkte tilhold i Høire. Ringsaker Lande-
mannsforening ble stiftet, men det ble lite politikk av det og mest landbruksfaglige og 
praktiske gjøremål – kanskje fordi 1896 ble et kronår? 

Omsetningen på en gård av Tokstads størrelse kunne komme opp i drøye 4 000 
kroner brutto pr. år. Med disse pengene skulle det betales alle driftutgifter, renter, skat-
ter, vedlikehold, arbeidsutgifter. En dyktig arbeidskar forlangte minst 80-90 øre dagen, 
mens budeia klarte seg med det halve.

Husmennene hadde 50-60 øre dagen om sommeren, om vinteren 25-40 øre dagen. 
En husmann i Ringsaker svarte i gjennomsnitt 40-50 kroner for leie av plassen. 
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Et utvalg priser viser følgende:
Brenneripoteter blir det 
betalt 2 kroner kg for.
Høy blir betalt 8 kroner 
pr skippund (185 kg).
Halm blir betalt 4-5 kroner 
pr skippund.
Kjøttpris blir betalt 
50-80 øre pr kg.
Fleskeprisen blir betalt 
30-60 øre pr kg.
Smågris 1 krone pr 
uke levealder.
Drektige kyr/kviger blir 
betalt 50-60 kroner pr stk.
Arbeidshester blir betalt 
ca 120 kroner for.



Skogen og drifta av den kom i fokus. Den nye landemannsforeninga i Ringsaker 
tok opp problemet at nå måtte bygda også få sin gardsskogeierorganisasjon. Denne ble 
stiftet og fikk navnet Ringsaker Fællessalg, og omfattet hele kommunen. Skogeieren 
skulle melde inn sitt kvantum han ønsket å selge, og da var det foreningen som skulle 
forhandle om selger og pris. Nå var det enda en Skappel som tok initiativ, nemlig Hans. 
I allmenningen var det også nye toner. Kun ei sag som skulle yte service for bønder i 
hele gamle Ringsaker og Nes, ble tungvint. I et skikkelig tordenvær brant likeså godt 
saga ved Sør-Mesna ned, så sto en her uten ei sag. Veldringer og nesninger ville ha ei 
sag nærmere bygda, og fikk det ved fossen i Bergetronget i Brumunddal. Navnet ble 
Brumund Sag.

1890-åra hadde ført til økonomiske omveltninger i Ringsaker og Veldre. Auksjons-
forvalteren, i praksis lensmannen, var den travleste embetsmannen. I tillegg var han 
bankens leder i forstanderskapet, slik at han satt med bukten og begge endene. Det 
var ikke spøk å få et ufrivillig besøk av ham. Økonomien grunnet avsetning til priser en 
nesten ikke kunne leve av, var en ting. Men føderådskontrakter hang som en møllestein 
rundt bonden. Og disse ble tyngre og tyngre å bære jo større eiendommen var. En rekke 
prektige Veldregarder skiftet eiere mer eller mindre ufrivillig. Bare for å nevne noen av 
de største: Dæli, Flisaker, Børke Nordre, Bye, Bjørke, Dalaust, Koss, Bergaust, Kokkine, 
Vindju, Bjørge Midtre/Søndre og Asla.

Garden til selveste ordfører Asla gikk under hammeren. Men helt på slutten av 
århundret begynte noe helt nytt, som vi på landsbygda hadde lite befatning med, nem-
lig børs og spekulasjon. En stor oppgangsbølge i verdenshandelen satte inn i 1895 og 
varte ut århundret. Trelastpriser og frakter (skipsfart) ga store inntekter. Det førte til at 
Kristiania fikk et aksjemarked for første gang. Spekulanter startet nye banker, og gikk 
ut med meget gode betingelser for å få kunder. Så ramlet alt sammen som et korthus 
i Christiania med krakket i 1899. Når dette ikke i nevneverdig grad berørte Ringsaker, 
kom nok det av trauste bankstyrer som før. Brukte de penger, ble det på helt sikre fore-
tak og noe helt nymotens, telefonen. Telefonringen fikk lån, det var jo over 20 år siden 
den kom i bruk i Kristiania. I 1891 kom den til Ringsaker. En ny kommunebygning i Ting-
vang fikk lån. Ellers var det grundig forsiktighet som preget det hele.

 
6. februar 1896 besteg dosent og godseier Johan Teodor Landmark talerstolen i Medi-
sinsk Selskap i Kristiania og ønsket velkommen til 150 personer. Stortingsmenn, god-
seiere, proprietærer og landbruksskolefolk var spesielt innbudt.

En gammel tanke om å samle landets bønder lå bak møtet. Men mange sentrale 
landbruksfolk mislikte slike utspill fordi det luktet politikk. Bøndene i Norge var samlet 
i to partier, Venstre og Høire. Men partipolitisk taktikkeri gjorde at det rant ut i san-
den. Godseierne hadde gjerne store, private interesser i industri og skipsfart, og disse 
næringer gikk foran. Det var tollbeskyttelse bøndene ønsket, mens de med interesser 
innen industri og skipsfart, så på det som den største synd av alt. Bønder og stortings-
menn innen Venstre og Høire dannet egne agrarforeninger på Stortinget. Tollspørsmå-
let ble løst i 1897 etter et forlik, et år etter at Norges Landemannsforbund var stiftet 
med Landmark som leder.
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På samme tid i 1896 var fire menn samlet i Kristiania for å stifte Landhushold-
ningsselskabenes Fællesindkjøbsforretning. Det var to godseiere, en landbruksskole- 
bestyrer, og en landbrukskandidat. Stiftelsen skjedde i et ”lukket” lag. Navnet ble for-
kortet til Felleskjøpet. Det ble redskap for rike godseiere. Eller var det ikke slik? 

På Tokstad hadde sønnen Lars (f.1870) reist til Amerika i 1889 sammen med en god 
venn, Lars Staff. I første omgang til sin onkel Even og hans familie som hadde tatt land 
og slått seg ned i Dakota. Lars jobbet på farmen til Even, men tok seg også jobb som 
tømmerhogger. I 1893 dro han hjem til moderlandet og til Tokstad. Det var stor stas og 
glede da odelsgutten vendte hjem. Den gamle stallkaren Andreas Olsen syntes det var 
en stor ære å få selet på hesten og hente Lars på Hamar, og kjøre han velberget hjem 
til Tokstad.

Lars Tokstad var en typisk Tokstadgutt, høy og mørkhåret. En som til og med hadde 
vært i utlandet og ikke bare gått og knuget i fotefara hass far. En slik gutt måtte være 
populær rundt om hos gardmannsdøtrene som gikk og ventet på at sin ”prins” skulle 
dukke opp. At Lars også bar navnet Tokstad til etternavn, var nok heller ingen ulempe. 
Det ble Eline eller bare kalt Lina Krogvig som fikk Lars. Datter av selveste Johannes 
Krogvig, en av landets dyktigste forretningsbønder. I 1897 giftet Lars og Lina seg. 

 
Utformingen og utviklingen av norsk landbruk kan sentreres mot miljøet på ”Aas Høi-
ere Landbrugsskole”, startet i 1859. I 1895 ble skolen utvidet og utbygd i fem avdelinger: 
Jordbruks-, hagebruks-, skogbruks-, meieri- og utskiftingsavdeling. Skolen fikk viten-
skapelig status samme år. Nå ble den hetende Norges Landbrugshøiskole, Aas. Miljøet 
her har hatt svært mye å si både landbruksfaglig og politisk. Men sammenblandingen 
av miljøet på Ås og de som kalte seg godseiere, førte til at flertallet av norske bønder 
følte seg lite tiltrukket av Landemannsforbundet. I 1900 kom potettollen takket være 
potetbøndene på Østlandet. Det utløste forslag på ull-toll fra Vestlandsbøndene.

Bøndene og Landemannsforbundet stilte stadige større krav mot Stortinget og 
regjeringen. Er det ikke på tide å få et eget Landbruksdepartement? Det var til nå ingen 
som kunne representere næringa ved Kongens bord. Næringa ønsket at Staten skulle 
ta mer ansvar, for eksempel tollpolitikk. Landemannsforbundet og ulike lag holdt seg 
mest innen opplysning og mindre innen politikk. Men saken om eget departement gikk 
til slutt gjennom i 1900, og den andre som kunne kalle seg landbruksminister var Rings-
akerbonden Wollert Konow.

Avisa Landemandsposten mislikte at andre bestemte: Bøndene trenger ikke ”For-
myndere i Form af Præster, Sagførere, Skolemestere”, eller andre. Under avstemning 
om toll i Stortinget sorterte Landemannsposten stortingsrepresentantene inn i tre 
kategorier: ”36 virkelige bondevenner, 15 tvilsomme og 25 daarlige”. Redaktør i Lan-
demannsposten var en fra Romedal med sterke aner fra Ringsaker, og som kalte seg 
godseier, Christian Horne. Horne var Venstremann som de fleste godseiere. Høire var 
et parti for byborgerskap, embetsmenn og bønder som følte seg for ”små” for Ven-
stre. Hamar Stiftstidende var organet på Oplandene for Høire. Det ble med utgangs-
punkt i denne avisa at Kristianiagutten Johan Mellbye, som hadde blitt storbonde på  
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Grefsheim, fikk startet landbruksavisa ” Frøi”, med redaktør Axel Krogvig, bror til Lina 
Tokstad.

I 1901 skjedde det mye rundt Landemannsforbundet. Først fikk en amtsforbund, 
et mellomstadium mellom de enkelte lag og ledelsen i Oslo. Dernest ble det valgt en 
helt ny leder. Begge deler hadde sterk tilknytting til Hedmark. Amtsstyret i Hedmark 
var først ute i hele landet. Deretter kom den nyvalgte bondelederen Johan E. Mellbye 
fra Nes og Ringsaker. Han gikk på Landbrugshøiskolens ”15. kursus ” fra 1887 til 1889. 
Med i Landemannsforbundets styre var Ole Rømer Aagaard Sandberg, bondesønn fra 
Frøberg i Furnes. Da faren i tillegg kjøpte både Hol i Furnes og Storhamar gard, overtok 
Sandberg Hol gard. Også han hadde utdannelse fra Ås, i tillegg til at han var med på å 
stifte Felleskjøpet. Mellbye satt som leder i Landemandsforbundet fram til 1904, da ble 
han kallet til Francis Hagerups regjering som landbruksminister. Denne statsrådspos-
ten hadde han bare få måneder, da den regjeringen ble tvunget til å gå av. Dette skyldtes 
unionsoppløsningen med Sverige. Men tittelen statsråd bar Mellbye livet ut. 

Et vanlig diskusjonstema i Landemannsforbundet de første åra på 1900-tallet var 
toll. Innenlandsk markedsdekning la press på prisen på råvaren. Nå ble det igjen sagt 
at bønder på Østlandet måtte over på mer korndyrking, som tidligere, for å minske 
presset på husdyrprodukter. Men like mye hadde det nok å si at det i 1898 ble innført 
allmenn stemmerett for menn. Det førte til at det ble slutt på at bare grunneiere kunne 
stemme. 

Tokstad hadde i sin tid solgt fra en jordlapp som het ”Stemmerett”, rett og slett for 
å ha rett til å stemme ved stortingsvalg. Denne tilstrømmingen av nye velgere kunne 
føre til at bøndene mistet enda mer makt og innflytelse. Kan vi samle landets bønder 
i ett parti; lød spørsmålet. De fryktet mest ”sosialismen” på landsbygda. Spesielt gikk 
dette utover Venstre, som i Hedmark og Oppland revnet i to deler. 

Hva så her i Ringsaker? Bøndene var bygdas dominerende personer. De eide jorda, 
produksjonsmidler, og dominerte styre og stell. Sammen med andre forretningsmenn 
og embetsstanden var dette eliten i bygda. Men de som hadde gardene med største 
ressursgrunnlag dominerte. Eiere av mindre gardsbruk hadde jevnt over liten eller 
ingen utdanning utover folkeskole. Hvis bønder med forholdsvis små gardsbruk òg satt 
i ”posisjoner”, var de som regel nære slektinger av de største.

Her var det dog en del flytende grenser. I Ringsaker var det gjennomgående at 
bonitets og geologiske grenser avgjorde om en var storbonde/forretningsbonde eller 
ikke. Tokstad og Løykjedalen utgjorde ei yttergrense i så måte. Dette var yttergrense for 
hvetedyrking, og her hadde det vært bosetting også under Svartedauen. Det var mange 
husmenn og mye leid hjelp, og ikke minst agronomen eller husbondskaren, bondens 
”sersjant”. En påtegning på sluttattesten som lød: ”Og skulde noget komme paa, stod 
han alltid paa husbondens side”. Denne attesten var gull verdt for videre avansement.

 Å bli innbudt til det årlige Landemannsballet i Tingvang ga status. Men hvis noen 
kom i økonomiske vanskeligheter, var det ingen nåde, og man møtte respektløshet uan-
sett størrelse på garden. Studentene på Landbrugshøiskolen på Ås var både forret-
ningsfolk og bønder. De var datidens børshaier og engasjert i næringslivet. Slik var det 
også blant storbøndene i Ringsaker. Tre bønder og en lensmann stiftet A/S Moelven 
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Brug. Disse sto partiet Venstre nær. Den ene var Ole Løken, naboen til Tokstad og Østre 
Løken. De var typiske representanter for de som mente at de bønder som eide mest, 
også skulle ha størst innflytelse. Også når det gjaldt økonomisk tyngde parallelt med 
politisk tyngde. Husmann Hamborg sa det slik: 

”Je har itte så mye jord at je får det på ei naftaflaske.” Da svarte gardbruker’n, ”Det 
skal du få av meg.” Men da svarte Hamborg:”Jammen je ha itte så mye jord at je får satt 
a frå meg.” 

Nye brukere på Tokstad, Lars Antonsen Tokstad og Eline Johannesdtr. Krogvig er på 
plass. Vi er kommet til 1902. Lars og Lina Tokstad får hjemmel på Tokstad og er nå for-
melt eiere. Samme år dør tremenningen Even Larsen Glestad. Han kunne se tilbake på et 
rikt liv som gardbruker, og ikke mindre enn 20 år på Stortinget. Hvis vi går til år 1900 for å 
finne hvem som utgjorde Tokstadsamfunnet, må vi se hva folketellingen forteller. 

Husbonden er Lars Antonsen Tokstad, født på Nes Hedmark 1870. Faren Anton 
hadde vært gardbruker her, etter hans eldre bror Lars’ plutselige bortgang. Hustru er 
Eline (Lina) Johannes dtr. f 1873. Barn er: Johanne Larsdtr. f 1898. Datter av Lars Lar-
sen Tokstad f 1809, Helga f 1851, er også bosatt på garden, men bor foreløpig på Hamar.
Bor på Tokstad gjør også lærerinne på Furu skole Karoline Røed. Hun er født i 1877 i 
Skoger sør for Drammen.

Av de ansatte er: Anne Johansdtr. f 1866. Hun ble med Lina fra Krogvig, etter hun 
giftet seg til Tokstad. Hun er tjenestepike og kokke. Agnete Andreasdtr. f 1872 er også 
tjenestepike, såkalt innejente. Andreas Olsen f 1858 er gardskar. Nils Pedersen f 1880 
er gardskar. Johan Olsen f 1874 er stallkar. Johanne Johannesdtr f 1873 er budeie og 
bor i fjøset. Marte Andreasdtr. f 1883 er også budeie, men bor ikke i fjøset.

Lars og Lina hadde bare ett barn i 1900. Men det ble flere: Ingeborg, født i 1902. 
Lars, født på sin mors fødseldag i 1904.

Igjen inntrådte tragedien på Tokstad. Yngstegutten Lars døde bare to år gammel 
med diagnosen sukkersyke. Insulin var ennå ikke framforsket.

Sannsynligvis var de fleste av de ansatte sønner eller døtre av husmenn på garden. 
De begynte kanskje som åtte-tiåringer ”å gå i garda”, for å avlaste foreldrenes arbeids-
plikt. Da de ble budeier, ble gjerne husværet et hjørne i fjøset. Senga var gjerne en haug 
med halm med strie over, og en skinnfell over seg. Arbeidstida startet ved 05.00-tida. 
Det var ikke langt å gå på arbeid. Og det hendte ganske ofte at friere kom på besøk, som 
regel lørdag og søndag.

Budeiene satte sin ære i at det skulle være reint hos dyra. Mjølka ble silt og avkjølt 
i en vannkum tilsatt is. Tokstad skar is i Botsenden og kjørte den til gards. Der ble den 
pakket ned i sagflis. Mjølkekjeler måtte vaskes i nærmest kokende vann fra brygger-
husets komfyr. Både soda og børster ble brukt. Antrekket var pluggsko, sid stakk til 
anklene med strieforkle over. Helgemjølka ble nok separert på garden. Dermed ble det 
både smør og skummetmjølk til kalver. Underbudeia måtte ta seg av pussing av ku og 
møkktrilling. Lys i fjøset var lykter med hjemmestøpte lys. Disse var nok fast plassert. 
Men opp på ”høytrevet” vinterstid måtte det være bærbare saker. Fôringa var både høy 
og hakk, turnips og sannsynligvis drank. Vannbæring måtte til da det ikke var drank-
sesong. Dette var underbudeias jobb. Mjølet fordelte budeia sjøl. Dette var regelen i 
fjøsene på Ringsakergardene.
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Den viktigste person på Tokstad utenom husbondsfolket, var husbondskaren Johan 
Harstad. Da han kom til Tokstad, kom han fra Saugstadeie i Ringsaker. Han ble ansatt i 
1899, og var Lars Tokstads høyre hånd livet ut. Johan Harstad fikk bopel i Øvre Harstad. 
Utenom denne plassen hadde garden fem plasser til, alle med husmenn med familier. 
Det er således ikke utenkelig at garden rundt århundreskiftet kunne være arbeidsplass 
for 50 personer i onnene.

Hva slags gard kom Johan Harstad til? En gard med tradisjoner – rike tradisjoner, 
og en gardbrukerfamilie som tok vare på hverandre og de ansatte. Da en av Lars og 
Linas nære mannlige slektninger døde, ble det for tøft for kona å forsørge barna. De ble 
plassert hos slektninger. Da Lars og Lina hørte det, reiste han resolutt og hentet to til 
sitt hjem på Tokstad. Nei, Johan skulle passe godt på Tokstad.

Det var en gard med tung, men ditto tørkesterk jord. Og Johan fikk utstrakt tillit fra 
”sjefen sjøl”. Han styrte ”Ådalsbruk-såmaskina”, Johan var smeden og reparatøren. I 
militæret hadde Johan vært dragon, slik at det å sko hester var bare barnematen for 
han. Våronna skulle være ferdig til 1. juni. Johan satte hæla bokstavelig i bakken når 
noen slo frampå at en kunne spare mye arbeid med bakketørking av høyet enn å henge 
det på hesjer. Her skulle det ikke løpes noen unødvendige risikoer. På seinhøsten når 
slaktetida var moden, var det Johan som slipte knivene, han var slakteren.

Selskapet for Norges Vel satte fart i opprettelsen av kontrollforeninger. I søknad fra 
”Bestyrelsen for Hedemarkens Amt Landhusholdningsselskab” i 1900 har selskapet 
forpliktet seg til å støtte bl.a. Veldre Kontrollforening. Kontrollforeningene måtte for-
plikte seg til å innberette til selskapets styre om resultatene av virksomheten. Da fikk 
de støtte på 75 kr. per år. 

Veldre Kontrollforening ansatte Torjus Bjørnetrø, en 19-åring fra Grimstad. Selvføl-
gelig sørget Lars Tokstad for losji på Tokstad. Budeiene på Tokstad fikk fôrseddelen fra 
han. Selv om ”Rodfrugder og Grønfoder” var i sin spede begynnelse, ble det fôret med 
det på Tokstad. Produksjonen rundt århundreskifte lå nok på Tokstad i underkant av 2000 
liter pr. ku. Kanskje fettprosenten lå rundt 3,7? Sommerstid hadde Tokstadkua gjenopp-
tatt setring i fjellet. Kua på Tokstad fikk tilhold i Krogvigfjøset på Kvarstadsetra.

Både 1902 og 1904 var tørkeår og ga tilbakefall i økonomien på Hedmarken. På 
Tokstad satte de i gang med ombygging av hovedbygningen, med innleid hjelp, Martinus 
Kristiansen og Anton Johannessen. Tømmermenn av yrke begge to og forholdsvis unge 
karer. Anton var i tillegg en meget dyktig murer. Samtidig ble det foretatt en betydelig 
beplanting av tuntrær. Hus som lå så tett ville fort bli flammenes rov hvis brannen fikk 
tak. Trærnes fremste oppgaver var å lage det pent og forsikre seg mot brann.

 
Jordbruket framover mot 1914 fikk en langt heldigere utvikling enn tidligere, som 
følge av bedre utnytting og mer intensiv drift. Grasarealet ble redusert igjen i forhold 
til korndyrkingen. Denne kursendring var ønskelig. Også turnips og grønnfôrarealer 
økte, kua fikk mer ”saftfôr”. Også potetdyrkinga tok seg opp, men mindre her i bygda 
enn ellers på grunn av stortingsvedtaket i 1908, som forhøyet tilvirkningsavgiften til kr 
2,62 pr. 100% sprit. All tanke på ekspansjon der kunne skrinlegges. Og dette gikk i neste 
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omgang utover potetbøndene. Dermed måtte en få en annen foredling av poteten. Bru-
munddal Potetmel og Sagofabrikk kom i 1907, og Hedemarken Potetmelsfabrikk ute på 
Jessnes fulgte etter i 1908. 

Å utnytte husdyrgjødsla på en bedre måte enn tidligere var også et brennhett tema. 
Nå ble det på nybygg planlagt egne kummer for urin og gjødselkjeller som skulle være 
mer enn et hull i bakken under fjøset. Det ble støpt betonggolv. Felleskjøpet står i spis-
sen for innkjøp av kunstgjødsel for ettertiden, rimelig pris.

Jordbruksredskapene blir flere og bedre. Prisen på arbeidskraft gjør at det må 
mekaniseres. Søkningen til Jønsberg Landbruksskole er så stor at ikke alle søkere 
kommer inn. Det blir både skogskoler og husmorskoler. Sist, men ikke minst, forsøks-
stasjoner for å betjene den raske utvikling innen jordbruket.

I tidligere tider før jernbanen kom, hører vi om driftekarer. Det var karer som kjøpte 
opp slaktedyr, og gjennom oppsamling av dyr, driftet (jaget) dem bokstavelig til slak-
tebenken i Drammen eller Kristiania. Med jernbanen ble disse borte eller de kom igjen 
som oppkjøpere, men nå med jernbanen som transportmiddel. Det gjaldt først og fremst 
storfe. Grisen tilhørte jula, og ikke før i 1890 begynte noen å tenke større. Selvfølgelig 
var godseiere i forgrunnen også her. Christiania Svineslagteri ble bygd ved jernbanen 
på Alnabru med inviterte deltakere fra Oplandene. Driften ble for liten og varte bare til 
1900.

På Hedmarken fikk tanken om slakteri rotfeste. Bøndene ville bygge et slakteri 
som de skulle eie og drive selv. Oppkjøpere var et skjellsord som bare ville spise av ei 
alt for lita ”kake”. Dette førte til at Hamar Slagteri ble opprettet i 1904, som det første 
innen sjangeren samvirkeslakteri. 

Husdyrtellingene viste stor økning i bestanden av alle dyreslag i Hedmark fra 1900 
til 1907. Da flesketollen kom på plass, var den en av hjørnesteinene i norsk landbruk. 
Amtsagronom Opsand som var fra samme studentkull som Johan E. Mellbye, skriver 
at Hedemarken Fogderi alene med letthet kan framskaffe 1/3 av det importerte. Mellbye 
hadde lagt fram regnskap for det han hadde tjent på slaktegris. Noe av grunnen var 
at Mellbyes eget korn (mel) var grunnpilaren. Storfeholdet var av en slik karakter at 
skulle dette med gris bli noe, måtte de stedegne raser krysses med rasen Angus, mente 
Mellbye.

Amtsagronom Lars Flisaker mener at husdyrbruket ikke holder tritt med jordbru-
ket økonomisk. Blant stambøkene for dølafe går stadig besetningen på Bolstad igjen. 
Øvre Skybergs besetning gjør det skarpt blant raukoller. På Tokstad er det telemarksfe. 
Siden kom raukollene inn i fjøset på garden.

En del bønder som var leverandører til ”Kokeriet” på Hamar (Melkefabrikken), 
begynt å organisere seg for å oppnå bedre mjølkepris. De hadde et annet alternativ, å 
levere mjølk til Huseby i Brumunddal. For bønder i Løykjedalen var det enklere å levere 
til Hamar, for da slapp en å kjøre lenger enn til Veldre stasjon. Alle egne meierier var 
utkonkurrert på pris. Nå skulle en egen forening forhandle om pris, og ikke hver enkelt 
på vegne av seg sjøl. Denne mjølkeleverandørforeningen fikk enda større betydning da 
også de som leverte til Huseby i Brumunddal, kom med i 1919.
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Lønnsutviklingen for 
gardskarer var slik:
År 1890      kr 171   pr. år
1900  kr 251      ”
1910  kr 312      ”

For hushjelper ligger års-
lønnen på følgende utvikling 
og nivå, kost og losji ikke 
medregnet:
År 1890    kr 86   pr. år
1900  kr 115    ”
1910          kr 181    ”



Fram til og like etter annen verdenskrig var hesten det viktigste husdyret i Ringsa-
ker. Inntil jernbanen kom, gikk hesten i skytteltrafikk mellom skysstasjonene. I vårt 
område mellom Fangberget Gjestgiveri og Mo gard i Moelv nordover, eller mellom 
Fangberget og Bjørke skysstasjon i Furnes sørover.

Stadig ble jordbruksredskapene tyngre og større rundt 1900, det krevde en tyngre 
og sterkere hest enn i skysskjøring. Det å avle opp hester til ulike behov var en meget 
viktig oppgave for bøndene i bygda. De militære til Hærens Kavaleri ønsket helt andre 
hester enn de som trakk plogen. Den skulle være stor, men bevegelig og lettbygd. Inter-
essen for denne hestetypen hadde vært stor hele tiden. Ikke minst under det årlige race 
på Mjøsisen med spisslede i Botsenden.

Kanskje det var årsaken til at Furnes og Ringsaker travselskap ble stiftet i 1899? 
Forsvarsdepartementet begynte avl og oppdrett av en lettere norsk hest bl.a. ved Sta-
tens stasjon for hesteavlsforsøk på Tokstad. Virksomheten ble nok ikke som forventet, 
for den ble avviklet etter tre-fire år. På det meste hadde det vært over 90 hester inne. 
Nei, trekkhesten preget hesteavlen framover. I tidligere tider var nabogarden Baaberg 
dragonkvarteret i denne del av bygda, faktisk helt siden 1600-tallet. Tokstad dro fordeler 
av det, for stadig var det jegerhester på stallen. Utenfor stallen var det egen volteplass. 
Og på det meste hadde garden 14 hester i arbeid av rasen ”Tungdøl”. Men også en liten 
fjording var det plass til, den het ”Vesla”.

  
I 1906 kom et epokegjørende tiltak: Ny veg gjennom Løykjedalen. Prestvegens tid var 
over som hovedfartsåre gjennom dalen. Selv om både prest og fut fortsatt brukte Prest-
vegen. De fleste var nok glade for at tunge og bratte bakker opp og bakker ned var histo-
rie. Spesielt glade var de som kom kjørende ned til Dalheimbrua, og hvor toget skremte 
folk og fe. Dødsulykka med ”dyrlege-Marja” hadde satt støkk i mange. Vegomlegginga 
medførte at både kirkeveg og rekslegutur mistet sin betydning. Nå skulle de bare ned 
til eller opp til nyvegen. 

Harstadkrysset under Tokstad ble et knutepunkt. Her møttes folk fra alle himmel-
retninger. Og her møtte Frelsesarmeen våren med sang og spill. Tokstad fikk nyvegen 
helt inntil garden. Båberg fikk ny gardsveg ned til Tokstad, vegen over Løykjegarda ble 
historie. Rudsgutua ble flytta vestover og unna gardsplassen på Rud, og Skybergsve-
gen til Prøysen møtte ingen andre enn gruskjørere. Sætervegen over Fugelseng hadde 
mistet sin betydning tidligere, da nyvegen over Tandeskogen ble tatt i bruk. Men fortsatt 
foretrakk noen gamlevegen når en kjørte ”tomreipes” til allmenninga. Eller kom ved-
hogsten der til å miste sin betydning?

30. august 1907 ble det besluttet å bygge en cellulosefabrikk i Moelven. Dette skulle 
få virkninger for flere områder. Lars Tokstads fetter, Hans Skappel, var foregangsman-
nen da han samlet de fem fellessalg som gikk sammen til Mjøsdistriktet Skogeierfore-
ning i 1909. Hans Skappel ble selvsagt valgt til formann. Her var punkt 1 at kjøpere og 
skogeiere kom sammen og ble enige om sortimenter og priser, minstepriser. Nå kom 
kjøperne og klava opp tømmeret, og la gjerne på en tomme eller to. Man skulle ikke 
være knipne. Men realiteten var at prisene var uforholdsmessig lave. Nå skulle det bli 
slutt med uthogster. Men skjedde det? I skogbruket var det i hvert fall spekulasjon.
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Konsesjonslover satte en stopper for ville tilstander, men ved bruk av ”stråmenn” 
kunne det spekuleres. Eiendommer med skogressurser i hogstklasse 4 og 5 var attrak-
tive. Man kjøpte eiendommen, foretok uthogsten, solgte den uthogde skogen til en og 
resten til en annen. Så var det å gå løs på neste eiendom. Å ha gode forbindelser med 
den som foresto salget for selger, var absolutt ingen ulempe.

”Endog så sent som i året 1910 var vår bondestand så lite utviklet at den ikke forsto 
å vurdere den styrke samhold gir, og den gikk derfor hurtig tilbake i betydning, så vel 
økonomisk som sosialt”. En slik kraftsalve kom for å få det nystartede Fellesslakteriet 
i Oslo på fote. Storbønder og godseiere sto bak foretaket. Mange kom fra det sørlige 
Hedmark (Solør/Odal). Drivkraften bak foretaket Hamar Slagteri, var bønder fra Stange, 
Løten og Vang, bare noen få fra Ringsaker. Men til gjengjeld, den absolutte pådriver og 
lederskikkelse i Lars Opsal fra Veldre, gardbruker på Kaas. Det var ingen hemmelighet 
at Johan E. Mellbye var meget skeptisk til foretaket. Han ville heller at hedemarksbøn-
dene skulle sende slaktet til Christiania. Også Axel Krogvig samtykket i dette. Komiteen 
bak Hamar Slagteri ga Krogvig svar på tiltale idet den sier: 

”Krogvig bruker seg selv som målestokk når han sammenligner privat omsetning 
med den omsetning som skulle foregå gjennom Hamar Slagteri. Hr Krogvig følger godt 
med tiden, er inne i prisene og dens bevegelser, har stor bedrift, kan slakte og sende 
mye på en gang, har førsteklasses vare og har gode forbindelser i Kristiania. Han er en 
fortreffelig handelsmann for avsetning av sine varer. Det er her hunden ligger begravet, 
de aller fleste av oss bønder har ikke disse egenskaper, eller lever under slike forhold. 
Derfor må vi hjelpe hverandre ”.

Forskjellene mot Fellesslakteriet var åpenbare. Aksjonærene her var slett ikke 
bare bønder, og de var et snev av storkapitalister. Det var ikke leveringsplikt for produ-
sentene. Hamar Slagteri var for alle bønder, små og store, med leveringsplikt. Det sier 
seg selv at Hamar Slagteri ble motarbeidet av mektige krefter. De likte ikke formen av 
kooperative slakterier, ble det sagt. Da det ble spurt om Hamar Slagteri ikke burde få 
seg en disponent, svarte Opsal at slike som likte å gå i floss hadde han lite overs for. 
Hamar Slagteri ble satt i gang 21. november 1904.

I 1910 ankom handverkere til Tokstad. Denne gang er det fjøset som får en ansikts-
løftning etter en ombygging. Fjøset får nå plass til 25 kuer på bås og 20 båser for ungdyr.

 
I 1912 var første post på programmet til Landemannsforbundet – likestilling med 
industri og håndverk. Det skulle også være tollpolitisk likestilling. Dette ble en rød tråd 
flere tiår framover og skapte politiske omveltninger. Enten måtte industritollen senkes 
til landbrukets nivå, ellers måtte tollen økes for landbruksvareimport til industriens 
nivå. Det ble et vanskelig spørsmål. Alle jordbruksvarer hadde toll. Bare unntatt korn. 
Årsaken var at brødprisen ville opp, som igjen ville få politiske konsekvenser. Småbru-
kerlaget ville ha frihandel for landbruksvarer, fordi de ikke drev salgsjordbruk. Kornet 
var problemet. Etter 1900-tallet ble det åpenbart at kornproduksjonen måtte økes. I 
fremste rekke for å fremme det standpunkt var Olav Sendstad fra Nes. Han grunnla 
Vinterlandbruksskolen sammen med Bastian Larsen, i 1896. Han dreiv skolen som ene-
eier fram til 1928. Det ble en omfattende nydyrking som resultat, og Ringsakerbøndene 
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dyrket jord i stor stil. Men egentlig var det den svenske importen av nydyrkere som 
arbeidsmessig sto bakom. Det finnes nesten ikke en gard i bygda som ikke har et jorde 
med navn ”svensk” som innbakt. 

I 1912 skjedde det forandringer i Løykjedalen. Tora Aurlien selger nabogarden 
Båberg til totningen Ivar Hveem og fru Clara f. Fossen. Det skulle vise seg å være et 
framsynt gardbrukerpar på mange områder. Å kjøpe gard i disse tider var ikke det stør-
ste risikoprosjektet. Det var begynnelsen på de såkalte ”gode tider”. I slike tider kan en 
drive med litt leik og moro. Lars Tokstad og tremenningen Lars Flisaker hadde begge 
framavlet superhester, men i hver sin gren innen hestesporten. Lars Tokstads ”Super-
berunge”, var uimotståelig i galopp. Mens Lars Flisakers hest ”Kvik”, likeledes i trav.

Lars Tokstads ekvipasje må nok ha vært et syn. Skolestyrer Nordtorp hadde prentet 
sine skolebarn med at møtte de Lars Tokstad, skulle lua av og guttene skulle bukke og 
jentene neie. Ikke alle møtte den oppfordringen.

I 1913 får også kvinner stemmerett. Høyre var pådriver i denne saken. De ville ha 
kvinnene med for å eliminere radikaliseringen av Arbeiderpartiet. Men dette blir bare 
en bagatell mot det som skjer i 1914, skuddene i Sarajevo, starten på første verdens-
krig. Det fikk folk til å hamstre mjøl og matvarer og prisene steg. Under 100-årsfeiringa 
for 1814 sier formann Mellbye i Landemannsforbundet: ”Tror man, at vi magtet et 1814, 
hvis vi hadde havt flere aar efter hinaden som 1812”.

Sannsynligvis hørte Lars og Lina Tokstad denne talen i Oslo. De besøkte utstillin-
gen på Frogner og hadde hatt en fantastisk tur. Sorgen over tapet av sønnen Lars kom 
litt på avstand.

Under første verdenskrig steg matprisene. Importen av mjøl utgjorde hele 60 pro-
sent av totalforbruket av mjøl, og hele 90 prosent av matmjølet. Også kjøttprisene steg 
mot tidligere ukjente høyder. I 1918 ble det betalt kr 6,20 for kjøtt og kr 5,70 for flesk. 
Også bankene merket stigning i inntektene. Det ble en kapitalopphopning av de sjeldne 
som bankene i byene merket mest.

Den 18. januar 1914 starter det noe nytt i Veldre, Veldre Landemannsforening. Ole 
Hersaug på Dæli var pådriver. Nå behøvde man ikke å reise til Tingvang lenger, for Vel-
dre hadde det nyåpnede Veldrom som sin egen storstue. På det konstituerende møtet 
ble Ole Hersaug valgt som styrets første formann. Laget fikk stor tilslutning fra soknets 
østre deler og tilsvarende mindre fra de vestre deler. De foretrakk sitt medlemskap i 
Ringsaker Landemannsforening, foreløpig. Lars Tokstad ble samme år valgt til formann 
i Ringsaker Landemannsforening, og ble medlem her livet ut. Året etter slutter Hersaug 
og flytter fra bygda. Han hadde kausjonert for sin bror som måtte ”gå i fra garden”. Han 
dro Ole med seg, slik at også han måtte selge Dæli.

 
Ringsaker Hesteavlsforening ble stiftet i 1915. Her ble det vedtatt følgende grunn-
prinsipper:

• Ikke størst mulig utbytte, men virkelig hjelpe hverandre i hesteavlen.
• Alle behandles likt.
• Se hele bygda som en helhet for Ringsaker er noe for seg sjøl.
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Følgende underskrev protokollen: Lars Tokstad, Anders Opsal, Lars Opsal, Ivar 
Hveem, Ole Storlien og Otto Joerges (Flisaker).

Hans Braastad på Kommerstad ble valgt som formann og satt som det i 49 år. 
Like sikkert ble Lars Tokstad valgt som styremedlem, og var det fram til 1920. Lars var 
hestekar. 

Hestekarer ble blanke i øya når noen nevnte Hamar, Gjøvik, Stampesletta eller 
Stav. Til livets absolutte høydepunkter hørte hingsteslepp i Sikkilsdalen, Heimdalen, 
Kaldor eller Staupholen. Da føllmerra kom til gards utpå høstparten var det stor fest og 
gjensynsglede. Rumper ble lettet på, høver ble sjekket, haser ble befølt, beinstilling og 
kryss nøye gransket. Når noen sa ordet gamp, betød det en svær grov og kraftig kropp – 
en arbeidshest. Hestemiljøet i Ringsaker har svært lange tradisjoner, ja, kanskje tilbake 
til førkristen tid. Hesten har alltid vært kjent for sin klokskap, trofasthet og utholdenhet. 
”Hest og kar” er et begrep om en uatskillelig enhet. Da hesteavlsforeningen ble stiftet, 
var det flest antall hest her i landet. På Tokstad ble det talt ti arbeidshester, pluss alle 
unghestene. Størst behov for trekkraft var det i onnene, snøbrøyting og tømmerkjøring. 
Føllmerrer og unghester tok turen til fjells på sommeren. De stødigste hestene gikk i 
plogen, potetarding og slåmaskina. Det beste fôret på garden ble lagret i stallåven. Kua 
måtte nøye seg med hakk, halm og kålrot, frøhøy og ljåslått.

I gardshierarkiet tronet bonden på toppen, deretter husbondkaren eller agrono-
men. Men så kom stallkaren. Han startet arbeidsdagen klokka 04.00. Hestene skulle 
være mette til to timer senere da kara gikk ut. Siden var det fôring til dugurds, middags 
og kvelds. Noen ganger også nattfôring. Ulike fôringer etter alder, hold og bruk. Klart at 
dette var utfordrende. For stell og puss av hest og stall og sela hørte også med.

Hestekarene du kunne møte på Statsutstilling på Lillehammer, Grundset eller 
Stavsmarten, skilte seg ut med et lite vakkert eksteriør. Hjulbeinte i vide, svarte 
vømmølsbukser, ikke sjelden med svær pondus og en noe raud nasa, klaup de ung-
hester og merr og poengterte at disse var for feite. Andre hestekarer var høye og tynne, 
senete og knoklete karer, med knepp i knea og nasadrøpp. Gjennomsyret i klesvegen 
av stalluft og hest. Hestekarene hadde glimrende hukommelse for stamtavler og stam-
boknummer. Et sikkert øye for eksteriør og detaljer. Det kaltes ”å ha øye for gamp”. En 
medfødt interesse for gamp, gjerne oppflasket i et hestemiljø, handlag og utholdenhet 
samt tålmodighet var det som skulle til for å være hestekar.

Dølehesten dominerte her i bygda. Hesteavlsforeningene organiserte ung-
hestskuer, utvalgssjå, kårings-sjå, og hjalp til ved hoppe- og hingsteutstillinger.  
Tar en seg tid til å kikke på ei stambok for”Gudbrandsdals rase” fra tidlig på 1920-
tallet da hesten her i bygda sto på sitt sterkeste, finner vi garder som hadde disse 
i sitt eierskap som: Granerud, Solstad, Kommerstad, Opsal, Dæli, Tande og Kol-
stad med flere. I 1913 var Haakon VII i Brumunddal i forbindelse med Hoved-
landsrennet på ski i Frambakken. Kongen ble hentet på jernbanestasjonen av 
Axel Dobloug. Han møtte med tospann med to førstepremiehingster forspent, Bri-
min og Bamsen. På Opsal kunne det vinteren over stå over 25 hester i fôring. 
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Etter at Nes Allmenning hadde blitt skilt ut som egen bygdeallmenning, fulgte Veldre 
etter i 1915. De fikk skogen nærmest Veldrebygda og imot Nes Allmenning. Men utskil-
linga av bygdeallmenninger fra det som het Ringsaker og Nes bygdeallmenning, gikk 
mest negativt ut over de bruksberettigede fra Veldre. Grensa mot Pihlske Sameie fulgte 
Ljøsåa til Ljøsvatnet og derfra i rett linje mot Natrudstilen og Faabergs grense. At brøt-
ningene ville ha sin del rett nord for Nord Mesna var rett og rimelig. At ringsaksoknin-
gene ville ha det samme fra både sør og nord for Sør Mesna var like greit. 

Og veldringene hadde i alle år ment at sin del gikk fra innerste Veldre garden Dan-
seråsen og inntil Stor Aursmoen. Det var her nesningene kom på banen. Med saga på 
Brumund ville de ha mest mulig av sin allmenningsskog rundt saga. Dette kolliderte 
fullstendig med veldringenes syn, og allmenningsgrensa mot Veldre ble fastsatt helt 
inn på skigarden på Danseråsen. Veldre Allmenning ble dyttet nord og vestover til min-
dre produktive områder, og som allmenningsbestyrelsen i Veldre klaget over. Takket 
være de økonomiske ugunstige 1920- og 1930-åra fikk Veldre Allmenning mer produktiv 
skog, tidligere privat skog. 

 
De fleste bønder ga sin stemme til Venstre. Men toll- og likestillingskrava fra jordbru-
ket ble bare et slags tillegg i programmet der. Bøndene var i ferd med å drive inn en kile 
i Venstre, Venstres jordbrukspolitikk tok ikke omsyn til bøndene.

Landemannsforbundets årsmøte i 1920 bestemte seg for at de skulle få på plass et 
valgparti i egen regi. Programmet skulle ha disse elementene i seg:

• Utenrikspolitikken skal ledes i fast nasjonal retning uten utilbørlig utenlandsk  
  innflytelse.

• Selvforsyningslinja ble sterkt understreket.
• En skal være langt mer restriktiv ovenfor kapitalkrefter og storindustri.
• Truster, monopoler og ringer for storkapitalen, bankene skal under   

  samfunnskontroll.
Til det nye partiet strømmet det kjente og ukjente fra både Venstre og Høyre. Fra Høyre 
kom Mellbye, Rømer Sandberg og Olav Østby Deglum, samtlige sentrale personer i 
Hedmark.

I Veldre fikk også Landemannsforbundet sin politiske ”bror”. Lars Opsal fikk æren 
av å innkalle til møte og stifte ”Bondeparti”. En av de første til å melde seg som medlem 
var Lars Tokstad, tillitsmann fra 1921.

 
Etter krigen var det jobbetid. Nå skulle det bygges opp igjen det som var revet ned i 
verdenskrigens grusomheter. De mange pengers tid ble til senere inflasjonens tid. Så 
lenge alle priser befant seg på topp og arbeidslivet gikk som før, var mesteparten i 
balanse mellom innlån, inntekter og gjeld.

Den økonomiske oppgangen førte til at bygdeallmenningene sto i spissen for å få 
elektrisk strøm til bygda. I 1917 lyste de første glødelamper i bygda.

”De fleste av oss husker med spænning vi ventet på det nye store som nu skulde 
skje, og hvor nesten overvældende det føltes, da våre stuer den kvelden plutselig fyltes 
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med hvit strålende elektrisk lys. Det var noe annet enn de døsige og osende parafi n-
lamper som vi for verdenskrigens skyld nesten ikke hadde lenger olje til ”. Slik uttalte 
en nesning seg.

 Utbygginga av cellulosen og det private lysverket i Moelv var før ute. Men nå hadde 
allmenningene fått bygd et vannmagasin i vatna rundt Sjusjøen og bygd ut elva Tyria. 
Tokstad fi kk elektrisk strøm i 1919.

Jule- og nyttårshelga 1917/1918 huskes av mange som meget spesiell. Stortinget 
besluttet et forbud mot kjøp av alkohol. Først i 1923 ble det opphevet og landet fi kk et 
statlig monopol, Vinmonopolet. Nå kan en kanskje tro at det gikk for eksempel ut over 
aksjonærene på Strand Brænderi? Nei, sprit som legemiddel var tillatt, resept fra lege. 
Verken før eller seinere har det vært så mange sengeliggende i vårt kongerike. Legene 
hadde nok med å utskrive resepter på 100 prosent brennevin. Sengeliggende måtte få 
renset sårene. Ordet ”rumpesprit” kommer fra denne tida. Når en hadde fått summert 
det totale spritkvantumet som ble solgt slik, sank det ned 20 prosent fra før forbudet 
trådte i kraft. Da var det bedre å være brenneriaksjonær. I stedet for utbytte i kroner og 
øre, ble det et utbytte på 40 liter rein sprit per storaksje.

I husdyrholdet ble det økt bruk av kraftfôr med sildemjøl. Kunstgjødsel ble tatt i 
bruk også på Tokstad. Her sto kara og handblandet både fosfor og kali. Kalisekkene var 
steinharde og måtte slås i stykker med treklubber. Avlingene var skikkelig gode i 1918, 
1919 og 1920. I denne ”jobbetida” satset man på store utbygginger, nybygg og repara-
sjoner. Årevisse utsettelser kunne nå endelig realiseres. Arbeidssparende tiltak som 
innleggelse av vann til fjøs og kjøkken slik det hadde vært på Tokstad i fl ere år, kunne 
realiseres. Med strøm kom det en innretning som het kappsag, som Johan Harstad ikke 
fi kk fullrost nok. Nå skulle det bli slutt på denne råe veden som freste i Tokstad-ovnene. 
Byggematerialer som trelast, jern, sement og murstein, steg til svimlende priser. Og 
mange fi kk endelig sin drøm oppfylt, de kjøpte gard. Men prisene var på topp. Også 
skogbruket gikk så det suste med gode priser på tømmer. Ja, alt så til å gå rett til him-
mels. Det var bare ett spørsmål; ville det vare 29. november 1919 var det tillyst stormøte 
på Veldrom, ja, ikke bare på Veldrom, men på alle plasser i Norge med Landemanns-
foreninger. Det skulle være et møte som skulle inn i alle landets Landemannsprotokol-
ler. Referent for Veldre Landmannsforbund er Lars Opsal, som vi gir ordet til: 

Aar 1919 den 29. november avholdtes Fest paa Veldrom, hvortil Ungdomsforeningen og 
interesserte var innbudt. Dette Møte vil komme til at mindes fremfor andre Forenings-

møter og Fester, og det vil bli indskrevet i Landemandsforbundets Historie.
Det er første Gang ca 900 Landemandslag over hele landet holder Møte på samme dag, og 
det er er en eiendommelig og høitidelig Begivenhet, at nettopp på denne dag på samme 
Klokkeslet – presis kl 6- blev et Foredrag av Statsraad Mellbye opplæst for ca 100 000 
Tilhørere.
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Året er 1919, et gledens år på Tokstad. Lars og Linas eldste datter Johanne Marie gifter 
seg med Fridthjof Fredrik Sem Platou – bondesønn og sivilingeniør fra Ajer gård i Fur-
nes. Ajer er nabogård til Hol og Ole Rømer Sandberg. Bestefaren til den tilkommende 
svigersønnen på Tokstad kjøpte Ajer i 1866. Før hadde han vært ordfører og varaord-
fører på Hamar, og banksjef i filialen til Christiania Bank-og Kreditkasse på Hamar. 
Bestefaren sto også i spissen for å skaffe Hamar en selvstendig privat forretningsbank 
som ble realisert under navnet Oplandske Kreditbank i 1877, og var selv sjef. Han var 
også Hamars tredje handelsborger.

Fridthjofs far, Ole Sem, kjøpte tilbake Ajer etter at svigerfaren hans solgte den i 
1888. 

Samme år som bryllupet på Tokstad, gir Lina Tokstads bror Axel Krogvig seg som 
ordfører i Ringsaker. Han får de beste skussmål som brenneribedriftenes suverene 
ener, og har i også vært styreformann i Oplandske Kreditbank.

Men også arbeidsfolket på Tokstad får takk. Veldre Landemannsforening har fore-
slått en ”Påskjønnelse til Gamle dyktige og trofaste Arbeidere”. Av de åtte som fikk pre-
mie og diplom i første omgang kom tre fra Tokstad: Erik Evensen Harstad, Even Eriksen 
Bækkelund Tokstadeie og Gønner Larsdtr. Smedbakken Tokstadeie. Dette var arbeidere 
og tjenere før Lars og Linas tid som brukere.

 
Dyrka jord var delt opp i 25–30 skifter, over 200 da dyrka mark og like mye slåtteng. I 
fjøset var det 20–30 melkekuer av rasen Telemarksku og Raukoller. Tokstad var med-
lem av Vestre Veldre Kontrollforening, hvor Oskar Vindju er kontrollassistent. Med så 
mange hester som det er på Tokstad, trengs det salmaker. Den jobben skjøttet Andreas 
Løvli. Oppkjøpere på smågris er Per Saug og Oskar Vik. 

Nå har vi tatt med alle levende ”vesener” unntatt husmannsfamiliene. Er det noen 
som er glemt? Selvsagt, eldstedatter og odelsjente Johanne og ektefelle Fridthjof har 
fått en sønn, odelsgutten. Han blir døpt – ja, navnet er Lars. De har nå forlatt Tokstad 
og bor i Stavanger.

Hva slags redskap hadde en gard på Tokstads størrelse rundt 1920? Vi vet ikke nøy-
aktig, men kan anslå:
 • Hjulkjøretøyer som karjol, trille og kalesjevogn, sistnevnte med dobbeltspann  
  Fjørkjerrer med seter, mjølkekjerre for transport av mjølk ned til Veldre   
  stasjon. Stuttkjerrer og høyvogner
 • Våronnredskaper som ploger, slådder, ulike harver, såmaskin og treruller og  
  moldskuffer, såstav og snøgg for potesetting
 • Radrenserutstyr som arder og hestehakker
 • Ei slåmaskin eller to med avleggerbrett, sleperive, og hjulrive for slåttonn
 • Høstemaskiner som potetopptaker og selvbinder
 • Vinterredskaper som ulike slaer, lunnedrag, tømmerrustninger og stein-
  lemmer for kjøring av stein på vinterstid 
 • Transportredskaper som spissleder, breisleder og sluffe på vinterføre
 • Og selvsagt kappsaga til Johan Harstad
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1919-1941 
Kriseår

I 1920 finner vi følgende på gar-
den utenom brukerparet:
Barn: 
Johanne Marie f. 1898, gift 1919 
med Fridthjof Fredrik Sem 
Platou
Ingeborg, f. 1902

Ansatte: 
Johan Harstad, husbondskar
Johanne Harstad, innejente
Arne Harstad, gardsgutt
Ole Harstad, gardsgutt
Ruth Larsen, innejente
Else Larsen, innejente
Anette Antonsen, budeie 
Kolbjørn, fjøsgutt
Anna Engen, kokke
Andreas Olsen, stallkar

Med husmenn, kjerringer og 
unger var det ca. 25 i kosten 
på Tokstad. Det betød tre fulle 
bordsettinger.



På Tokstad ble det kun vårpløyd. Da hadde en på forhånd kjørt ut den store møkka-
dynga og sauetalla. Kornet som kom først i bakken var hvete, deretter havre og bygg. 
Poteter som ble satt var matpoteten ”Marius” til det store husholdet på garden. Tur-
nipsen ble sådd med såstav. Før slåttonna er det turnipsrensk og tynning. Her er det 
muligheter for den som vil tjene noen slanter.

Alf Prøysen skriver at ”om 14 daer er kløveren klar og slåttonna i gang”. Slik var 
det nok på Tokstad og, hvor husbondkaren Johan Harstad ga klare beskjeder. Et yrende 
liv med staurstang og staur og ståltråd. Og kara på hjulriver og slåmaskin.”Få katta på 
doen”. Alle hadde hørt om katter som hadde kømmi i slåmaskinkniven med avkappa 
bein som resultat. Å det hengtes høy, kara i svette bare overkropper. Og godt myssmør 
drikke, alt høre med. Kjærringer og unger deltar i etterraksten. Jo, det er sommer og 
alt er bare ro og fred.

Lauvinga står for døra. Med skarpslipte laukniver og økser, blir åkerkanter og vid-
jukjerr lagt ned. Det er snadder for sauen når den kommer fra Moste på høsten. Lauet 
må kjerves og buntes. Ingen tenker på stakkaren som skal ha ut igjen sautalla til neste 
vår, den avgnagde kvisten er rene armeringsnettet.

Så innkaller skolestyrer Nordtorp til mer skolegang på Furu. Og når skola starter, 
er det ikke lenge før skålonna er i gang. Husmannskjerringer og innejinter, det er dom 
som har jobben med å binde etter maskina eller legge opp band. Sannsynligvis er det 
Harstad`n som kjøre gampa så dom itte dreg seg inn i skåret. Til detti trengs kløkt og 
erfaring. Så få en ta kara styre brettet eller sitte på binderen. Det skal staures og det 
skal draes opp. To band langs med stauren nederst, så åtte stykker oppå med aksa mot 
sør. Etter ei viku med god lotørke kjøres det inn. Banda legges inn fra hår sida på vogna. 
Aksa inn mot midten. Itte tråkå på aksa, Harstad`n ser morsk ut. Så lagres loa i trøske-
låven i påvente at trøskerlaget ska kåmmå. Men det ryktes at Tokstad`n sjøl har tenkt å 
kjøpe eiga maskin sjøl. Han pleie å vara tidlig ute når nymotens redskap kjem i hande-
len. Han kjøpte kappsag i fjor, bære året etter at det vart strøm på garda.

Potetonna står før døra. Høytidlig oppmålte stykker skal plukkes reint. Sinkbytter 
og tynntre. Det ska plukkes og tømmes. Det er en befrielse at Harstad`n blir hefte bort 
med opptakern. Kjerringer og unger rette ryggen, og strekke litt på seg.  

Før innsettinga ta kua ska fjøset vaskes. Budeia vil ha det reint rundt seg åt vintera. 
Dette er typisk ”kvinnfolkarbeide”. Og da kua endelig er på båsen for vinteren, ska a 
hæinklippes. Da er a så lett å hølle rein.

 
Tida går, høsten er på hell. To kjerringer har kømmi til gards. Det er a Alberta Sigstad 
og a Matea Engen. Da kan griser, sau, en og anna kalv føle seg utrygge, storoksen og a 
Litagod.  Det er slaktetid på Tokstad. Det fyres i bryggerhuset. Han Johan Harstad ska 
itte ha lunket skøllvatn. Det smell og dyr dett og oppå krakken bær det. Innmatkjer-
ringen a Alberta og a Matea har ruste seg med kopper, kar og trau. Her skal det lages 
godsaker. Før Tokstad ha godt ord på sei ute i bygden, ta matstellet sitt. Itte før dæ, ’n 
Lars Tokstad ha i høst som flere høster førut, vøri oppi i Brumund på storfugljakt. Både 
røy og tiur har han kømmi att med.

Seinhøstes og jul

Onner

Fra høykjøringa 1921-1922
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De første snøfjonen har kømmi på Tokstad. Jula nærmer seg, det er blitt ro og fred 
på Tokstad. Så er jula her og alle ansatte blir innbudt til julekveldsmiddag. Kanskje hus-
bonden sjøl slår på glasset og ønsker velkommen til bords? Kanskje han trekker fram 
det positive som har skjedd på garden siste året? Alt er preget av ro og harmoni. For på 
Tokstad er det godt å væra. Det er omtalen i bygda. Begynner en her, så slutter en ikke 
i utrengsmål. Så er det utdeling av julepresanger før senga kaller. Dagen derpå seles 
det på for reise til julegudstjeneste i Ringsaker kirke. Det er tradisjonen det. Resten 
av jula går til tradisjonelle familieselskaper. Så ringes det inn for et nytt år, og 1920 er 
historie.

 
Ved inngangen til 1920-tallet er det norske samfunn nå bygget på tre pillarer: Bøn-
der, arbeidere og kapitaleiere i byene. De var uforsonlige og representerte hver sine 
ytterpunkter. 

Handelen gikk i stå seinhøstes 1920. Priser og etterspørsel sank dramatisk. For 
landbruket skjedde det først med potetprisene. Sentralbanksjef Nicolai Rygg mente 
den galopperende inflasjonen skulle stoppes, og bringe krona tilbake til pari kurs med 
gull som i 1914. Folk skulle ikke se verdien av sparepengene fordunste i inflasjon. 

I dag kan denne politikken virke meningsløs. Politikerne så at Sentralbanksjefens 
medisin medførte at skip gikk i opplag, fabrikker stengte, bønder med gjeld gikk fra 
gard og grunn. Kommuner ble insolvente, banker gikk inn og arbeidsløsheten økte til 
30%. Hvis tapene denne politikken medførte skulle presenteres i dagens BNP, ville hele 
Statsbudsjettet gått tapt. I 1924 overtok en ny runde med inflasjon, noe bøndene ikke 
merket før ny såkalt paripolitikk overtok i 1926 – økonomisk politikk som holder valu-
taen stabil i forhold til prisen på gull. 

Landemandsforbundet, ledet av statsråd fra Nes fikk store problemer. Bøndene 
hadde ikke råd til å betale kontingenten. Prisene falt med 40% på landbruksvarer til 
produsent. I 1920 betalte meieria jevnt over 45 øre pr liter til produsent. I 1922 havna 
prisen på 6 øre pr.liter. I 1920-åra hadde jordbruket på Hedmarken 40% av inntektene 
fra mjølkeproduksjon. 

Rett nok betalte bønder langt mindre enn før for driftsmidler, men det oppveiet 
ikke prisfallet på bondens produkter. Avsetningen var god, men bøndene produserte til 
tap. Mange begynte å se etter andre muligheter enn tradisjonelle landbruksvarer. Her-
over gikk de fleste over til rev og minkfarmer. De som hadde satset i jobbetida, de ble 
bundet nå som gjeldsslaver.

Bondebevegelsen gikk til selvransakelse for å komme ut av situasjonen. Tollen var 
så lav på landbruksprodukter, nærmest fri import. Det ble gjennomslag for å bedre 
situasjonen for kjøtt og flesk. Kornsaken skapte enda en gang problemer. Denne gang 
fordi Venstre ville ha et eget importmonopol kombinert med salgskorn. For å motvirke 
høye kraftfòrpriser skulle korndyrkeren få en dyrkingsgodtgjørelse. Det er fattigmanns-
understøttelse, sa storbønder med Mellbye i spissen. Det er et bidragsystem norske bøn-
der ikke vil ha. Mellbye ble alene om en slik tankegang i Norges Bondelag. Atter en gang 
var det sprik mellom Østlandet og Vestlandet.
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Pari kurs

Statistisk Sentralbyrå laget 
en statistikk over gjeldsmas-
sen i en bygd på Hedmarken 
for å finne årsaksfoholdet, 
og summerer resultatet av 
undersøkelsen:
• Krisen i jord og skogbruk og 
 på arbeidsmarkedet 35,8 %
• Stor belåning under høykon-
 junkturen 17,3 %
• Stor omsetning av eiendo-
 mer under høykonjunkturen  
 16,1 %
• Aksjespekulasjoner 14,8 %
• Store utgifter til bygging, 
 dyrking, strøm og maskiner      
 8,6 %
• Tap ved kausjonsansvar                                                     
 7,4 %  



Midt i august 1920 stoppet tømmerkjøpene momentant. Priser på cellulose og tre-
masse sank katastrofalt. Prisene tidligere på året lå på 1 850 kroner pr tonn. Nå hadde 
den kommet ned på 300 kroner pr tonn. Og sagtømmerprisene fulgte etter i dens kjøl-
vann. Arbeidslønningene gikk opp under et synkende prisnivå. Dette utløste voldsomme 
arbeidskamper som igjen førte til indeksregulerte lønninger fra 1922.

Her i bygda ble det en gunstig situasjon for de som ville kjøpe skog. Spekulantene 
underbydde hverandre for å bli kvitt tidligere skogkjøp. Men en måtte ha en ting, penger. 
Bare tolv-fjorten karer hadde det, og de fikk kjøpt skogteiger over alt i bygda. Taperne 
var de som hadde skog utafor ”hvetebelte”. Disse var solgt for spottpris.

Arbeidsløsheten rammet ikke bondestanden i Ringsaker og Veldre. Inntektene gikk 
dramatisk ned i landbruket, men særlige oppsigelser gardene rundt om, forekom ikke. 
Timelønna på 1 krone dagen var ikke mye å skryte av, men det var langt lettere enn å gå 
arbeidsledig. I tillegg fikk de både kost og losji. Samlet sett var dette en sikkerhet mot 
de som ble satt på ”porten” i bedriftene. 

De oppsagte i bedriftene ble satt til nødsarbeid. Veiene i Ringsaker var heller ikke 
den gang noe å skryte av. De første lastebilene var kommet, og det var på hell å heste-
kjøre mjølka til Veldre stasjon. Men veien over Tokstadenga og opp til Storlien egnet seg 
ikke for slik transport. Derfor ble det igangsatt arbeid med å ”løfte” veien høyere opp 
i Enga, uten brå kneiker. Det ble en lang slak stigning opp Enga som munnet ut i nord 
vestre hjørnet mellom Storlien og Tokstad. Tokstad fikk derfor en trekant på oversiden 
av nyveien. Den spisseste delen av trekanten fikk Martin Evensen kjøpe til bolig. Navnet 
på eiendommen ble Thune.

Men alt var ikke nødsarbeid. Bonden på Nordre Børke, Berger Langmoen, hadde 
bygd ny sag etter Brumundelva på Veldresida av elva. Eiendommen het Hola etter nav-
net på husmannsplassen under Granerud. Her fikk i første omgang 30-40 personer 
arbeid.

På Tokstad satt de ansatte trygt. Det kunne sikkert være mangel på materielle 
goder hos de ansatte, men de hadde meningsfullt arbeid hver dag. De kunne sikkert fått 
bedre betalt arbeid, men de ble. De ble tatt vare på av Lars og Lina. Eller var det slik? 
Året 1923 er det verste konkursåret i nyere tid i Norge. Nå hadde bønder drevet med tap 
i snart tre år, og uten tilførsel av kapital var skifteretten neste stoppested. Det skjedde 
på Tokstad. Lars Tokstad er konkurs. 

Formuefellesskapet mellom Lars Tokstad og hustru Lina blir opphevet. Men året 
etter, 1924, kjøper Lina Tokstad garden tilbake av bobestyreren for kr 121 000. Igjen er 
det kvinnene som tar hånd i hanke når det gjelder som mest på Tokstad. Lars Tokstad 
er 54 år og fælt plaget av  sykdom. Det er noe han fikk i sin tid i Amerika. Sannsynligvis 
hadde Tokstad for mange ansatte etter at produktprisene raste nedover. Men det sosiale 
fellesskapet på Tokstad hvor alle tok vare på hverandre, var utviklet så godt at garden 
var i en særstilling. 

Også på nabogarden Løken Østre truet konkursspøkelset. Etter at Ole Løken hadde 
flyttet til føderåa på Hasselbakken, hadde to stykker forsøkt seg som bonde på garden. 
Begge med like nedslående resultat.
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Deflasjon, 
spekulasjon og 

arbeidsløshet



Inntil 1920-tallet hadde bønder og landbruksarbeidere stått skulder ved skulder, nå 
ble motsetninger skapt. 

Tidligere husmenn og småbrukere var avhengig av lønnet arbeid helt eller delvis, 
for å overleve økonomisk. Familiebrukene klarte seg på garden, men med hele familien 
som arbeidshjelp. De grupper ble særlig rammet av den økonomiske politikken som 
kaltes ”parikrisa”. Det gjaldt også bønder med større garder med leid hjelp hvis de 
hadde satt opp nybygg. I Veldre hadde kun Storlien våget å bygge driftsbygning, like før 
krakket. Men det ble ikke bygget en driftsbygning i Veldre før i 1929, på Dæhli.

Fra 1926 var landbrukskrisa i fritt fall igjen og prisene sank dramatisk. Kornmar-
kedet brøt sammen igjen. I mjølkesektoren var det full krangel. Meieriene startet med 
å underby hverandre for å få solgt mjølka. Regninga måtte selvsagt mjølkebøndene ta. 
Søndre Hedemarken Sparebank søkte akkord etter å ha gått på tap av H. Poulsen & 
Co destillasjon. Denne saken syntes mange var så morsom at den ble et revynummer 
på Hamar. Da var det enklere på Tokstad, for på kåringsskue der på garden ble det vist 
fram 100 dyr av stedegne raser.

 
Sommeren 1927 dør Lars Antonsen Tokstad bare 57 år gammel. Magesårene han 
hadde slitt med siden ungdommen ble verre og verre tross operasjoner. Helsemessig 
hadde det satt ham så mye tilbake at han ikke hadde kunnet delta aktivt i gardens drift 
de siste tre-fire åra. 

Lina Tokstad hadde seg selv å stole på, og klarte seg bra i en vanskelig tid. Hun var 
det vi kaller for et ”rivjønn”. Selvsagt hadde hun husbondkaren Johan Harstad ved sin 
side, likeledes sønnen Arne, stallkaren Andreas Olsen, og budeia Anette. Inne regjerte 
Anne stuepike og Anna kokk. De er nøkkelpersonene på Tokstad i 1927. 

Lina tenkte sannsynligvis strategisk. Bøndene måtte i 1927 produsere det tredob-
belte av i 1920 for å få like mye inntekt. Det førte til et stort overskudd av matvarer, og 
prisene sank enda mer. Kan jeg utnytte ressursene på Tokstad annerledes? Kanskje 
satt Lina og tenkte slik en solrik dag ute i haven, og så mot de prektige husa på Tokstad. 
Jeg har folk ute og inne på garden og det er forholdsvis enkelt å få flere, der arbeidsle-
dige hender trengte etter sysselsetting. Nedgangstidene har jo rammet først og fremst 
landbruket og bygdene, men hva med de mer velstående bybefolkningen? Det ble som-
merpensjonat på Tokstad. Lina hadde administrative evner i rikt monn.

Kvinnene ble involvert på mange garder i bygda da økonomien skrantet. Kanskje 
søkte de trøst og råd hos naboen på Tokstad, Storlien. Lars Storlien hadde tatt over 
heimgarden i 1927, og markert seg som en optimistisk person med et unikt pågangs-
mot i depresjonstidene på bygdene. 

I bladet ”Vår bygd” skriver han at mismot og tvil holder på å maktstjæle folk, vi blir 
hjelpelause og tvilrådige stakkarer. Vi må slutte og feste og jubilere som i de glade van-
vids dage. Nå krev tida at ungdommen er med å renske og lufte ut etter jobbetidskalas-
set. Det prekes om å spare, innskrenke drifta, innskrenke produksjonen. Er det dette 
den rette vegen å gå for ungdommen? Nei, det er andre vegen vi må gå. Mer arbeid, 
sterkere drift, øket produksjon, rasjonelle driftsmåter. Det kreves en annen dans enn 
jazz og charleston. Ungdommen har ikke gjenopplevd slike kulturelle og økonomiske 
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Lina Tokstad 
blir enke

Klasser og økonomi

En kunne i 1925 inndele land-
bruket etter følgende skala:
Tidligere husmenn men nå med 
eid egen plass, opptil ca 25 da 
dyrket jord.
Småbrukere opptil ca 50 da dyr-
ket jord
Familiebruk opptil ca 100 da 
dyrket jord
Bønder med leid hjelp fra 100 
da dyrket jord og oppover.



omveltninger før. Nå har det vært på mote at samfunnet skal hjelpe oss, men er ikke 
samfunnet oss sjølve? Tida krev, hjelp deg sjøl. Nettopp det skjedde på Tokstad.

 
I 1927 var den tidligere vedtatte korntrygd igjen i fokus. Venstre og Arbeiderpartiet 
ville ha slutt på det de kalte ”kaksetrygd”. Statsminister Mowinckel kalte det for fat-
tigkassetrygd. Det må da være viktigere oppgaver i norsk politikk, mente statsministe-
ren. Tallet på tvangsauksjoner steg til nye høyder i 1927, og ble for første gang tema i 
valgkampen. 

Bondepartiet og Arbeiderpartiet vant fram på denne saken, mens både Høyre og 
Venstre tapte terreng. Kongen ba om en samlingsregjering, men Mellbye i Bondelaget/
partiet sviktet da det gjaldt. Det ble Arbeiderpartiet som dannet regjering med Horns-
rud som statsminister, bare i noen dager. Men Bondelaget hadde gjort seg økonomisk 
avhengig av sterke kapitalinteresser utenom Stortinget. De hadde helt andre interes-
ser enn å avhjelpe krisa i landbruket. For hver gang Bondelaget tok til ordet for å tøyle 
pengepolitikken til det beste for landets bønder, uteble sympatien fra kapitalinteres-
sene. Mellbyes autoritet som bondeleder ble gradvis svekket innen Bondepartiet. Den 
oppbygde persondyrkelse og førermystikk krevde en viss avstand. Og mellom de unge 
partistortingsmenn fra utkant-Norge til Mellbyes Grefsheim, ble det et hav av forskjell.

 
Her i bygda ble det fortsatt å nydyrke jord for å sysselsette/beskjeftige mange arbeids-
løse. Det førte til økt produksjon, som igjen økte overproduksjon og prisfall på toppen 
av gjeldskrisa. Tømmerprisen i 1922 var kr 23,00 pr kubikkmeter. I 1927-1928 noterer 
vi kr 14,00.

Fra Ringsaker noterer vi at Landbruksattache Anders Fjelstad fra Ring med sete i 
Roma i 1927 har kommet hjem med en ny tysk potetsort, Parnassia. En typisk fabrikkpo-
tet med høyt stivelsesinnhold. Sorten kom til å sette sine spor i mange tiår i Ringsaker.

Dette året har telefonen blitt allemannseie på gardene i Løykjedalen. Den kretsvise 
kassereren reiste rundt og krevde inn telefonavgifta. Dette er året da hele bygda snødde 
ned. Over Storlishøgda måtte brøytes veg så seint som 17. mai. 

I 1929 slo Venstre retrett angående korntrygden. Dermed ble den endelige korn-
ordninga slått fast: Et kornmonopol, Statens Kornforretning, fikk enerett til å innføre 
korn og plikt til å kjøpe inn alt norskavlet matkorn til priser over det internasjonale pris-
nivået. I tillegg fikk bøndene støtte til hjemmeforbruket av inntil 200 kg pr husstands-
medlem. Det var viktigst at det norske kornet ble garantert avsetning og at alle bønder 
fikk korntrygd. Med korntrygden var en over tredve år strid om den gamle målsettinga 
om tolljamnstilling slutt.

I 1929 var det duket for store forandringer i norsk bondenæring. Økt landbrukspro-
duksjon på grunn av mye nydyrking og mer produksjon fullendte krisa, tollbeskyttelsen 
ble verdiløs. Mange små produsenter prøvde å konkurrere seg i mellom, men de kon-
kurrerte seg i hjel.
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Korntrygd
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Etter at lastebilene ble vanlig i bildet, ble det fraktet inn langt mer landbruksvarer 
enn markedet trengte. Det var to veier ut av uføret:  Produksjonsinnskrenkning eller 
markedsregulering. Det førstnevnte var en ny og uvant tanke. Østlandets Melkesentral, 
utjamning og omsetningslov er stikkord.

Også slakterisamvirket med Hamar Slagteri i spissen jubilerte i 1929 for sine første 
25 år. Styreformannen delte leverandørene inn i 3 kategorier:

• De store som leverte alt sitt slakt til slakteriet.
• De store som leverte kun når en okse hadde brukket beinet.
• Flertallet av vanlige bønder.  

Den siste gruppen er vårt slakteri bygget for, sier styreformannen. 
I Ringsaker skjedde det omveltninger allerede i 1928. Arbeiderpartiet fikk fler-

tall i kommunestyret. Valgt på et program for å løse gjeldskrise og den sosiale krise. 
Bureisning skulle løse det sistnevnte. Tømmerprisene kunne de ikke gjøre noe med. 
Nå ble Mjøsdistriktet Salgsforening stiftet. De lokale banker sammen med Bøndernes 
Bank skulle sørge for kredittgivning og gi driftforskott. En meget sentral person her ble 
Haaken Simenstad.  

Teknologiske endringer preget hverdagslivet. Radioapparater kom i handelen fra 
1925/1926. Og nå kom det på rekke å rad i Ringsaker, traktorer som de færreste kunne 
bruke uten nettopp ungdommen, mjølkemaskiner som nok budeiene ikke sto i første 
rekke for å bruke. Det førte til at gardene utover flatbygda i Ringsaker slapp å kjøre 
mjølka på jernbanestasjonen. De som bodde åsleies måtte i mange år enda kjøre sjøl 
eller spikre opp mjølkeramper ved nærmeste kjørbare vei.

 
Teknikken som nå er i ferd med å innta landbruket endret gamle begreper om arbeids-
innsats, lajer: At så og så mye skulle utføres innen et bestemt tidsrom. Med hest og 
plog skulle en rekke å pløye et kvart mål i timen. Et beite med to hester i plogen skulle 
selvsagt pløye mer, for da var plogen større. Og på en gard av Tokstads størrelse og med 
så mange arbeidshester kunne det være seks plogkarer og tolv hester i aktivitet sam-
tidig. De hadde gjerne et laje på 25-30 da på dagen. Slådding med en tung treslådd på 
2,5 meter klarte en gjerne 40-50 da om dagen, med tre hester i beitet. Det kunne være 
litt av en prøvelse, både å fòre hester og karen som gikk bak, opp og ned eller fram og 
tilbake i støvskya. 

Både ved harving og tromling/rulling var det lajer. Såing derimot var det nøyaktig-
het som tellet, så lajer her var mindre brukt. Møkkaspredning med greip var et anna 
karsarbeid med 4 da om dagen som mål. Lessing av husdyrgjødsel var avhengig av om 
det er hest- eller kumøkk. Og likeledes avstanden fra dynga/kjelleren. Om det forgikk 
med stuttkjerre eller brett. Det var høyere å lesse i kjerra enn på brettet. Men i gjen-
nomsnitt to lass i timen. Inklusive oppmåking av tomter på vinterføre. Ti lass i tomta.

Rensking og tynning av turnips og kålrot ble regnet som kvinnfolkarbeid. Mellom 
halvmålet og målet var passende laje alt etter mengden på ugraset.

I slåttonna måtte en slå 20-30 da om dagen med veltrente hester i beitet. I hesjinga 
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Markedsregulering

Lajer



derimot skulle en ikke sluske verken med oppsetting av hersjer eller pålegging av gras. 
Her var det håndlaget det kom an på, og lajer ble mindre brukt.

Skålonna (skuronna) var et kombinert manns- og kvinnfolkarbeid. Ljåen ble brukt 
av menn og kvinner brukte skyru. Å binde etter ljåen eller maskin var kvinnfolkarbeid 
og eller barnearbeid. Et passende laje med skyrua var ca ett mål om dagen, inklusive 
binding av band og etterraking. Det siste var viktig. På småbruk var det kjerringer som 
gikk etter å plukka aks som hadde falt av, i bøtte. Skulle en bare binde kornband var et 
passende laje tre dekar om dagen på titimers dag. Og en kar skulle dra opp ca 150 snei-
ser pr dag, inklusive stauring. Det blir 1 500 kornband om dagen.

Om sommeren var det gjerding. På en gard som Glestad kunne to mann være opp-
tatt med dette arbeidet fra våronn til innhøsting. En mann skulle rekke å kviste å kvesse 
300 staur om dagen, og gjerde ca 150 meter skigard om dagen. Da bør det ikke være for 
mye stein i bakken. Og slik kunne en forsette med potetonn, grave med grev sju-åtte hl 
om dagen. Kålrot og turnips, draes opp med handkraft og kutte vekk bladverket med 
hakk kniv, ca to mål om dagen. Videre kvinnfolkarbeid som flatbrød og lefsebakst. Et 
arbeid som startet i firetida om morgenen og pågikk uten stans til seine kvelden.

 
Det skjedde mer i 1929 som forverret den økonomiske situasjonen for landbruket. 
Enda flere ble trukket med denne gang gjennom børskrakket på Wall Street i New York. 
De amerikanske bankene trakk inn alt sitt tilgodehavende fra europeiske banker, og det 
utløste en finanskrise i hele Europa. Etterspørselen etter råvarer og halvfabrikata sank 
dramatisk, og det rammet spesielt jordbruksvarer og skogbruket. Krisen i 1920-åra 
som rammet landbruket var nasjonalt påført, men nå rammes de av den internasjonale 
krisa i tillegg. Avsetningene i landbruket og arbeidsløsheten i industrien forsterket seg 
på en meget uheldig måte.

Verdien av landbrukseiendommer hadde sunket med 41% mellom 1920 og 1930. En 
bonde som kjøpte gard for 45 000 kroner i 1920, kunne året etter betale rentene med å 
selge seks slaktegriser og to okser. Men nå måtte han selge tjue griser og seks okser 
for å betale de samme rentene.

I 1930 var tømmerprisene så dårlige at det nesten ikke ble hogget en pinne i Rings-
akerskogene. De som tjente noe var fòrselgere. En kunne oppnå ni øre kiloen for høy, og 
3,5 øre kg fritt tilkjørt eller opplastet. Fleskeprisene sank fra kr 1.53 til kr 0.97 for en kg. 
I det nye reguleringssystemet skulle det heretter kreves inn en avgift på førsteleddet, en 
omsetningsavgift skulle bremse overproduksjonen av landbruksvarer.

I 1931 var arbeidsløsheten oppe i 35%. Nå kom bøndene for første gang i regjering 
og tok likeså godt hele regjeringsansvaret alene, gjennom Bondepartiet. De tok tak i to 
ting som syntes å ha utviklet seg, et toprissystem. Ett prissystem for by og industrisam-
funnet som var høyt, ett lavere for bygdefolket. Som parlamentarisk grunnlag hadde de 
25 stortingsrepresentanter bak seg. Jon Sundby ble den selvsagte landbruksminister i 
regjeringen Kolstad. Og umiddelbart måtte denne regjeringen stille kabinettspørsmål 
for prisbeskyttelse av landbruksprodukter. Omsetningsloven fikk en på plass med en 
utjevningsavgift på mjølk så ikke bare bynære produsenter og meierier fikk alle pris-

67 

De harde 1930-åra



fordeler av konsummjølka. Det samme gjelder også de som leverte slakt. Omsetnings-
rådet som administrator ble ledet av ringsakerbonden Anders Fjeldstad.

På agronomisk plan skjedde det store framskritt, da man tok i bruk professor Arturi 
I. Virtanens metode for syretilsetting av gras, den såkalte AIV-metoden. Den metoden 
ble raskt tatt i bruk i Ringsaker, men først måtte det bygges silokummer. Men fòret var 
noe helt annen enn halm, hakk og høy. Tømmerprisen holdt seg fortsatt lav hvor slip-
prisen lå på kr 10,50 pr m3. Den økonomiske landbrukskrise nådde sitt høydepunkt 
dette året, hele 6 600 garder var innblandet i tvangsauksjoner.

På Tokstad gikk alt sin vante gang. Lina Tokstad hadde begynt med fjærkre og var 
en ivrig oppdretter. Det var dyr og folk over alt. En kunne møte spankulerende gjess, 
kalkuner og høns. Traktor hadde de ikke, men hester var det nok av. Kanskje Johan 
Harstad føler seg litt mer bekvem med hest enn med traktor? Arne Harstad, sønnen 
hans var jo der allerede, men nå hadde de yngre brødrene Ole og Alf også begynt på 
garden. Det var fullt i stall og fjøs og de samme ”sjefene” er der fortsatt, Andreas og 
Anette. Og inne er det fullt av sommergjester, opptil 20-30. Anna ”Kokk” står ved gry-
tene konstant. Og over der var Lina Tokstad. Hun likte og måtte ha oversikten over alt 
på garden. Det trengtes i en vanskelig tid.  

I 1933 går Bonderegjeringa av. Krisehjelp til gjeldstyngede bønder var årsaken til at 
Venstres Mowinckel igjen overtok.

I 1934 sier Bondepartiets Jon Sundby:”Vi er ubehjelpelig kommet over fra den frie kon-
kurranse til organisasjonenes tidsalder, og det ville være strutsepolitikk å ønske seg tilbake til 
den liberalistisk samfunnsordning.” Denne erkjennelsen krever en sterk stat.

Lånekassen for landbruket hjalp gjeldsrammede bønder. Det minsket arbeidsle-
digheten og gav landsbygdungdommen håp. Begge forandringer hang sammen med en 
annen politisk utviklingsvei, gangen fra revolusjon til renovasjon.

 
Kriseforliket mellom Arbeiderpartiet og Bondepartiet var et faktum i 1935. En fler-
tallsregjering kom på plass. En byttehandel, stabile jordbrukspriser og tiltak mot 
arbeidsløshet.

Kriseforliket hjalp ikke bare bøndene økonomisk, forandringer tvang seg gjennom 
alle politiske partier med unntak av ytterfløypartiene. Gammel liberalistisk tankegods 
havnet på den politiske skraphaug, mot en mer samvirkebetont omsetningsform. De 
militante kapitalistene og arbeiderne måtte finne seg i at det var ikke grobunn i Norge 
for slike holdninger. Bøndene lærte i sin kamp at krisen for den økonomiske og politiske 
liberalisme ikke lot seg løse ved å vende om. Staten skulle gripe inn på alle felter med 
en politikk for å beskytte de svakeste i samfunnet.

Nygårdsvold fra 1935, kom i mange henseende til å føre Bondepartiets politikk, 
inntil videre. Kriseforlikhet hadde et stadig ”by og land, hand i hand” motiv over seg. Og 
den økonomiske likestillinga mellom bønder og andre grupper i samfunnet skulle ha 
ei klar hovedmålsetting. Den økonomiske  krisepolitikken fikk umiddelbare følger og 
antall tvangsauksjoner sank. Hovedavtalen mellom arbeidsgivere og arbeidstakere kom 
på plass, også loven om alderstrygd.
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Fortsatt gikk det bare skrittvis fram i mekaniseringen i landbruket. Fortsatt satte en 
poteter for hånd, minst en fot mellom hver potet. Moldskuffa fordelte husdyrgjødsla 
utover jordene, men spredningene skjedde fremdeles for hånd med greip. Egne kunst-
gjødselvogner var å få i handelen. Villemo er navnet på vogna.

På Tokstad satte Lina Tokstad alt inn på å holde det pent og vakkert i hage og tun. 
Med økende trafikk måtte selve gardstrafikken skilles fra. Lina Tokstad fikk bygd opp et 
steingjerde mellom den indre og ytre gardsplassen. Tokstad kom godt ut av nedgangs-
tidene som nå var over. Det kunne bare gå en vei nå, oppover. 

Allerede i 1936 ble Driftkredittkassen for mindre jordbrukere innstiftet. Helt nød-
vendige investeringer sto i kø hos de mindre bøndene etter den økonomiske tørke på 15 
lange, beinharde år. Dermed oppnådde en indre jamnstilling mellom store og små bruk. 
Mjølkeprisen ble dobbelt så høy takket være reguleringene enn om det hadde vært et 
fritt marked. Overskuddsmjølk ble tvangsinnblandet i margarin. Mange bønder fikk råd 
til å legge inn både vann og strøm i hus og fjøs. På Hamar Slagteri økte slaktemengden 
så mye at det tvang seg gjennom store moderniseringer.

Kriseforliket fikk også en lokal variant, nemlig forsamlingslokalet Borgen på Ring. 
Det var reist av bønder, eid av bønder og tilknyttet bøndenes interesser. Nå ble det etter 
en renovering åpent for alle. Lokalet stengte døra for gammeltida.

 
Interessen for og vilje til å bringe landbruksnæringen videre, har alltid stått sterkt 
på Hedmarken og i Ringsaker spesielt. Brennerivirksomheten hadde til utprøving ulike 
maltbyggsorter fra tidligere tider. Det hadde vært engdyrkingforsøk, potetforsøk og bei-
teforsøk. Det hadde vært en lokal forsøkstasjon på Hjellum i Vang 30 år tidligere.

8. februar 1937 møttes tretten bønder på Hamar for å forsøke å starte en forsøks-
ring, Hedmark Forsøksring. Ideen var tysk og romedalsbonden Trygve Dehli Laurantzon 
er initiativtaker. Grunnideen med forsøksringen er forsøk på sin egen gard for å belyse 
ulike spørsmål. Ikke minst gjødslingspørsmål som for tida er svært aktuelt. Det telte 
mye for forsøksringens oppstart at senere professor Haakon Wexelsen og Bondelags-
formannen Johan E. Mellbye støttet tanken. Årskontingenten ble satt til femti kroner. 

På dette tidspunkt var mjølkeprisen 15,6 øre pr liter og gjennomsnittsytelsen på 
kua er 3 500 liter pr år. Nettoinntekta for en familie lå på 4 000 kr i året. Forsøksringen 
ansatte sivilagronom Andreas Norberg som ringleder. I styret finner vi nevøen til Lina 
Tokstad, Johannes Krogvig. Første året ble det gjennomført 18 forsøk, alle gjødslings- 
forsøk. I 1937 er høyavlingene i forsøkene oppe i 1 363 kg pr da, potetavlingene mellom 
2 400-4 200 kg, men kornavlingene varierte mellom 125 og 318 kg pr da.

 
Sorgen nådde også Tokstad. I romjula dør gardens eier Lina Tokstad etter hjerneslag, 
65 år gammel. Dødsfallet kom til å skape store problemer for garden.

Lina Tokstads barnebarn Lars T. Platou skriver i sin dagbok: De to døtrene Johanne 
Marie f. 28.7 1898 og Ingeborg f. 20.7 1902 overtok nu gården – under meget vanskelige for-
hold og drev den sammen til 01.01-1941.  Denne periode er sikkert en av de hardeste gården 
har gjennomlevd – og at det i det hele tatt gikk skyldes utelukkende Johanne Maries mann 
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- Fridthjof Fredrik Sem Platou f. 17.11.1894 gift 28.07.1919. Den 01.01.1941 overtok så deres 
sønn Lars Tokstad Sem Platou f. 02.07.1920  Han hadde to søstre Anne Marie f. 22.10.1921 
og Johanne Cathrine Eline f. 07.08.1925.

Lina Tokstads kjøp av garden da ektemannen Lars gikk konkurs i 1923, førte til 
denne vanskelige tida. Lina Tokstads bror Axel lånte søsteren 50 000 kr mot en panteo-
bligasjon på et tilbakekjøp av garden. Lina Tokstad mente dette måtte være hennes rett-
messige arv etter foreldrene, som hun til nå ikke hadde arvet noe etter. Det var et vondt 
og vanskelig tema for familien, og ble derfor aldri stadfestet. Tokstaddøtrene måtte selv 
ordne opp i dette etter Linas bortgang. Det var et stort sjokk for begges familier at Krog-
vig betraktet det som et lån som forfalt ved Linas bortgang. Tvangsauksjon ble lest opp 
over garden, men som Johanne Maries mann løste ut. Dette er et skrekkens eksempel 
når ting ikke straks blir økonomisk og juridisk klarlagt. Uklarheter avler kun uvenn-
skap. Takket være Lina Tokstad hadde Tokstad gard klart seg gjennom nedgangstidene. 
Nå da pila endelig pekte oppover, fikk arvingene dette midt i fleisen.

Johanne Marie og ektemannen Fridthjof Fredrik Sem Platou fikk dermed to garder 
å drive, da de også hadde overtatt Ajer gard i Furnes.

 
På det lokale plan ble Avelsforeningen for Hedmarksfe (AFH) stiftet i 1935.”Feavelen 
har ikke hatt framgang på hundre år” sa lagets nyvalgte formann major Ole Sandberg. Ved 
denne stiftelse tok bøndene selv styringa. Målsettinga var å få ei ku som hadde minst en 
mjølkefettprosent på 4, den skulle være kjøttfull, rask vekst og være gode beitedyr. 

Løykjedølen Jacob Bolstad var en av pådriverne i foreningen og hadde en flott 
besetning av stedegent Ringsakerfe på båsen. Rekorden på den høystytende besetnin-
gen i 1938 i Ringsaker ble satt av besetningen på Øvre Skyberg med hele 3 921 kg med 
3,8% fett.

Den tidligere berørte storfeavlen fikk nytt navn i 1939, Norsk Rødt Fe. I Veldre hadde 
bøndene en foregangsmann i gardbruker Ingvar Dobloug i Granerud. I 1937 reiste han til 
Sverige og kjøpte inn en hel besetning av rasen Svensk Rød och Vit Boskap (SRB). Ved 
å krysse inn SRB på Oplandsk dølafe og Telemark ku, skapte han et brudd med tanke-
gangen å holde rene raser uten innkryssing. Granerudbesetningen fikk stor betydning 
for storfeavlen. Ringsakerbøndene hadde satt seg i førersetet.

 
”Vi vil verne vår selvstendighet,” sa utenriksminister Halvdan Koth til den tyske sen-
demannen Curt Bräuer i grålysningen 9. april 1940. På vegne av regjeringen avviste 
Koth kravet om at Norge skulle underkaste seg tysk herredømme.”Da blir det kamp, og 
ingen ting kan redde dere,” svarte Bräuer. Koths berømte sluttreplikk lød: ”Vi bøyer oss 
ikke frivillig. Kampen er i gang.” Og nå var tiden inne for å ta igjen med Hundseid, som 
var på randen av psykisk sammenbrudd og vurderte selvmord. Lederen for Reichskom-
missariat, dr. Richert ba Hundseid å ta lederstillingen i et helt nytt ”Bondesamband” 
basert på nazismen. Det avslo selvfølgelig Hundseid.
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Utover sommeren 1940 kom mange nye bestemmelser. Det var rasjoneringer av 
matvarer, og alt skulle telles. Bondelaget i Veldre måtte stille med mannskap. I Løykje-
dalen var Haaken Simenstad teller. Husdyr, jordbruksprodukter og produksjonsmate-
riell. Det gikk sport i å lure nemda. Og de lot seg nokså villig lure. Sommerstid måtte 
dyra jages til skogs for å komme unna tellerne. Verre var det om vinteren. Og alle skulle 
nå bli bønder, de fleste litt på si. Det krydde av villagriser, flaksende høner, kaniner i 
kjelleren også videre. Men på grunn av krigshandlingene opphørte lokallagsarbeidet.

På Tokstad meldte odelsgutten Lars T. Platou seg frivillig for de norske styrkene, 
uten å ha avtjent verneplikt. Men på grunn av sitt nye sertifikat ble han tatt godt imot. 
Han ble satt opp som ordonans på motorsykkel, og skulle kjøre så langt sørover at han 
så tyske tropper, for så å returnere og rapportere. Han deltok aktivt i kampene på Mor-
skogen like sør for fylkesgrensa i Akershus, på Strandlykkja i Stange. Deretter måtte 
de norske styrkene trekke seg tilbake, men nå deltok Lars i kampene på Midtskogen i 
Elverum. Neste stopp var i Furnes på en mitraljøsestilling der. Lars ble truffet og endte 
på Hamar Sykehus. Den foreløpige krigsinnsatsen endte her.

Men på Tokstad skjedde det mye. Først måtte garden avse flere hester til de nor-
ske styrker med kjørekar. Deretter kom Tokstad i en beregnet skuddlinje. Norske styr-
ker skulle lage sperringer ved Fangberget, og da mente den norske militære ledelse  
tyskerne måtte komme gjennom Løykjedalen. Nå skulle det lages nye stillinger i områ-
det ved Tokstad. Alle ble beordret vekk fra garden. Alle løp for livet til Båberg. Ikke en 
tysk soldat gikk gjennom Løykjedalen.

 
1. januar 1941 mottar Lars T. Platou skjøte på Tokstad fra moren og tanten. Kjøpesum-
men er kr 75 000. På tross av krig i landet så nok Lars fram til denne dagen. Endelig! Ja, 
han hadde tjuvstartet. Høsten før ble gjødselkjelleren og en silokum på garden bygget. 
Lars begynte studiene ved N.T.H. høsten 1940, men det var ingen fare for at garden ikke 
skulle bli tatt vare på på en god måte. Lars hadde følgende ansatte:

• Johan Harstad, gardsbestyrer. Bor sammen med hustru Agnethe i Øvre Harstad.
• Ole Harstad, stallkar. Bor sammen med hustru Anna i Nedre Harstad.
• Andreas Olsen, stallkar. Arbeidsevnen var sterkt nedsatt etter en ulykke i   

  låven mange år tidligere. Bor i føderådsboligen.
• Johanne Harstad, husbestyrerinne. Bor sammen med foreldrene i Øvre Harstad.
• Anna Engen, kokke på garden. Bor i hovedbygningen.
• Anette Antonsen, budeie. Bor i hovedbygningen.
• Alf Harstad, gardskar. Bor i Øvre Harstad.
• Martin Bakaas, gardskar. Bor på plassen Tokstadbekken.
• Alfred Haga, skogsarbeider. Bor på Smedbakken.
• Kolbjørn Rugsveen, fjøsgutt. Bor i føderrådsboligen.
• Arne Harstad, gardskar. Bor i drengestuebygningen.
• Ruth Bakke, hushjelp. Bor i hovedbygningen. 

Kampen om Bondelaget forsatte under krigen. Faren for at Bondelaget skulle bli et 

71 

1941-1960
Oppbyggingen av 
landet en gang til



propaganda-underbruk av Nasjonal Samling var overhengende. Til slutt satte formann 
Mellbye og de nærmeste støttespillere foten ned. Nei, det går vi ikke med på. Nestfor-
mennene ble kalt inn av tyskerne 3. mars 1941, og formann Mellbye ble hentet av Ges-
tapo på Grefsheim og internert i 14 dager. Deretter ble han tvunget til å gå av, og det 
var sluttstrek for Mellbyes lederperiode i Bondelaget. Men laget gikk videre inn i det 
nazifiserte Bondesambandet med de i laget som sto for ei slik linje.

Ikke bare Norges Bondelag sa nei til tyskerne. Da krigsutbruddet var et faktum, la 
Veldre Bondelag umiddelbart ned virksomheten. 

Tyskerne gikk så videre, denne gang på skogbruket. Fra 1941 ble det skrevet ut 
tvangsuthogster på alle skogeiere i landet. Trevirke var av stor betydning for tyskernes 
krigføring. Derfor skrev de ut tvangshogster for å få nok tømmer. Tvangsuthogstene 
varte krigen ut, og mange skogeiere med ”lettvinn” skog etter vei, fikk rasert skogen. 
Selvsagt ble det sabotert så godt det lot seg gjøre. Berger Langmoen måtte tvangsselge 
hele 2/3 av produksjonen til tyskerne.

I Ringsaker ble kommunestyret oppløst fra 1. januar 1941. Samtidig oppsto Rings-
aker Herredsting som ble ledet etter førerprinsippet. Føreren, det vil si ordføreren, 
bestemte og ingen kunne overprøve han. Ordføreren i Ringsaker kom fra en framtre-
dene plass i Arbeiderpartiet og til Nasjonal Samling. Den jevne innbygger spurte: Hvem 
kan vi stole på?   

Nærmeste nabo til Tokstad er Furu skole. Skolestyreren har brått blitt nazist, og ble 
senere skoleinspektør. Lensmann Halvorsen ble avsatt samme år, og fikk ikke oppholde 
seg verken i Hedmark, Oppland eller Akershus. Han fikk bosted på Hønefoss. Dette 
skapte problemer for A/S Moelven Brug hvor lensmannen var styreformann. De måtte 
holde styremøtene utenom disse fylkene hvor Halvorsen var ”bannlyst”. Og i 1941 ble 
alle radioapparater beordret innlevert. Tyskerne ville ikke at folk lyttet på norske sen-
dinger eller BBC fra London.

Samme år forsøkte tyskerne å kjøpe opp alle poteter i Ringsaker og på Hedmarken. 
Tyskerne utgjorde bortimot 10 % av folketallet i Norge, og soldatene ble delvis under-
holdt av norsk landbruk. Det foregikk langt på vei ved rekvisisjon. Wehrmacht forlangte 
leveranser av blant annet kjøtt uten betaling.

 
Angående fôr til husdyra ble det etablert et vellykket samarbeid mellom trefored-
lingsindustrien, fiskeriene og landbruket. Fôrcellulose med innblanding av sildemel 
erstattet importert kraftfôr, så husdyrstanden kunne opprettholdes på samme nivå som 
før krigen. Men i 1942 gikk tyskerne hardhendt til verks også her for å tappe disse res-
sursene til egne krigsformål. Det førte til alvorlig mangel på matvarer i landet. 

Likevel forsvant nesten arbeidsledigheten. Byggebransjen kom i en særstilling og 
antall bygningsarbeidere ble fordoblet på to år. Men for den nye nazifiserte bondebeve-
gelsen gikk det dårlig. Flere og flere bønder trakk seg ut. Alt nazistene prøvde på med 
samvirkeorganisasjonene var mislykket. 

Fra den husdyrmessige arena skjer det spennende ting. Dyrlege John Teige foretar 
den aller første kunstige insiminering av ku. Det er oksen Edø Hero på Tande som har 
gitt fra seg de livgivende sædceller. I resten av landbruket ble tida skrudd tilbake. De få 

72     garden tokstad, LøykjedaLen og væLa omkring

Krigsåra

Da Lars T. Platou overtok Tok-
stad hadde garden et dyrket 
areal på 247,22 da, fordelt på 
17 teiger. To dyrkede teiger var 
utlagt til beite og plantet til 
med skog. I 1941 startet arbei-
det med å bedre arronderin-
gen med å dyrke opp remser 
mellom åkrene. Nytt elektrisk 
lys ble installert i fjøset. Smia 
ble flyttet i 1939, og der den 
sto tidligere ble arealet dyrket 
opp. Og ny smie ble satt opp. 
På kort tid ble 19 skifter redu-
sert til 13, og en bedret arron-
deringen vesentlig.

Avlingene på Tokstad i 1941:
* Bygg, sort  Opal   181 kg da 
* Hvete, sort Diamant 2, 224   
 kg da 
* Havre, sort Gullregn 2, 153   
 kg da 
Høy og poteter ble ikke 
registrert det året.



traktorene eller ”jønngampene” i bygda  fikk verken drivstoff eller olje. Dette var sterkt 
rasjonert. Men Haaken Simenstad kunne hjelpe til på Tokstad med traktoren sin i yr 
glede over den nye brukeren.

1942-1943 ble vanskelige år i Tokstads nabolag fordi lærerene ikke ville inn i det 
nazifiserte Lærersambandet. Skolestyrer Johan Aarskog på Kirkekretsen ble truet med 
å miste stillingen, og Jarle Bjørnstad og Ragna Arntzen på Furu skole ble kastet ut av 
leilighetene sine og mistet lønna. Jarle Bjørnstad fikk husrom på Simenstad, og Ragna 
Arntzen fikk bo på Storlien. Lars Storlien gikk rundt i kretsen hver måned for å samle inn 
penger til lærerlønn. Det var ikke så vanskelig fordi det ikke lenger fantes arbeidsløs-
het, og varer var sterkt rasjonert eller vanskelig å få kjøpt. Derfor hadde folk penger.

Da Tyskland åpnet krig mot Sovjet i 1941, ble det tatt mange russiske krigsfanger. 
Mange ble internert i Norge. Lange fangetransporter sneglet seg med toget oppover 
Dovrebanen. På strekningen mot Rudshøgda hadde fangetoget så lav fart at noen fan-
ger hoppet av. En kom over gardsplassen på Tokstad og søkte hjelp og bistand på Furu 
skole, et farlig prosjekt med en skolestyrer som var ivrig nazist. Jarle Bjørnstad reddet 
seg selv og fangen på noen sekunders margin.

Jordbruket skulle tilgodesees av myndighetene med arbeidskraft vesentlig i 
onnene. Denne arbeidskraftreserven fikk navnet ArbeidsTjeneste. Symbolet var spa-
den, men det minnet mer om en militær oppbygget organisasjon. Også hit til bygda kom 
det slike reserver for å delta i onnene. Etter hvert ble det mer klart at de ikke bare skulle 
plukke poteter og hersje høy, men også indoktrineres for å brukes til aktiv krigsinnsats 
på tysk side. Ledige ungdommer måtte derfor unngå å melde seg arbeidsledig. Mange 
gardbrukere tok inn arbeidskraft de strengt tatt ikke hadde bruk for, men heller for å 
motarbeide okkupasjonsmakten.

Okkupasjonen satte fart i utjevningen mellom bønder og andre næringer. Endelig 
fikk landbruket en så viktig stilling i Norge som de i førti år hadde kjempet for. Selvber-
ging betydde en radikal oppvurdering av næringen. Mat ble utover i 1943 og på slutten 
av krigen en knapphet i nasjonal sammenheng. Okkupasjonsmakten styrket landbruket 
av ideologiske grunner. Store tyske troppestyrker tok jo maten ut av munnen på nord-
menn. Og få tildelt kjøtt og flesk via vanlige kanaler kunne en se helt bort fra. Mjølk og 
egg var fra tidligere også rasjonert. For å stoppe handel via andre kanaler ble det iverk-
satt et nitid kontrollapparat med jevnlige veisperringer og inspeksjoner.

Alt som hadde med jordbruksdrift skulle tellest og måles. Hver gård fikk påbud om 
tvangsdyrking av korn og poteter. Bøndene måtte fylle ut nøyaktige oppgaver over hus-
dyrhold og areal. Dette skulle etterkontrolleres av egne kontrollører og ved at bønder 
leverte det de var pålagt. Avlingene skulle måles nøye. Potetkjellere ble oppmålt, og da 
det skulle foretaes tresking, måtte kontrolløren tilkalles. Og skulle det slaktes, måtte 
det på forhånd innhentes tillatelse og forsyningsnemda skulle bestemme hvor slakt 
skulle sendes til. Det ble forbudt å kinne eller yste på gardene. Til slutt måtte alle bøn-
der som eide separatorer levere inn separatorkulene. Hva gjorde den jevne bonde med 
disse bestemmelsene?
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Potetbinger under bakkenivå kom på mote. Gamle låver som ikke hadde vært i 
bruk på flere tiår, ble svært populære. Tvilling- og trillingfødsler for sau ble det slutt på, 
dødfødte kalver ble det mange av. Mange dyr som kom bort fra beite, ble aldri funnet. 
Slakting av nyfødte dyr forekom ofte. Kontrollørene var mer interessert i surugatkaffe 
og kaker enn kontroll. Det var dobbelt bokholderi over hele linja. Opptil 30% kjøtt og 
flesk aldri ble registrert, og ca 20% av kornavlinga.  

Bybefolkninga måtte derfor ordne seg sjøl. Parker ble pløyd opp og poteter ble satt. 
Grønnsaker og spesielt kålrot, likeledes. Kålrot ble servert som ”dyrestek” med fløte-
saus av skummet melk. Gris på balkongen og kaniner i kjellerboden var heller ikke å 
forakte. Eller hva med ender i badekaret? Med dette som grunnlag kunne en bytte varer 
seg i mellom. Ei kasse jordbær mot en dress. Eller litt flesk mot en sykkelslange, en 
brudekjole mot en sekk med poteter og så videre. I Veldre kom hele skoleklasser ledsa-
get av lærere for å delta i potetplukking. Mangt et kilo poteter ble med tilbake til byen.

For bøndene gjelder det å produsere mest mulig. Men da innsatsmidlene i form av 
kraftför og kunstgjødsel mangler, synker produksjonen av den grunn. Mjølkeavdråtten 
sank dramatisk. Forbruket av syre til silonedlegging, ble tredoblet. Det ble bygget silo 
på Tokstad, og de som hadde silo fikk mindre avdråttsnedgang. 

Hesteholdet ble av drivstoffmangel forhøyet betydelig under krigen. Det ble opp-
nådd meget gode priser. Hesteavlsforeningen kjøpte inn avlshingsten Endre og plas-
serte den hos fôrverten på Kommerstad. Senere ble den solgt til Polen. 1387 Heidrugg 
fra Einar Storlien var også en meget populær hingst som fikk 2. premie i 1943.

På Tokstad skjer det ikke så mye dette året, men stallkar Andreas Olsen dør etter 
50 år på garden. Den nye ordføreren kom fra Tokstads nabolag. Han skulle være mer 
human enn den forrige, mindre farlig.

Utover året 1943 og inn i 1944 ble det klart at tyskerne ville tape i verdenskrigen. 
Når amerikanerne kom med for fullt, kunne det bare gå en vei. Det illegale arbeidet 
blant norske motstandsorganisasjoner ble opptrappet. Lars T. Platou kom med i en 
slik bevegelse og hjalp til på en flyktningerute til Sverige. Senere drar han med andre 
studenter en ultrakortbølgelinje til Sverige over Sylene, som nazistene aldri klarte å 
stoppe. 

Men midt i slåttonna på Tokstad kom et uanmeldt besøk. Lars ble arrestert og ført 
til Hamar Kretsfengsel, og deretter i nye forhør på Victoria Terrasse. En medstudent  
var årsaken. Han ble skutt i kamp utenfor Moss, og under ransaking kom navnet Lars 
T. Platou fram. Lars var heldig og slapp fri på betingelsen at han ikke skulle bevege seg 
utenfor Tokstad i framtida. 

Han benyttet sin nye frihet til å forlove seg med nabojenta Ingeborg ”Vesla” Hveem. 
Fordi Lars ble hindret i å studere ferdig, ble det mer tid på Tokstad. Den ene låven i 
Tokstadenga ble revet. Huset i Katrinhagen ble revet og flyttet til området ved Næra. 
Men ved siden av det nedrivede huset, ble det satt opp en helt ny røkterbolig som fikk 
navnet Hagen. Årsaken var at budeia Anette Antonsen sluttet etter 40 år på Tokstad. 
Det var gardens siste budeie. Nå ble ny røkter ansatt, Gunvald Johansen som flyttet inn 
i Hagen.
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Krigen gikk inn i sluttfasen på nyåret i 1945. Tyskland fikk smake sin egen medisin når 
kampene foregikk på tysk territorium. Gode nordmenn telte ikke lenger år til gledens 
dag om fred, men måneder og uker. Det samme gjorde det nyforlovede paret på Tok-
stad. 6. april 1945 skulle Lars og Vesla gifte seg. Men dessverre var det fortsatt krig, 
men nå kunne det ikke være lenge igjen til frihet. Kampene forgikk inne i Berlin som 
var omringet. Bryllupsreisen var planlagt lenge. Den gikk med hest til Mesnabakken, 
og med slep derfra og inn til Moste – ingen eksotisk tur akkurat. Lenger kunne de ikke 
være borte like før våronna.

8. mai 1945 var annen verdenskrig over i Norge. Lars var på Smedbakken og ordnet 
sålandet, da hustru Vesla kom løpende med fredsbudskapet. Det var jubelscener på 
åkeren på Smedbakken. Nå kunne Lars også gjenoppta studiene på N.T.H. fra høsten.  

Overgangen fra krig til fred ble smertefull for mange. Det ble omgående arrestor-
dre på alle fremtredene nazister og personer som hadde drevet mistenkelig salg. De 
ble samlet inn, og i første omgang plassert på ”Kavringbakken” og i Frimurerlogen for 
de fra Veldre. Og det ble fornyelse på alle plan med stor utskifting av samfunnsledere. 
Okkupasjonstiden hadde ryddet vei for et helt nytt ledersjikt med felles erfaring fra mot-
standskampen mot tyskerne. De var prøvet og herdet. En hel generasjon politikere ble 
erstattet av nye fra samholdet i fangeleirene. Einar Gerhardsen ble statsminister i en 
ny samlingsregjering som hadde en gjennomsnittsalder på 44 år. Fra Hedmarken ble 
gardbruker Einar Frogner innsatt som landbruksminister. Det forrige Storting og regje-
ringen Nygårdsvold hadde tapt mye prestisje. For nå kom spørsmålet om hvem som 
hadde skylda for at Norge ble trukket med i krigen.

Landbruket kom totalt sett godt ut av krigsåra, selv om skogen ble verdiforrin-
get på grunn av tvangshogster. Okkupasjonsåra forsterka den økonomiske framgan-
gen som starta med Kriseforliket. Det skjedde også med ansatte på gardene som tok 
innpå industriarbeiderne. Men arbeidslønningene steig mer enn produktprisene til hver 
enkelt bonde. Dette jamnstillingsmålet som Norges Bondelag hadde hatt som en rød 
tråd gjennom 50 år, var nærmere målet i 1945 enn i 1940. 

Krigen styrket bøndenes posisjon. Mange reiste til slektninger på landsbygda for 
å feite seg opp, og hjalp til i slåttonna som gjengjeld. Selverkjennelsen og selvbevis-
ste bønder demonstrerte hvor viktig matproduksjon er. Det var derfor en selvfølge at 
inntektsutjamningen ikke skulle stoppe. Noe bøndene brått oppdaget at myndighetene 
ikke så på den måten. 

Krigsåra skapte forventninger om mer sosial og økonomisk likhet. Bare måneder 
etter krigens slutt ble det til fulle vist at motsetninger mellom forbruker og bonde, 
mellom by og land slett ikke var svekket, tvert i mot. Fra nå av reduserte myndighe-
tene representert ved Arbeiderpartiet landbruket som hovednæring i Norge. Det kalles 
nedprioritering.  

Krigen hadde vist hva moderne teknologi kunne utrette. Landbruket begynte å 
lete etter ny teknologi for å rasjonere produksjonsmetodene. To begrep kom i fokus: 
Rasjonalisering og effektivisering. Nasjonaløkonomene viste til at land som hadde en 
synkende befolkning tilknyttet landbruk fikk økonomisk velstand. Overføring av folk fra 
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primærnæringene til industri var løsningen. Resultatet kjenner vi, flukten fra landsbyg-
den. Fra nå av hører vi om ”det bærekraftige familiebruk”. De bruk som ikke kunne fø 
en familie fullt og helt, måtte vekk, slås sammen.

I Ringsaker hadde det allerede skjedd. Ved Berger Langmoens bedrift i Brumund-
dal hadde en ny wallbordfabrikk blitt tatt i bruk, og totalt lønnet bedriften over 600 
personer. Mange var tidligere gardskarer, røktere, skogsarbeidere og husmenn. Mange 
begynte der under krigen da Langmoen fikk store ordre på brakkeforlegninger.

Veldre Bondelag gjenopprettet sitt virke 2. juli 1945. Styret som nedla vervene i 
1942, ble stort sett gjenvalgt med Lars Storlien som formann. Årsmøtet anbefalte styret 
en sammenslutning med Bondelaget og alle småbrukerlaga i Veldre til en felles jord-
brukssammenslutning. På møtet fortalte Magne Bye fra en fangeleir i Tyskland.

På Tokstad er det nok å gjøre. Det ble lagt inn nytt hydroforanlegg  i hovedbyg-
ningen, og dermed var det klart for å legge inn bad og vannklosett. Deretter bar det 
til Trondheim for Lars for videre studier. Johanne Harstad har fått avløsning, for nå er 
Ingeborg kjærringa på Tokstad. 

 
I 1945 dannet Arbeiderpartiet regjering alene. Den store avstanden i virkelighets-
forståelse, referanserammer og politikkforståelse, skapte store kommunikasjons- 
problemer. Nå står Arbeiderpartiet fram som den største eksponenten for sentralise-
ring. Bønder og bygder mot sentralisering og urbanisering, nei, det går ikke i hop. Det 
var klare tegn på flukten fra landsbygda. Under innhøstinga i 1947 var det så skralt med 
onnehjelp at soldater måtte utkalles.

Til tross for uenighet mellom dem og bondeorganisasjoner var det en gryende opti-
misme i landbruket. Felleskjøpet averterte med ferdige kufôrblandinger takket være 
store lagre av silde- og torskemjøl. Forsøksringen startet også opp igjen. Nå skulle ikke 
ringen bare drive med gjødslingsforsøk, men også med driftsanalyser og gårdsregn-
skap. Spritproduksjonen på Strand var også i gjenge, men med en svært begrenset 
produksjon. 

Også på Tokstad var det stor jubel. Ikke mest på grunn av at Lars var ferdig med 
studier. Men mest av alt, Ingeborg og Lars ble foreldre til ei velskapt jente i 1946. ”Nu 
begynner livet”, skriver Lars i dagbok. Bare et par måneder senere starter Lars aksje-
selskapet ”Drivkraft” som han har store forhåpninger til.

For landbruket huskes året 1947 som tørkeåret. Men la oss igjen bli ført tilbake til 
Lars T. Platous dagbok:

1. september: Vi har nu ikke fått nedbør siden midten av juni – unntatt noen skurer ca. 
10. juli. Kollosalt tørt alle steder. Men her står det efter omstendighetene fint. Middels høy 
avling – uten regn – svær loavling, med tungt godt korn, også her er nu alt innkjørt – uten 
en regndråpe. Enestående. Har også trøsket en del hvete alt. Nybygget og de nye vannled-
ningsgrøfter fra borteste brønnen, skrider raskt framover.

12. oktober 1947: Tørken er nu katastrofal, og er på alles leber. Det er kraftrasjonering 
på hele Østlandet. Her har vi fått koplet inn begge brønnene og flyttet pumpa til den nye kjel-
leren så vi klarer oss så vidt med vann, foreløpig. Nybygget er nu snart ferdig, og ser bra ut. 
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Lars T. Platou skriver i sine dag-
bøker: Store tvangsleveranser 
med knapphet på alle driftsmid-
ler. Freden hindret dog raserin-
gen av all skogen nedenfor veien. 
Rasjoneringen ble opphevet etter 
hvert – men ennu har vi kraft-
forrasjonering og kunstgjødsel-
rasjonering samt rasjonering på 
det meste av matvarer. Vanlig 
gardsarbeiderlønn var i 1941 kr 
3.25 pr dag i middel pluss kost 
og losji. Melkeprisen er i 1941, 
28 øre pr. liter. Nå er lønna på 
arbeidskraft for full fart oppover, 
mens melkeprisen står stille.

Alf og Ole Harstad



Det skal bli morsomt å flytte inn der. Ingeborg gleder seg mest til bryggerhuset. Kålrota er 
nu oppe, og det meget bra avling. Det er helt utrolig! Kua ble satt inn 4. oktober, det er like 
mildt i høst som det er tørt. Potetene ga ikke mer en ca. 25 hl pr da men ble tatt opp uten 
en regnskur. De er helt hvite nede i kjelleren. Det er blitt lagt ny vannledning til fjøset i høst. 
Den gamle var helt opprustet og frosset i stykker. Den nye er lagt mye dypere.

I det nye klokketårnhuset var det ikke bare bryggerhus, men også hønsehus med 
kontrollverping, grismatkokeri, rullerom, tørkeloft, fryseri, kjølerom, redskapsrom, 
vedskåle og maskinrom. Alle på garden gleder seg over nybygget, ja, den nærmeste 
omkrets og. I tillegg fikk hovedbygningen nytt tak og ble delvis modernisert. Etter at 
det ble lagt inn ny vannledning til fjøset, ble det også innlagt automatiske drikkekar. Og 
røkter Gunvald kunne glede seg mer, det ble innlagt mjølkemaskiner. 

Tørkeåret beviste at jorda på Tokstad var gull verdt. Over hele Ringsaker ble det gra-
vet nye brønner. Brønner som ”aldri” hadde vært tomme før, var det ikke en vanndråpe 
i. Eksperter med klufta hadde lange dager for at det ikke skulle bli gravet på måfå. 

 
I 1947 er Jønsberg Landbruksskole 100 år, med ei gedigen mønstring av landbruks-
maskiner. Tre sentrale personer fra vårt område står bak. Det er Lars Storlien som 
styreformann i skolen, det er Ingeborg Platous bror, Haaken Hveem, som utstillingens 
leder, og elev ved skolen, Ole L. Storlien, som ansvarlig for sykkelparkering.

Her stiller fabrikkene i Ringsaker med sitt siste nytt av utstyr. Edv. Bjørnerud i 
Moelv kommer med treskeverk, hestehakker og potetopptaker. ”Jønngampen” Deering 
er også på plass. Globus kommer med sitt treskeverk som har fått påstemplet ”seks 
gullmedaljer” ved tidligere utstillinger. Moelven jernstøperi med sin ringtrommel, for 
hest, og sist men ikke minst Moelven Brug, med sine kjerrer med oljekokte hjul. Det nye 
her er at nå kan disse kjerrer fåes med gummihjul. 

Men dette er ingen ting mot det som er utstillingens godbiter. Norge hadde fått 
tilbud om Marshallhjelp fra USA, og nå fikk hedmarksbøndene virkelig se hva det kan 
bety: Traktorer med gummihjul av merkene Case og Oliver, og David Brown, svære gra-
vemaskiner med wirestyring, slepetreskere og lastebiler med skikkelig tvillinghjul. Det 
ble vridd på ratt og dratt i spaker, bønder og elever trodde de var i en godtebutikk. De 
vordende agronomer var klar på en ting, de skulle ikke ut i arbeid på gard med bare 
hest, nei. Og maskinagenter gikk rundt med det bredeste smil rundt munnen og trallet 
og sang.

Motorsaga var en sensasjonell nyvinning. Ei sag med bensinmotor som drar et syl-
skarpt kjede. Saga veide 12-15 kg, og var kun egnet for å felle tømmer. Merket er JoBu. 
Motorsaga hadde fått sin ilddåp tidligere, under krigen, i Storlien. Noen Aarskogkarer 
hadde fått tak i ei tysk sag som det måtte to mann til for å bruke.

1948 var året det flommet inn over Veldre og Ringsaker med traktorer takket være 
Marshallhjelpa. Først og fremst til ”hvetebeltet” i bygda. På Tokstad, Bjørke og ”Lega-
ten” kom Case traktor med slåmaskin, sete med plass til å sitte på en høysekk, baken-
for bakakselen med lang rattstamme. Baktung som bare det. På ”Legaten” var det bare 
å sette toskjærs slepeplog i bakken og kjøre rett til topps. Andre traktorer hadde clutch 
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og brems på samme side av gearkassa, og felles for alle var reimskive. De eldre trakk 
seg unna. Traktoren startet ikke med smatting eller stoppet ikke ved kommandoordet 
”proo!” På Tokstad var det kun Alf Harstad av kara som våget å kjøre uhyret. Med traktor 
og tung plog fulgte opp mye stein, som tilsynelatende aldri hadde vært der før. Og det 
blir ennå grøftet for hånd.

Nå fikk lokale smeder og tusenkunstnere mye å gjøre. Hesteredskaper ble omgjort 
til å henge etter traktorene, drag og skåkler ble fjernet. Og alle traktorer går på parafin. 
Og det er bra, for i 1948 er det bensinrasjonering.

 
Hedemarken Leverandørforening kjøpte tomt i Brumunddal fra Ingvar Dobloug i Gra-
nerud og begynte å bygge administrasjonsbygg for nytt meieri i Brumunddal. Det var 
prekært behov for et reguleringsmeieri da mjølkeproduksjonen er i ferd med å skape 
avsetningsproblemer. 

I juli 1949 blir det inngått kontrakt mellom Østlandets Melkesentral, Fellesmei-
eriet og Hedemarken Melkeleverandørforening. Hedmark Tørrmelk skal være et regu-
leringsanlegg som Østlandske Melkesentral skal eie. 

Ytelsen på kua skal opp. Da kommer enda en nyvinning på fôringsfronten, luta halm. 
Halmen som mjølkekufôr er alt for tungfordøyelig. Det er ligninet i halmen som er årsa-
ken. Ved å tilføre halmen kaustik soda vil ligninet bli oppløst. Så må sodaen pumpes 
av, og deretter må halmen skylles ut i to skyllevann som tømmes i nærmeste grøfte-
system. Et slik luteanlegg måtte derfor ha to betongkummer, slik at da en fôrer fra det 
ene, lutes det i det andre. Metoden heter Bäckmanns. Småbrukerlærerskolen på Sem i 
Asker tok i bruk denne metoden først, i 1940. Det første gardsanlegget i Norge kom på 
Tjerne i Ringsaker året etter. Så spredte det seg raskt til Granerud, Storlien også videre, 
og snart brukte alle mjølkebønder luta halm på fôrseddelen til kua i Ringsaker.

Avlsmessige tiltak påvirket mjølkeytelsene. Norsk Rødt Fe (NRF) kjøpte i 1948 
småbruket Stensby i Furnes som oksestasjon. Etter en kort og hektisk byggeperiode 
ble Stensby tatt i bruk i 1949. 

På Tokstad ble mye vedlikeholdt i disse åra. Nå har Ingeborg og Lars gått løs på 
hovedbygningen. Det er blitt lagt nye gulv og stubbloft. Isolasjon er utskiftet. Nye vin-
duer er utskiftet både ute og inne. Sjølfolket hadde tid til dette i motsetning til nesten 
hele bygda. Alle kjørte vann etter tørkeåret 1947. Brønnen på Tokstad var den eneste 
som holdt vann året gjennom i Løykjedalen. Men de hadde en tom brønn på Bleikjevol-
len som det måtte kjøres vann i fra Mjøsa.

På denne tida fulgte folket på Tokstad ekstra godt med i utenrikspolitikk og spørs-
målet om Norges innmelding i NATO. Formell og uformell diskusjon hadde foregått i 
Stortinget og på Solsveen i Baardsethroa, like ved Løykjedalen. Her ferierte utenriks-
minister Halvard Lange med sine nærmeste rådgivere. Olav Thesen, sønn til innehaver-
sken på pensjonatet, fikk i oppdrag å reise til Moelv jernbanestasjon for å telegrafere til 
Kong Haakon VII, om drøftingen.
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Det var ikke bensinrasjonering i 1949. Og dermed kom bilen, det vil si lastebilen, i 
fokus. De som hadde gard et godt stykke unna Dovrebanen hadde problemer å reise 
”til Hamar med slakt”, som Alf Prøysen skriver om. Men brødrene Berntsen, Axel og 
Karstein, de hadde lastebil, kjørte grus og mye annet. De var i slekt med Harstadkara 
på Tokstad. 

Like etter krigen ble de hyret til å kjøre slakt til slakteriene i Oslo. Men så aver-
terte Hamar Slakteri etter dyretransportør. Det var da kortere å kjøre til Hamar enn til 
Oslo? Kona til Karstein var ikke i tvil, og han meldte seg. ”Det er deg vi har ventet på”, 
sa disponent Engesland! Karstein og bror Axel kunne begynne på dagen. Dette var kan-
skje årsaken til at til at slaktemengden økte kolossalt allerede første året Karstein og 
Axsel kjørte fra gardene på Nes og Ringsaker. Hamar Slakteri ble for lite og bygde nytt 
og større.

 
Kom dyretransportør Berntsen i tida framover til bare å kjøre hest til slakteriet? 
Såkalte tyskergamper ble auksjonert bort på kirkebakken i Ringsaker like etter krigen. 
Fra 1948, da ”Marshalltraktorene” kom, og året etter da ”Gråtassen” kom for fullt, for-
svant mange arbeidshester fra jordbruket. På tjue år forsvant fem av seks hester. Gard-
brukerne sto tilbake med brukt hesteredskap som ble forsøkt tilpasset traktorene med 
vekslende hell. Med i traktorhandelen fulgte gjerne enskjærs smal traktorplog, eller på 
de større gardene, en toskjæring.

På utstillingen ”Håndverk og industri” i Moelv 3. september 1949 gikk nettopp disse 
næringene hånd i hånd. På festpassen ved Folkets Hus var det jordsbruksredskaper av 
alle slag. Jørgen Hauger presenterte ei helt ny rugemaskin. 

Moelven Brug stilte selvsagt med sine stuttkjerrer og høyvogner med både olje-
kokte trehjul med jernskonning og med gummihjul. Her var det tømmerrustninger og 
lunnedrag. Ja, det var også ei høyvogn med kombidrag for hest og traktor. Men det som 
fikk bøndene til å steile var traktortilhenger med hydraulisk tipp og brems i tillegg. Den 
nye disponenten Johs. Mageli hadde vært på studietur i England og kommet nesten 
sjokkskadet hjem. Hele ”Brugets” eksistens, som hvilte på oljekokte hjul og hesteut-
styr, ville bortimot forsvinne i løpet av et par år. Det trengtes en omlegging til, som 
skyldtes nye behov i landbruket. 

Om en ikke kunne kjøpe bil, var det andre ting en kunne bruke penger på. På Tok-
stad ble det satt inn enda et mjølkemaskinanlegg, sommerfjøset i Tokstadenga fikk 
sitt etterlengte anlegg. Nå var alt som het handmjølking slutt på garden. Likeledes ble 
silokapasiteten utvidet med enda en kum. Låven ble forlenget med 5 meter i vinkelen. 
Her er det innredet eget rom for mjøl, kålrotkjeller med transportør og tørrvasker. Nytt 
våningshus er bygget i Nedre Harstad. 

 
I 1950 skjer det som fikk veldig stor betydning for landbruket her til lands. Hovedav-
talen mellom Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukerlag og Staten blir til. Jord-
brukets fagorganisasjoner har fått forhandlingsrett. Denne blir fastsatt ved Kgl. res 1. 
september 1950. Det blir selve grunnloven for landbruket heretter.
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Dette hadde spesielt mye å si for mjølkeproduksjonen. Produksjonen i 1950 var så 
stor at det var overproduksjon på smør, hele 4 000 tonn det året. Det gikk utover mjølke-
produsentenes pris. Mjølkeprisen hadde etter krigen stått helt stille mens kostnadene 
hadde gått rett til værs. Saken ble tatt opp i Stortinget, men regjeringen fikk flertall for 
at en bedret mjølkepris for bøndene ville gå utover regjeringens stabiliseringspolitikk. 

På maskinsektoren begynte ting å utvikle seg enda mer. Den første skurtreskeren 
kom til Ringsaker. En slepetresker nedpakket i tre store kasser av det amerikanske 
merket Allis Chalmers. Dette var et typisk Marshall- hjelp merke. Slepetreskeren hadde 
egen parafindrevet motor. Jomfruturen skjedde på  Prestegårdsjordet i Ringsaker, rett 
nedenfor kirkegården. Under treskinga kom et gravfølge ut av kirka og ut på kirkegår-
den. Ganske snart ble all oppmerksomhet vendt bort fra serimonien her og mer bort til 
som foregikk på jordet. Og så sto hele gravfølge og så på dette nye vidunderet. En var så 
ivrig at han hoppet opp på sekkeplattforma og ville bli med på en runde. Dressen hans, 
som opprinnelig var mørk, ble gråspettet med stort innsalg av byggsnarp.

Merket Allis Chalmers dukket også opp på bulldozere fra Amerika. Disse hadde 
et redskap, et planeringsskjer. Gårdsbrukene på Tokstads størrelse på Hedmarken er 
ca 1 000-1 100 da. Desto mer dyrket mark, desto mindre skog, eller omvendt. Skog-
teigene kan være lange rektangulære som kan medføre mye transport inne i skogen. 
Bulldozerne kom til å bety mye for å lette denne transporten i form av skogsbilveier. 
Tømmerbilene er nå påmontert vinsjer for pålessing og kan derfor ved et veinett kjøre 
ut i skogen. En av de første, ja kanskje den første, er Haaken Hveem som i 1950 får bull-
dozert en skogsbilvei tvers gjennom marka si i langsgående retning. Når Moelven Brug 
kommer med et helt nytt bøyle lunnedrag hvor tømmeret blir stroppet med lunnekjet-
ting, kan han bare parkere tømmerrustningen med bukk og geit. Men Moelven har nå 
også i sitt varesortiment en egen tømmerrustning for traktor. Det betinger at traktoren 
må ha halvbelter for å flyte i snøen. Snøplog for traktor kan også bedriften reklamere 
for. Bør nok helst brøyte unna bakke, fordi traktorkjetting med enkle tverrkjettinger blir 
for spett i motbakke. Noen har fått påsveiset hestesko på dem, og det ble betraktelig 
bedre.

 
Regjeringen ignorerte landbrukets krav om lønnsmessig likestilling med andre grup-
per i samfunnet. I Nasjonalbudsjettet i 1950 ble det anført at hvis jordbruket skulle ha 
likestilling med andre grupper, måtte disse grupper gi tilsagn om dette. LO protesterte 
på et slikt urimelig krav. Og ethvert tiltak for bedre avsetningen på mjølkeprodukter er 
landbrukets eget ansvar, mente regjeringen.

Mjølkeproduksjonen var ryggraden i norsk landbruk. Bare i Furu krets var det 
ku på mellom 40 og 50 bruk. Status er da følgende: Stor overproduksjon av mjølk, 
ingen kostnadskompensasjon for galopperende utgifter fra Staten, store lønnspåslag 
til jordbruksarbeidere, antall fridager for røktere økes betraktelig, samt likeledes for 
overtidsbetaling.

Småbrukene med dårlige fjøs sto ovenfor to muligheter, enten bygge nytt og få 
store utgifter i form av lån. De som hadde vært gjennom 1920- og 1930-åra syntes ikke 
det var en attraktiv tanke. En annen mulighet var å ta jobb utenom garden. Hvis en sådde 
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til jorda med korn slapp en slåttonna. Et alternativ var å leie bort jorda til naboen.
Store garder med fast røkter sto ovenfor noen av de samme utfordringene som 

småbrukene. Kvitte seg med røkteren? Hvem skulle stelle kua da? For mange storbøn-
der var det en utenkelig å stelle kua sjøl. Det var ikke en storbonde verdig. Og røkteren 
godtok ikke lenger dårlige husrom uten innlagt vann og strøm. Dette var en selvfølge 
samt å ha både varmt og kaldt vann i springen. Og hva med et nedslitt umoderne fjøs? 
Ville en røkter ha en slik arbeidsplass? Ved kun å dyrke korn kunne ansatte reduseres.

Familebrukene ble bærebjelken i norsk mjølkeproduksjon. De hadde ingen ansatte, 
en størrelse på besetningen som gjorde overkommelig å stelle ku og være jordbruker i 
tillegg. Samt at produksjonen var såpass stor at en kunne leve av det.

Tilslutningen til NRF økte formidabelt, det medførte at Stensby oksestasjon ble 
for liten. Derfor ble ytterligere utvidelser bare etter tre års bruk. Nå ble det tatt i bruk 
seminteknikere eller inseminører. Til nå hadde dyrlege Nes på Solstad vikarert, men 
i 1952 dukket den første inseminør opp i Løykjedalen, Ole Kindlihagen. Kunstig sæd-
overføring var en start på en helt ny epoke i husdyravlen. Å få landets beste okser inn 
i avlen på den enkelte gard ga uante muligheter og fikk stor betydning for hver enkelt 
mjølkeprodusent.

 
Lars T. Platou markerte seg på politisk fylkesnivå i 1950. 30 år gammel blir han for-
mann i Hedmark Høyre og derved også medlem av Høyres Landsstyre. Lars var ikke 
alene som bonde og høyremann. Mange bønder i bygda hadde vært medlem av Frivillige 
Venstre. Da partiet ble lagt ned etter krigen, gikk de fleste bønder som var medlem her, 
over til Høyre. På landsbasis var den mest kjente som gjorde denne overgangen, John 
Lyng, senere stats- og utenriksminister.

I 1952 blir Lars T. Platou innvalgt til Ringsaker Kommunestyre ved kommunevalget. 
Ganske raskt ble han en av jordstyrets medlemmer. Ved Stortingsvalget 1953 ble Lars 
varamann for selveste Alv Kjøs på Høyres liste i Hedmark. 

Det store det året var selvfølgelig at jeg (forfatteren) begynte på skolen. Men det 
største i landbrukssammenheng var Ringsaker Bygdeutstilling fra 6. til 8. juni 1953. Her 
skulle det demonstreres til fulle på alt som hadde skjedd i bygda siden krigen. Mellom 
14-17 000 mennesker besøkte utstillingen. 

Utstillingen på Prestegårdsjordet var litt av et syn for en sjuåring. Jeg var ikledd 
kortbukse og gummistøvler med ei kordfløyel skyggelue på snei. Forut utstillingen 
hadde regnet strømmet ned i flere dager, derfor gummistøvler. Hva gjorde største inn-
trykk? Ikke godt å si for jeg diltet etter far. Der han stoppet, stoppet jeg. Far var mest 
interessert i mjølkemaskiner. Og her var de alle: Alfa, Laval, Manus og Surge. Det hus-
ket jeg. Og i bredden sto en rekke med ku og noen okser. Jeg husker den største het 
Hovinsholm. Ellers var det ei stor maskinutstilling, selvsagt med flere traktorer. Bolin-
der Munktell, Fordson, Massey Harris, Farmall og Nuffield, alle med bensinmotor. Mest 
folk sto rundt en selvgående skurtresker som het Massey Harris. Ellers så var meste av 
redskaper. Traktoren Farmall hadde påmontert lesseapparat. Ellers var det løfteploger, 
kultivatorer og fjørharver. Slåmaskiner bak og midtmontert. Selvbinder for hest og trak-
tor. Halmpresse og svenske såmaskiner og potetopptakere. 
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La oss foreta en ny inndeling 
av størrelsene på landbruks-
eiendommer i 1950:
-  Småbruk, opptil 50 da dyrket 
 jord, opptil 5-6 mjølkekuer.
-  Familiebruk, fra ca 50 da dyr-
 ket jord, og til 130-140 da 
 dyrket. Opptil 12-15 mjølke-
 kuer.
-  Garder med leid røkter over  
 150 da dyrket jord, og over 
 15 mjølkekuer. 

En politiker 
begynner 

å markere seg



Til slutt var det mesterskap i traktorpløying. Deltakerne kjørte kun Gråtasser. De 
kom marsjerende inn i grå kjeledresser, nyrebelte og alpeluer. Hele tiden under løpet 
stoppet de traktorene for å måle pløyeteigen med tommestokk. Ellers var strømgjerde 
en stor nyhet. Inne på Tingvang var det husflid og håndtverkere av alle slag. Far kjøpte 
salongbord av Magnus Vingerhagen.

I ettertid fikk jeg se at Ingvar Dobloug hadde utstillingens beste ku, avbildet i med-
lemsbladet Buskap og avdrått. Og at Arne Storlien var en mester i å tevle ku.  

 
Avgangen av bønder i næringen fortsatte med uforminsket styrke. Dessuten førte 
overgangen fra ku til korn også til problemer. Økende kornproduksjon grunnet effektiv 
ugraskamp og kunstgjødsel var en ting. Noe annet var lagringskapasitet. Kornsiloer 
måtte bygges. Og til slutt ville det bli slutt på kraftfôrrasjonering. Det kunne fort få 
kraftfôrbaserte produksjoner til å øke så mye at det ville bli avsetningsproblemer. Og 
slike produksjoner var jo ansett for å være ei slags tilleggsnæring på mindre bruk. Og 
med store mengder kraftfôr inn i mjølkeproduksjonen, ville avsetningsforholdene for 
mjølk og mjølkeprodukter skape enda større problemer enn til nå. Den innenlandske 
produksjonen for mjølk og meieriprodukter hadde stort sett nådd grensen selvforsy-
ning. Og prisforholdet skulle jo være slik at det ble lønnsomt å selge korn enn å bytte-
male. Kornet skapte problemer.

I forhandlingene om en ny prisavtale for landbruket, var avsetningsgarantier en 
viktig post. Og at landbruket hadde krav på inntektsforbedring, dersom lønningene i 
andre yrker steg over et visst nivå. Dette ble formulert i et tillegg til avtalen, men temaet 
var så ømtålig for Staten at den ble forlangt at den skulle holdes hemmelig.

 
Til tross for stor avgang av mjølkeprodusenter på Østlandet fortsatte mjølkeproduk-
sjonen å øke. Ringsaker sto for storfeavlen med store avlsmessige framganger. Den 
fem-seks kilometer lange veistubben over Åshøgda gikk under betegnelsen ”Mjølke-
veien”, hvor gårdene etter veien hadde toppbesetninger. De aller fleste leverte semin-
okser til NRF. Spesielt ble besetningen i Kindlihagen framhevet. Den passerte 7 000 
liter i gjennomsnitt pr ku i 1957. Toppoksene etter Mjølkeveien  framhevet hvilken gard 
de kom fra. Oksen Kind fra Kindlihagen, Stolp fra Østre Stolpestad bl.a. oksen med navn 
Grans Odin kom opprinnelig fra Granerud i Brumunddal.

I 1957 ble det tatt opp 400 meter med skogsgrøft på Tokstad. Willy Karlsen har 
anskaffet seg maskin. Karlsen handterer den med innsikt og sikkerhet. Grøfting vår og 
høst i landbruket, skogsgrøfting om sommeren. Karlsen bygget eget verksted og var 
utrolig sjølhjulpen. Fra Globus og Kverneland kom det revolusjonerende nyheter, svan-
seredskap. Steinsvans, silosvans og høysvans. Alt sammen lettet arbeidet betraktelig.

Fra Eikmaskin kommer også en nyhet, Gullfisken. Nei, det var ikke topploddet i 
Statens Premieobligasjon det gjaldt, men en dieseldrevet Ferguson traktor med gull-
farvet motorblokk. Det var Eikmaskins forhandler på Hamar, Romstad Auto, som solgte 
vidunderet.

I Løykjedalen var det fra gammelt av mange dyktige handverkere. En var tømmer-
mann Jørgen Kaashagen i Tømten. Men det er nå slik i denne verden at det ikke er bare 
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yrket bonde som går i arv, men også handverk. Jørgen Kaashagens tre sønner startet i 
samme yrke. To av dem, Trygve og Eivind startet egne firmaer. Men på 1950-tallet gikk 
de sammen i firma Trygve Kaashagen A/S. Trygve hadde jobbet som sjef for bygg og 
anlegg hos Berger Langmoen. Også Langmoen sjøl så potensialet i denne ungdommen. 
”Start din egen bedrift”, var rådet fra Langmoen. Trygve begynte med ei blandemaskin 
og noe redskap, pluss fem-seks unggutter fra Løykjedalen. Rundt 1970 hadde Trygve 
75-80 mann i arbeid. På Tokstad var disse kara faste håndtverkere.

 
Jordbruksavtalen fra 1958 inn førte et nytt prissystem innført på alle vareslag, bortsett 
fra korn og meierivarer. På mjølk og meieriprodukter skulle det være som før, maksi-

malpriser. På kjøttsektoren innføres ei reguleringsordning med 
faste priser og øvre prisgrense. Hvis prisene steig over øvre 
prisgrense i to sammenhengende uker, utløste det fri import. 
Avsetning av landbruksvarer ble satt inn i samfunnsøkonomisk 
sammenheng, utnyttelse av sysselsetting og å ha tilstrekkelig 
beredskap. 

Derfor er det ønskelig å produsere så mye som mulig som 
igjen kan gi overskudd. Da er det grensevernet kommer inn. Bil-
lige overskuddsvarer skal ikke forstyrre det norske markedet. I 
Stortinget var det sjelden diskusjon når jordbruket var satt på 
dagsorden. Stortingsmann Ole Rømer Sandberg sier det slik: I 
virkeligheten synes jeg at opposisjonen hadde meget lite infly-
telse, også i komiteen. Flertallet (AP) følte seg sterkt bundet av 
regjeringen.

Da rasjoneringa av kraftfôr opphørte i 1956, ble det i ste-
det på lagt ei avgift. Denne avgiften skulle fungere på samme 
måte som omsetningsavgiften. På den måten ble kraftfôret et 
redskap for regulering. Kraftfôret kunne ”lokke” bøndene til for 

stor produksjon, dette kunne medvirke i neste omgang avsetningsproblemer og betyde-
lig prispress.

 
Mekaniseringen i landbruket skjøt voldsom fart utover 1950-tallet. Men en sektor sto 
igjen, innendørs i fjøs. Det første tegnet til at det her ville skje noe var at Hoel gård på 
Nes kjøpte mjølketank i 1959; en åpen tank, men med kjøling. Mjølka ble hentet med 
egen tank av Nes Meieri ved bruk av ei neddykkingspumpe. At mange kunne ønsket seg 
noe med mjølkekjøling denne sommeren var sikkert. Igjen var det en usedvanlig tørke-
sommer. Først sein og regnfull våronn, men siden kom det ikke mer regn før i slutten 
av oktober. Og alle kjørte vann fra der det var å finne. Mjølkeavkjølinga var et kollosalt 
problem for å unngå klassemjølk. 

Presset på mjølkesektoren og overproduksjon økte igjen for at mjølkeprodusentene 
kunne ta den lovede prisutvikling på mjølk. Staten ville i 1960 ha en forandring på dette. 
Den garanterte minstepris på mjølk og meieriprodukter skulle tas fra kraftfôrfondet. 
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Nytt prissystem

Mjølketank

Lars T Platou forteller:
29. juni 1958 – 600 års jubileum for både garden og slek-
ten. Huset var blitt skuret og stelt. Slekt og naboer – 75 
i alt – hadde fått innbydelse. 57 til bords. Tokstadbo-
ken utkom til dagen og gjestene fikk hvert sitt numme-
rerte eksemplar. Blomster til pynting fra Harstadlykkja. 
Menyen var gårdens produkter både til middag og natt-
mat. Været var vått, men vi var på kirkegården med blom-
ster på formiddagen. Mange nydelige blomster og gaver, 
fikk ufortjent mange rosende ord. Taler fra naboer slekt 
og venner.

Et sprakende fyrverkeri avsluttet en høitidelig og 
minnerik dag. Får håpe det blir opptakten til nye 600 år 
for gård og slekt.



Men dette fondet var ikke stort nok fordi betydelig deler av overskuddsprodukter måtte 
eksporteres til tapsbringene pris. Komiteer ble nedsatt, og en kom til at en tilpassning 
av mjølkeproduksjonen i forhold til påregnelige avsetningsmuligheter kunne skje via et 
toprissystem. Altså det som kunne avsettes innenlandsk til en pris og det som måtte 
avsettes til eksport, fikk den prisen som en kunne oppnå i dette markedet.

På Tokstad var det travelt etter jubileet. Det ble anlagt ny vei opp i Tokstadenga. Da 
måtte Tokstadbekken legges noe om. Halve låvetaket ble reparert, nye takrenner der og 
på føderrådsbygningen. Nydyrket 4 da Plantet 3 000 granplanter. Tok ut veggen på tre 
bind i låven. Skrudde opp låven. Isolerte vegger som skal bli nytt potetlager og maskin-
hus. Den gamle stallen ble revet og var langt eldre enn først antatt. Sannsynligvis ble 
den satt opp på 1700- tallet, kanskje før det og.

Når Lars T. Platou summerer siste tiårs-periode sier han at det på Tokstad og Løykje- 
dalen går mot kystklima: 

Milde vintre fører til problemer for skogsdriften. Det har vært seks regnfulle somre. 
Avlingene blir store men kvaliteten for lav. Det får følger på fjøset. Ytelsene på fjøset har ste-
get fra 180,8 kg melkefett i 1950, til dagens 212 kg. Nåværende melkepris 68 øre pr.kg, mens 
kraftfòret har en pris på 90 øre pr.kg. Lønnsomheten blir derfor dårlig. Lønningene ligger 
nu på kr.5.- pr.time, og vi har slutte med å ha kara i kosten. Mekaniseringa har fortsatt, og vi 
har nu 2 traktorer, men bare 3 hester. Det er fortsatt 4 karer og en fjøsrøkter. Dette er dog 
for mye. Å si opp folk som har vært her hele sitt liv er ikke riktig, og vi prøver å gjøre mest 
mulig av ekstraordinært arbeide, og leier ikke ekstrahjelp.

Antagelig står vi i dag ovenfor en periode med store vanskeligheter. Omkostningsnivået 
øker sterkt, og prisene på våre varer presses ned av overproduksjon. Tanken om å rasjona-
lisere driften for flere naboeiendommer på felles basis og i intimt samarbeid er tatt opp og 
vil antagelig kunne bety mye i kommende tiårs periode.

 
Det var en vanlig oppfatning at landbruket på tross av effektivisering, rasjonalisering 
og mekanisering etter krigen, ikke var effektiv nok. Det ble produsert for lite pr. hode og 
for mange var tilknyttet landbruket. For å illustrere utviklingen fra 1941 kan vi ta en titt 
på Tokstad og Furu krets:

Øvre Harstad, Nedre Harstad og Hagen er boplassene under garden. Resten av 
plassene er revet.

I Furu krets er det nå ca. 25 store og små besetninger som produserer mjølk. 
Omtrent samtlige har mjølkemaskin. 90% av de sjøleiende gardsbrukene over 10 da 
dyrket jord har egen traktor. Flere gardsbruk har gått over til ensidig korndyrking. De 
minste har i tillegg tatt lønnet arbeid utenom bruket. Løken Østre har spesialisert seg 
på gris.

Traktoren har utkonkurrert hesten. Hestene som er mest bruk i skogen med tøm-
merlunning. Det manuelle arbeidet er særlig steinkjøring og steinplukking, hesjing av 
høy og lo, potetplukking og kålrottynning og rensking. Motorsaga har overtatt i skogen 
både til felling og kvisting. Hverdagen er omveltet på bare 15 år.

Det hadde pågått intens mekanisering innen jordbruket siden 1947-1948, men 
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mest utendørs. Og den fortsatte utendørs. Ingeniør Stokland på Globus i Brumunddal 
kom med ny såmaskin i 1961. Den såkalte Stoklandsmaskina brøt fullstendig med tid-
ligere type såmaskiner som hadde utmating av såfrø etter knastutmatings prinsippet. 
Denne maskina hadde utmating etter sentrifugalprinsippet, og var revolusjonerende på 
mange måter: Lett å fylle, lett å tømme.

Sentrifugalprinsippet var også helt nytt da dette ble brukt på en ny type kunst-
gjødselspreder, også fra Stoklands hånd. Fremdeles brukes slike spredere på eng og 
beite.

Innendørsmekanisering var fortsatt preget av mye muskelarbeid. Man hadde fått 
mjølkemaskiner, mekanisk utgjødslingsanlegg kom rett etter krigen fra firmaet Bratt 
Berg, det første montert i Granerud. Automatiske drikkekar hadde vært vanlig siden 
1930 tallet, men nå sto omveltingene i kø, som ombygging av båsfjøs til løsdrift på 
Tjerne i Ringsaker. Hønene ble puttet i bur og grisepurker ble bundet. Silotaljer for 
uttak av silo, og reliseranlegg på mjølkemaskinsektoren. Den andre gardsmjølketanken 
i Ringsaker kom i 1961 på Tjerne. Den ble innkjøpt av Leverandørforeningen gjennom 
min gamle arbeidsplass, Landteknikk. Vil det stoppe med det? Allerede i 1961 fikk Leif 
Tørud i oppdrag fra meierikretstyrene å utrede planer for tankhenting av mjølk. Samme 
år utarbeidet en arbeidsgruppe et foreløpig program for tankutbygging.

Regjeringen Gerhardsen har fulgt en politikk som støtter næringer som gir Staten 
eksportinntekter gjennom skipsfart og industri. Sistnevnte i nær tilknytting til havn for 
å redusere interne transportomkostninger. Innlands-Norge har havnet i bakevja. Rundt 
Mjøsa har kommet industri som har absorbert bort rasjonaliserte ansatte og småbru-
kere fra jordbruket. I andre deler av landet er disse blitt pendlere til de store byene, 
eller flyttet dit for godt. En stor sentralisering har foregått. Skoler er lagt ned eller blitt 
sentralisert. Når folketallet går ned i ei bygd blir vilkåra for de som blir igjen dårligere. 
Da får en kommunesammenslåing, og utkantene blir enda mer utkant. Landbruket var 
limet som holdt dette sammen.

Utviklinga nasjonalt og internasjonalt varslet nye endringer i landbruket – slik det 
alltid hadde vært. Gjennom EEC (EF), stiftet i Roma i 1957, ble internasjonal konkur-
ranse skjerpet på en ny måte.   

Den interne landbrukspolitiske diskusjonen i EEC og Stortingsmelding nr. 67 (1962) 
om markedstilknytting, ga landbruksorganisasjonene sterk presisering til sine stand-
punkter. De krevde at det skulle føres en nasjonal landbrukspolitikk som bygde på 
økonomisk likestilling i næringa under ett og distrikta i mellom. Det ville åpne for vide-
reføring av fastlagte produksjonsmål og etablert markedsorganisering. De tok sterk 
avstand fra at det skulle åpnes for norske særregler innenfor EEC landbruks politikk. 
Med dette kravet var fullt medlemsskap ikke tilstede for landbrukets vedkommende. 
Kravet ble avvist i Brüssel og av regjeringen Gerhardsen. Den norske regjeringa sendte 
søknaden 2. mai 1962 til Ministerrådet med sikte på fullt medlemsskap. Forhandlingene 
mellom Storbritania og EEC brøt sammen i 1963 og dermed trakk Norge søknaden.

Men for landbruket var det skapt en sterk uvisshet om framtida. Et stort flertall i 
Stortinget var hele tiden for medlemsskap, og de trodde at i mjølkeproduksjonen ville 
komme godt ut av det ”åkke som”.
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På Tokstad bor og jobber 
følgende:
•  Lars T. Platou, gårdbruker
•  Ingeborg
•  Clara Eline f. 1946
•  Johanne f. 1947
•  Sidsel Platou f. 1950
•  Cathrine f. 1953
•  Fridthjof f. 1956

På garden bor også pensjo-
nærene Anette Antonsen som 
tidligere var budeie, og Anna 
(Kokk) Engen. Tidligere gardsbe-
styrer Johan Harstad bor i Øvre 
Harstad.

Ansatte:         
•  Arne  Harstad, gardskar
•  Ole Harstad, gardskar
•  Alf Harstad, gardskar
•  Arve Østvang, røkter 

Johan Harstad og Lillemor på utstilling



Gardstankkomiteen har lagt fram sin innstilling angående henting av mjølk fra spann 
til tank. På årsmøtet 22. mars 1962 ble det vedtatt følgende: Styret gis fullmakt til å i 
gang sette med tanloppsammling og tanktransport etter retningslinjer utredet i tankko-
miteens innstilling. Tanktransporten finansieres etter de opptrukne linjer. Det vil si over 

meieriets budsjett og innkrevning av lik leie pr.kg. levert mjølk
På Skredshol hadde de gått til innkjøp av rørmelkingsan-

legg. Og dermed fikk Bergs Maskin i oppdrag å produsere en 
vakumtank tilpasset slike mjøkeanlegg. Den ble produsert og 
tatt i bruk i 1962 på Skredshol. Det var den første vakuumtank 
i hele Norden og ganske oppsiktsvekkende. Deretter ble det 
ble bestilt 50 vakumtanker tilsvarende fem spannruter og en 
tankbil.

Dette er første året det brukes skurtresker på Tokstad og 
flere garder omkring. Selvbinderen er avlegs. Men et nytt red-
skap brukes på Tokstad, fòrhøsteren. Epoken med slåmaskin 
og silosvans er over. Fôrhøsteren gjør begge deler samtidig og 
enda en innsparing.

 
Egentlig skulle det bare legges nytt tak på en liten del av den gamle låven på Tokstad 
i 1963. Men så kom Kaashagenkara og sa at låven var ”røti”. Dermed begynte riving. Å 
rive en gammel tømmerlåve er komplisert, og den var attpåtil fylt med gamle hestered-
skaper. Men ned kom den, det ble lagt ny drenering, ny dieseltankanlegg ble gravet ned, 
nye fundamenter og grunnmur støpt.

Så gikk man løs på fjøset. Innredning og himling ble revet ut. Så oppdaget en at en 
del av den gamle fjøsmuren var svært dårlig, at den måtte rives. Låven måtte heises opp 
i riktig stilling. To nye låvebruer måtte bygges. Lutingsrommet måtte flyttes. Kraftfôr-
silo og flissilo måttes bygges. Fjøsinngangen måtte flyttes. Ny fjøsinnredning, drikkekar 
og releseranlegg (mjølkeanlegg) kom på plass og da hadde arbeidet pågått hele som-
meren og mye av høsten. 

I 1963 solgte Tokstad ei kvige som ble innkjøpt på Bygdø Kongsgård. Etter at kua 
var satt inn for sesongen monterte firma Bratt-Berg nytt utgjødslingsanlegg. Deretter 
begynte reisningen av den nye låven. Der etter sto maskinlagret, potetbua, korntørka 
og traktorgarasjen for tur. Da alt var ferdig ble det innbudt 45 personer til mønsåsskål. Og 
Fylkesagronom Asbjørn Torp smilte bredt. Det var han som hadde tegnet og planlagt alt.

Men før dette var det inngående drøftinger på Tokstad. Skulle det satses på hus-
dyrløst jordbruk eller det gamle? På Tokstad valgte de det siste. Jeg mistenker også at 
de ansatte bestemte. Hvis Lars T. Platou hadde gått over til husdyrløst jordbruk måtte 
trolig fire av fem ansatte tatt annet arbeid.

 
På Moelven Brug hadde det skjedd også sterk merkevarebygging. Moelventilhengeren 
var landskjent og dominerte tilhengermarkedet. Bestillinger på 50 tilhengere pr dag i 
de mest hektiske vårmåneder var ikke uvanlig. Og nå tok bedriften et skritt videre da 
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Overraskelsen

Naturgjødsel-
spredning

Lars T. Platou skrev at året 1962 ble det dårligste 
avlingsåret på lenge. Det regnet nok mye, men tempe-
raturen var meget lav gjennom hele sommeren, og det 
ar det værste. Spesielt for de varmekrevende vekster. 
Vinteren kom tidlig. Den 22. april var det ikke en bar 
flekk å se og fortsatt er sneen metre dyp. Våronna kom i 
gang rundt 17. mai. Og det ble det dårlig avlingsår denne 
gang. Igjen var temperaturen i vekstmånedene unormalt 
lave. Men Tokstadjorda greier seg godt. 



de lanserte bløtgjødseltanken. Tidligere ble møkkakjøring utført på vinterføre med slae 
og møkkabrett. Da traktor og tilhenger kom på markedet ble det først håndlessing på 
tilhengeren, så kom lesseapparatet og overtok den jobben. På slutten av 1950-tallet 
lanserte Kyllingstad plogfabrikk sin ”Guffen” så en fi kk spredd møkka i samme opera-
sjon som når en kjørte ut på jordet. Hans Brekken i Gaupen konstruerte sin ”Ringland-
skuffe” hvor en ved bruk at trepunkt festet på traktoren kunne lesse og kjøre ut, men 
ikke sprede møkka i en opreasjon

Men nå kom Moelventanken som de første åra var rund, med sentrifugalpumpe i 
forkant av tanken, og med rør gjennom tanken og ut på sprederplate bak. Det krevdes 
en ting, møkka måtte være fl ytende

Noen Ringsakerbønder hadde bygget ny driftsbygning, og det nyeste av de nye var 
nyfjøset på Hjelmstad. Her var det tatt i bruk mange helt nye elementer på båsfjøs. 
Fabrikkproduserte innredninger, gjødselrister med direkte forbindelse med gjødsel-
kjeller, altså uten skantil, spaltegulv og binger til ungdyr, egen kalveavdeling, endeløst 
gummiband for inntransport av fòr, og i enden av driftsbygningen fòrsentral med to 
runde høye betongsilokummer. Disse skulle fylles med hjelp av transportører og med 
uttak med silotalje og klo. Kraftfôret skulle blåses inn med lastebil til egne kraftfôr-
siloer. Dette var nymotens nye fjøs som ble bygget fra grunnen av, planlagt og tegnet 
av legendariske Asbjørn Torp. Møkkakjelleren ble tett og likeledes porter, dermed ble 
møkka fl ytende. Da måtte det brukes lessepumpe, men et lass ble fylt i en fei og da sto 
Moelventanken klar til å kjøre ut. Problemet var at mange hadde bommet på volumet på 
kjelleren. Og mange måtte kjøre møkka på snøen vinteren gjennom  fordi kjelleren ble 
fylt langt raskere enn tidligere.

Veldre Bondelag fylte 50 år i 1964 og markerte det med en stilig fest på Veldrom lørdag 
18. januar 1964. Festkomiteen besto av Haavard Elstrand, Simen Hemma, Hans Glestad, 
alle med fruer. Ca. 90 deltakere under festmiddagen lyttet til kveldens toastmaster Haa-
vard Elstrand.

Men det var ikke bare fest og jubileer som opptok Veldre Bondelag. Avdelingsle-
der Paul M. Dalberg i Norges Bondelag innledet om ”Den økonomiske situasjon foran 
jordbruksforhandlingene”. Styret i Veldre Bondelag med blant annet løkendølene Einar 
Herland og Ole L. Storlien forfattet følgende uttalelse som ble oversendt Hedmark 
Bondelag:

- Veldre Bondelag krever regjeringens erklæring om dens framtidige jordbrukspolitikk 
behandlet i Stortinget før jordbruksforhandlingene tar til.

- Kanalisering av produksjonsøkningen over til korn og skog bør forsette, dog i et langsom-
mere tempo enn sammenslåingen av bruk til mer rasjonelle bruksenheter, foreslår vi at 
Staten yter nedskrivningsbidrag på husene som tilhører den kjøpte eiendom.
- Når det gjelder kraftfòrordningen, mener vi at hvis en kan komme fram til en hensikts-
messig form for rasjonering, dette er bedre enn en økning i kraftfòrprisen.
- For å stimulere bruken av heimeavla fòr, foreslår vi at korntrygdens satser satt opp til det 
dobbelte.
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- For å lette at våre organisasjoner, både de økonomiske og de faglige, styrkes vesentlig ved 
at de samordnes og helst slås sammen.
- Når det gjelder sesongvariasjon i mjølkeprisen, bør den økes for høstmjølk.
- Vi må satse på å unngå en pristrykkende import.
- Handelsavtaler vedrørende jordbruksvarer bør behandles og eventuelt godkjennes av 
landbruksdepartementet.
- Angående markedsbearbeidelse for eksport av landbruksprodukter, mener vi at det bør 
stilles et langt større beløp til disposisjon enn det vi i dag har.
- Vi er klar over at lønnsevnen i jordbruket stadig sakker akterut. Den ligger i dag ikke over 
45% av industriens. Dette er en uholdbar tilstand og skamplett på vår velferdstat. Inntekts-
økning på minst 20%.
- Vårt mål er jamnstilling med de andre næringer, og som et steg i riktig retning krever vi 
derfor en generell
- Eventuelle pristillegg må komme produsentene til gode.
- Jordbruket er tynget av mangel på kapital til drift. Og invisteringsformål. De nødvendige 
midler til jordbrukets kredittinstitusjoner må derfor stilles til rådighet.
- Skattemessig sett har jordbruket for stor egenkapital, i det formueskatten tynger ufor-
holdsmessig mye, fordi omsetningen pr. formueskrone er så liten. Den siste bebudede ver-
dioppskrivning forverrer dette forholdet ytterligere.
- Vi krever uravstemming. Det enkelte bondelagsmedlem må i likhet med LO-medlemmene 
gis rett til ved urenavstemming å gi uttrykk for hva det mener om de oppnådde forhand-
lingsresultater i fremtid
Veldre Bondelag forlangte en helt annen kurs enn den Staten ved regjeringa Gerhard-
sen førte.

 
Storkommunen Ringsaker eksisterte fra 1. januar 1964. Lars T. Platou sa at en gang i 
framtiden, kanskje ikke så langt fram heller, vil Rudshøgda framstå som et meget sen-
tralt område i Ringsaker. Lars fikk rett også om det.

I 1965 var målet for de ikke-sosialistiske partiene å få regjeringsmakten. Lars T. 
Platou ble innvalgt på Stortinget som listetopp på Høyres liste. Disse partiene fikk mak-
ten etter stortingsvalget. Per Borten fra Senterpartiet ble statsminister. Lars T. Platou 
havnet i kommunalkomiteen. 

Moderne grisehus kom i 1965 på Østre Løken, etter en tragisk brann året før. Dette 
besto av flere egne avdelinger. En avdeling for gjeldpurker. En egen fødeavdeling, avde-
ling for smågris og en forslaktegris. Det kalles for kombinert produksjon. Her skulle de 
aller strengeste krav til hygiene og klima ivaretaes. Mekanisk utgjødsling var en selv-
følge, mekanisert fòring og automatisk regulerte vetilasjon og oppvarmingssytemer.

I 1965 kom mjølketankene til Løykjedalen. Det var en del barnesykdommer i begyn-
nelsen. Lokka på tankene hadde for dårlig tetting. For å få vakuum på tanken var det 
noen som i begynnelsen plasserte kjerringa på lokket. Andre syntes de ikke fikk vasket 
tanken godt nok inne i. Ikke kom røkteren gjennom lokkåpningen heller. Igjen måtte 
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kjerringa til pers hvis hun var litt smal. Hun måtte være temmelig lettkledd, for å si det 
slik. Det var slett ikke så greit hvis naboen sto i døra i mjølkerommet. Resolutt lukket 
bonden lokket igjen. Med den følge at kjerringa bokstavelig talt fikk føle hva vakuum-
tank var.

Tank og mjølkemaskinanlegg hører sammen, mente Leveranddørforeningen. Og 
de forsøkte å få et agentur på rørmjølkingsanlegg. Det viste seg å bli problematisk. De 
ble motarbeidet av de største importørene fordi meieriet ville selge dette til selvkost. Til 
slutt kom de til enighet med firma Nordby & Co i Oslo som selgere av merket Effektiv.

 
Debatten om strukturrasjonalisering kontra bosetting, spenningen mellom store 
og små produsenter, var en skillelinje som alltid har eksistert i norsk landbrukspoli-
tikk. Disse motsetningene begynte å vokse igjen fra midten av 1960-åra. Stortingsmel-
ding no. 64, som ble behandlet våren 1965 blir sett på som denne problemstillingens 
tilbakekomst.

Den politiske prosessen som i kjølvatnet av Stortingsmeldinga avslørte at de land-
brukspolitiske målsettinger var mer motstridene enn det som vanligvis hadde kommet 
til uttrykk siden 1950-åra. På den ene side fant man tanken om at inntekts og velstands-
utvikling i landbruket bare kunne oppnås ved større og færre bruk og ren spesialisering, 
ut fra gitte naturmessige og økonomiske forutsetninger. Det overskuddet på arbeids-
kraft som en slik utvikling skapte, skulle overføres til andre næringer hvor det fantes 
ekspasjonsmuligheter. Dette var et rådende syn innefor regjering, byråkrati og Land-
bruksøkonomisk institutt.

Et motsatt syn la stor vekt på landbrukets rolle for å opprettholde spredt boset-
ting. Dette var et syn som ble forfektet av landbrukspolitikere utenfor regjeringen og 
på Norges Landbrukshøyskole. De påpekte at en strukturrasjonalisering kun ville være 
til fordel til forbrukerne ved billigere priser, mens produsentene måtte løpe fortere og 
produsere mer til stadig lavere priser.

 
Det gode grasåret i 1967 ga umiddelbart utslag. Vinteren 1968 ga store ytelseøkninger i 
norsk kubestand. I gjennomsnitt økte produksjonen med 224 kg. pr. ku. med 4,09 % fett.

149 000 kuer oppgis til å være med i husdyrkontrollen i Norge. Helmjølksalget ga 58 
øre mer netto enn til smørsalg. Selv om det innenlandske salget økte holdt det ikke tritt 
med produksjonen. Norske Melkeprodusenters Landsforbund ble tvunget til å trekke til 
markedsregulering.

Men det var mer som gledet norske mjølkeprodusenter i 1968, særlig de som drev 
uten leid hjelp i fjøset. I forbindelse med jordbruksavtalen kom det med en felles proto-
kolltilførsel fra partene om en ferieordning for bønder. Husdyrbruket var helt på sidelinja 
da andre yrkesgrupper kunne feriere. Mangelen på en ferieordning og mye helgearbeid 
skapte store problemer. Den tidligere arbeidshjelpa hvis det var noen, hadde for lengst 
forsvunnet inn i andre yrker. 

Opptakten ble hilst med tilfredshet. Men før en kunne feriere med landbruksvikar 
måtte bøndene prioritere, og valgte en vikarordning som først og fremst kunne tre inn 
i bildet ved sykdom.

89 

Struktur-
rasjonalisering

Mye mjølk



Norsk Rødt Fe sto sammen med meieribruket for en stor og epokegjørende nyvin-
ning i 1968; omorganisering av husdyrkontrollen. Den omfattet både mjølk- og kjøttpro-
duksjon på storfe, sauekontroll og purkekontroll. Det viktigste i dette ble helsekortene 
på livdyr, som var sentral i avelsarbeid og senere eksport av livdyr.

Avlingsåret 1968 ble kjent som kanskje det beste i nyere tid. Tidlig våronn med april 
såing, kjølig mai, regn i juni, varme og sol uker i juli og august. Spesielt var det drøm-
meforhold for korn. Avlingsmengder på over 400 kg pr.da helt opp til 500 moh. er ikke 
dagligdagse eller aldri skjedd. På Nes registrerte over 600 kg pr da på de gunstigste 
steder. Kanskje litt tørt for poteter og voll, men strålende ferievær.

 
Politikeren Lars T. Platou blir gjenvalgt til Stortinget. Denne gang blir han leder av 
den tunge finanskomiteen. Som saksordfører fikk han hovedansvaret  for å lose  Bor-
tens regjeringens store skattereform- momsreformen gjennom Stortinget.

Spørsmålet om å søke EF-medlemskap kom opp i regjeringen tidlig på året 1970. 
Senterpartiet og flere så på EF med større og større skepsis. 28. august 1970 ble Folke-
bevegelsen mot medlemskap i EF stiftet. Bak sto sentrale senterpartifolk og personer 
med sterk tilknytting til norsk landbruk. Som leder valgtes Hans Borgen, tidligere land-
bruksminister i regjeringen Lyng. Han var en mektig leder i NML (Norske Melkeprodu-
senters Landsforbund).

Stortinget vedtok 25. juni 1970 med 132 mot 17 stemmer at medlemsskapsøknaden 
til EEC (EF) fra 1967 skulle opprettholdes og at forhandlinger kunne innledes. Samtidig 
vedtok Stortinget at det skulle holdes rådgivende folkeavstemning når forhandlingsre-
sultatet forelå.

Allerede under innledningen i forhandlingene var det klart at de norske landbruks-
organisasjoners krav ble avist fra EFs side. Norge måtte godta EFs landbrukspolitikk 
uavkortet.

Veldre Bondelag følte nok at de også trengte ei oppdatering angående foranstå-
ende medlemsskapsforhandlinger. Bygdas stortingsrepresentant Lars T. Platou og 
Hans Borgen innledet til diskusjon under et møte på Tingvang. Selv om de to hadde 
ulike syn om medlemsskap var Lars T. Platou enig med Hans Borgen i at jordbruket var 
sterkt avhengig av særordninger for å opprettholdes som før. 

Våren 1970 var det ny jordbruksavtale vedtatt med Staten. Helt nytt er grassilotrygd 
som ble en slags utjevningspolitikk distriktene i mellom. Jordbruksavtalene viste at 
en bondevillig regjering sto bak Staten, i motsetning til perioden med regjeringa Ger-
hardsen. Nytt er også driftskredittordningen i landbruket mellom landbrukets salgs-
organisasjoner og Sparebankforeningen og Den Norske Bankforening. Landbrukets 
salgsorganisasjoner står som garantist for driftskreditten ovenfor bankene.

Ingen kunne innlede bedre enn Lars T. Platou om den nye merverdi- og investe-
ringsavgiften i Veldre Bondelag. Lars var jo er saksformann og leder av Finanskomiteen 
på Stortinget som vedtok reformen.

1970 er året da siste mjølkespannrute går i opplag. Nå er det gått i gang med byg-
ging av stor tankbilmottagelse på Tørrmelka, samt det tredje blandeanlegg ved VTIS-
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anlegget. Nå er det med andre ord slutt med mjølkespann på gardene. Det er utkjørt 
vakuumtanker for de som har rørmjølkanlegg og åpne tanker for de som har spannan-
legg. I Furu krets er det i 1970 18 besetninger med ku. På Tokstad i 1970 var det en hest 
igjen og tre traktorer. 

Året 1970 oppsummerer Lars T. Platou slik: Svært kald vinter med mye snø. Særlig i 
februar lå tempraturen jevnt over på – 25 grader Celsius. Mye regn i mars og april var vel-
kommet. Normal våronn og godt vær. Juni ble den varmeste måned jeg hitill har opplevet. 
20. juni var vi oppe i ca 33 grader. Mens juli og august ble sure og regnrike. Noe vanskelig 
høst med sen skuronn. Men bra avlinger.

Lars T. Platou har vært bonde på Tokstad i 30 år. Da han ser tilbake på siste tiårspe-
riode sier han det slik: Periodens første syv år hadde til dels vanskelige innhøstingsforhold 
og ofte tidlig frost. Men den nye korntørka og potetbua har reddet store verdier.

Garden har vært drevet som tidligere, med stadig vekt på mjølkeproduksjon. Antall 
årskuer er øket fra 20,1 til 30,2. Ytelsen har øket fra 5 256 og 3,9% fett og 295 kg melkefett 
til 6 113 kg. 3,75 fett,og 229,5 kg melkefett. Høyeste månedslevering har øket fra 12 091 kg 
til 19 400 kg. Med økende bestening er åpen åker arealet redusert fra 64,9% til 46%.  Flere 
og større siloer er derfor blitt påkrevet.

Det nye fjøset er stort nok til 36 årskuer. Gardens dyrkede areal må derfor økes fram-
over. Her er det store reserver å ta av. Det dyrkede areal er nå 258,7 da. Noe av det bør til-
plantes med skog, på Smedbakken. Melkeprisen er øket fra 70,4 øre pr.liter til kr. 1.08 i 1970.
Potet og kålrotproduksjon har vært betydelige, men må nok nedtrappes fordi er for ressurs-
krevende. Det er timeløøna som har gått opp fra kr 4,50 til kr 10,00.  I dag er det fjøsrøkter 
og tre karer som er lønnet på Tokstad. 

På grunn av at Lars ble gjenvalgt på Stortinget, har det ikke vært mulig å skjære enda 
mer ned. Potetprisen i 1961 var 21 øre, den er steget til 30 øre i dag. Dette blir en alt for svak 
stigning til å holde tritt med utgiftene. Maskinringen har vært en suksess både sosialt og 
økonomisk.

Skogsdriften har god lønnsomhet. Store arealet er tilplantet. Men den gode Tokstad-
jorda er et problem da plantene bli nedvokst i vegetasjon. Skogsbilvei, traktor og vinsj er 
anskaffet.

Fru Ingeborg mister sin far og nabo Ivar Hveem i 1971. Som minne etter han står 
den staselige alleen opp til Båberg.

Tidligere på året forlot den gamle husbondkaren Johan Harstad også Tokstad, for 
godt, 95 år gammel. Den gamle sliteren og trofastheten selv, som alltid sto på for gar-
den og familien han var ansatt for, uansett hvordan forholdene var.

Vi tar også med at det gamle stabburet på garden må rives. Tømmeret var alt for 
dårlig for at det kunne bevares eller restureres. Tømmeret ble sortert slik at det beste 
ble tatt vare på, samt at de fikk tak i nye arbeidstegninger over slik de gamle Hedmarks-
stabburene ble bygget.

 
Da forhandlingene om tilslutning til EF-medlemskap var avsluttet 15. januar 1972 
og resultatet ble kjent, oppsto det øyeblikkelig stor misnøye blant bønder og fiskere.  
Mjøkeproduksjonen skulle få særordninger, men disse måtte ikke komme på kant med 
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forurensing

Avlinger gjennomsnitt siste 
10 år:
Høy, pr. da 895 kg
Bygg, Herta/Birgitta, pr da 326 kg
Poteter, Parnassia, stivelse % 
18,0, pr. da 2.160 kg
Kålrot, pr. da 8.050 kg

1970 kjøpt inn ny treskjærsplog.



EFs politikk på området om felles regler om felles jordbrukspolitikk. ”Alle” viste at det 
var umulig å forene. Her stiltes det krav om rasjonell produksjon, markedsregulering 
via nedskjæring eller sammenslåing av bruk. Norge kunne få en overgangstid til EFs 
politikk til 1975. Med andre ord måtte de norske forhandlerene oppgi alle vesentlige 
krav på jordbrukets området. Men de norske forhandlerene skjøt seg inn under § 9 om 
mjølkesubsidier om at tiltak skulle treffes osv, men allerede i utsagnet lå det en avvis-
ning om selvbestemmelse i landbrukspolitikken. 

Arbeiderpartiregjeringen Trygve Bratteli var for medlemskap. Tilhengerene av EF- 
medlemskap aviste all form tvil at det skulle bli mjølkemangel her i landet. Statsminis-
ter Bratteli tok denne spesifikke kritikken så alvorlig at han stilte kabinettspørsmål på 
avstemningsresultatet, som ble nei i folkeavstemningen høsten 1972. 25. september 
fikk han svaret og gikk av. 

En ny nei-regjering kom på plass med Lars Korvald som statsminister. Den nye regje-
ringen trakk søknaden om tilslutning til EF. I stedet ble det søkt om en handelsavtale. 

Arbeiderpartiet gjenvant regjeringsmakta i 1973. Statsminister Trygve Bratteli fikk 
æren av å føre Norge inn i oljealderen da han åpnet Ekkofisk-feltet i Nordsjøen for olje-
utvinning i 1974. Heretter skulle velstandsutviklingen finansieres med lån i utlandet 
med det såkalt svart gull som kausjonist.

For landbrukets sitt vedkommende ble næringen polititsert. Nå skulle oljeinntek-
tene som ga landet en helt annen handlefrihet brukes i næringer som landbruk via 
Statsbudsjettet. Forbrukersubsidier skulle brukes i enda større grad enn før og nå også 
på kjøttvarer. 

Krig i Midtøsten førte til oljekrise i 1973. Nytt var også kornkrise golbalt. FNs gene-
ralforsamling vedtok å arrangere Verdens Matvarekonferanse i Roma i 1974. Kravet om 
sjølberging kom i skuddet igjen.

På denne tida ble et nytt og illevarslende og illeluktende tema diskutert i Mjøsom-
rådet, nemlig forurensing. Det var tema på i et møte på Veldrom da det kom fram at 
Mjøsa ikke var en rein innsjø lenger, men full av alger som levde stort på forurensing. 
Om landbruket ikke var den største synderen, så var de av de største. Pressaft fra gras-
siloer, lutevatn, utette gjødselkjellere, tilgrising av små vassdrag og fosfat vaskemidd-
ler, spreding av blautgjødsel på snø, telemark og i regnvær, var av de største synderne. 
Noe måtte gjøres raskt. Moelven Brug plundret med å plassere en harvseksjon bak på 
gjødseltanken slik at møkka ble nedharvet med en gang.

 
I januar 1976 fikk regjeringa ny landbruksminister, Oskar Øksnes. Han ble en slags 
stamfar for opptrappingsvedtaket i landbruket, som gikk under den offisielle tittelen 
Stortingsmelding nummer 14. Landbruksforhandlingene i 1976 ble de gledeligste noen-
sinne for bøndene. 

Opptappingsvedtaket fikk umiddelbare følger. Landbruksskolene ble overfylt av 
ungdommer som drømte om et gardsbruk med katt og kaniner og så fram til sin barn-
doms grønne dal. Avisene var fulle av reportasjer av folk i gode stillinger i våre byer som 
brøt over tvert for å finne seg et småbruk. Noen etter sine foreldre, besteforeldre eller 
en gammel krokrygget onkel. De lot seg villig avbilde seg med hus som måtte ha hjelp 
og støtte for å holde seg oppreist. 
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Gode tider og 
forurensing i 

Mjøsa



For andre bønder brøt det løs en svær demning av forventninger. Vedlikehold og 
nødvendige investeringer hadde ligget på et sparebluss i flere tiår. Nå var tida kommet 
for å gjøre noe med det. Søknad om lån og tilskott i Statens Landbruksbank var sju-åtte 
ganger så store som bevilgningene til banken. Nye traktorer med den minste lyte ble 
innbyttet før den hadde dratt et eneste plogdrag. 

Tørrsommeren 1976 førte til at det boret etter vann på Tokstad, 61 meter djupt, og 
rikelig med vatn. Tokstads eneste hest blir godkjent som jegerhest. Og innsatt på det 
gamle kvarter.

Oscillatoria, den blågrønne algen holdt på å ta kvelertak på Mjøsa. I 1977 blir det 
vedtatt på Stortinget en plan for en utvidet Mjøsaksjon. Denne skal strekke seg over fire 
år og alle utslippsmåter skal under effektiv kontroll og rensing. En undersøkelse hadde 
vist at 40 prosent av alle grassiloer var utette og forurenset vassdrag som går til Mjøsa. 
Men med økonomiske tilskudd var ikke bøndene seine med å bli med på aksjonen for å 
holde Mjøsa rein. Møkkakjellere ble tettet, men da ble de også for små. Det måtte derfor 
påbygges, og oppå de nye kjellerne kom det nye husdyrrom. Såkalte Mjøsaksjonkasser. 
Ringsaker Almenning stilte gratis forskalingssett til disposisjon. Sammen med nye silo-
kummer og den generelle inntektsopptrappinga, ble det kraftig produksjonsøkning av 
spesielt mjølk og kjøtt. Men blir det nok avsetting?

Mjøsaksjon var det også på Tokstad i 1978. 80 m2 med ny gjødselkjeller ble bygget. 
Drens og kloakkledninger fra fjøs, silo og luterom ble lagt om. Enda en ny traktor ble 
innkjøpt og en byttet inn. Likeså ei tung skålharv og ny tilhenger ble innkjøpt. Mjølke-
rør av plast ble skiftet ut til fordel for stålrør. Ellers vanlig vedlikehold på alle husa på 
garden.

På Tokstad er ytterligere utbedringer grunnet Mjøsaksjonen på gang.  Forsterknin-
ger av gamle møkkjellervegger og større møkkpumpe må til. Etter den milde vinteren 
og fine høst i 1978 ble det motsatt i 1979. På Storlishøgda kom snøen 5. oktober og 
smeltet ikke før våren 1980. Sommeren var våt og kald. 

 
Ved inngangen til 1980-tallet var en tilbake i den tidligere situasjonen med store sprik 
mellom Statens og jordbruksorganisasjonenes forhandlere. I denne situasjonen i 1980 
startet forbedredelsene til eierskifte på Tokstad. Det er første byggetrinn på gamlebyg-
ningen som har startet. Den ønsker en å flytte litt østover. Derfor blir gravet ny tomt og 
støpt ny kjeller med betongdekke.

I 1981 var det stortingsvalg og et brakvalg for Høyre. Lars T. Platous etterfølger for 
Høyre i Hedmark, Johan C. Løken blir landbruksminister i Willochs regjering. Løken 
ville ha en ny landbrukspolitikk. Bøndene måtte ikke som tidligere bli avhengig av stat-
lige overføringer. Inntektsutjevninga hadde gått alt for langt. Dette medførte at prisene 
på matvarer steig betraktelig og etterspørselen sank. Nordmenn begynte å valfarte til 
svenskegrensen, og overproduksjonen ble større og verre og hanskes med. 10 000 tonn 
med kjøtt måtte dumpes i det utenlandske markedet for å holde prisene oppe. Kjøttsal-
get sank fra ca. 187 000 tonn i 1980 til 166 000 tonn i 1981. 

I disse tider begynner ledelsen og styret i Hed-Opp med rasjonaliseringstanker. 
Tre slakterier rundt Mjøsa? Hed-Opps anlegg har gått ut på dato, inneklemt på Hamar 
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Snart eierskifte 
på Tokstad

Året 1977 ble et godt avlingsår 
på Tokstad. Sein våronn rik-
tignok med over en kvart med 
nysnø så seint som 6. april. På 
Tokstad kom det en ny trak-
tor til gards, en International 
633-2 ble innkjøpt. Med lasset 
fulgte en fòrhøster av typen 
Ugerløse Hm 52, med auto-
matisk styring. Nå ble det slutt 
på å henge i staget for å styre 
grasstrømmen. Ellers ble det 
nytt hydrofòranlegg installert 
på garden. 



vest. Bru over Mjøsa kommer i 1985. På Store Ree i Stange var det bygd ny driftbyg-
ning til okser og oksestasjon.  Nå er det klart for innflytting. Stensby oksestasjon er 
solgt til Norsk Svineavelslag. Og etter en rask ombygging er også denne klar til bruk 

som rånestasjon i 1981. I 1980 er 80% av alle purker bedekt ved 
kunstig insiminering.

Lars T. Platou og hustru Ingeborg har gått på siste år som 
aktive bønder på Tokstad. Sønn Fridthjof skal overta.

Som en slags verdig avslutning på brukstida til Lars og Inge-
borg, er 100 års jubileet til Norske Melkeprodusenters Landsfor-
bund. Kua 73 Viktig representerte garden på en ypperlig måte. 
Hun vant førstepremie og ærespremie med sølvpokal for utstil-
lingens beste jur blant de utplukkede kyr på utstillingen.

Derfor er byggetrinn to i gang satt på gamlebygningen. Den 
gamle pipa er revet, viduene er tatt ut, hele taket er tatt av, så ble 
hele gamlebygningen flyttet over på den nye grunnmuren. Som 
et nytt tak på plass og like ens med vinduer. Den første traktor 
med firehjulstrekk innkjøpt og den første vendeplogen har kom-
met til gards. Avlingsåret ble på det jevne. Fin våronn, sur og 
kald sommer med mye regn, men fine innhøstingsforhold.

 
Fridthjof Tokstad Platou overtar garden Tokstad 1. januar 1982. Han overtok Tokstad 
med betydelige utfordringer i form av overskuddsproblemer på de fleste av jordbruks-
produktene. For mjølkeprodusentene ble det satt et produksjonsmål på 1 850 mill. liter. 
Det hadde i 1981 blitt produsert over 2 200 millioner liter i 1981. En kom derfor ikke 
unna to-prisordning på mjølk. Det var igjen i underkant av 15 mjølkeprodusenter i Furu 
krets.

For kjøttproduksjonen var det langt billigere å dumpe overskudd på verdensmarke-
det enn billigsalg her til lands men så var det opinionen å ta hensyn til.

Landbruksminister Løken fikk litt av et problem å løse. Bare grensehandelen siste 
år var like stort som overskuddet og kjøtt. Nå ble det bråstopp av all utbygging og låne-
finansiering for kjøttproduksjon. Og bøndenes priser sank dramatisk for overskudd var 
jordbrukets ene å alene sitt ansvar. Omsetningsavgifta føk opp til da ukjente høyder. 
Men det var og slått fast i Stortinget at jordbruket er ei regulert næring, vekk fra alle 
markedskrefter. Men presiseringen i 1982 om at jordbrukets inntekter skulle likestilles 
lønnstakere i industrien, innebar et marked i balanse. Det var opp til produsentene og 
ansvarliggjøre det. På en måte ble overskuddsproblemene veltet over på bønder som 
hadde investert i driftbygninger og maskiner. De hadde gjort dette i god tro på tidligere 
vedtatte stortingsvedtak. Nå sto de og hadde problemer med å betale renter og avdrag. 
Dette måtte løses. 

Og for de fleste besto det i og ikke ha betalt arbeidshjelp lenger og sende kjærringa 
ut i betalt arbeid. Besetninger med leid røkter endte på slakteriet. Og de som hadde 
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Vi tar med oppsummeringe av siste 10 års periode for 
Lars og Ingeborg på Tokstad:
Hovedproduksjon er mjølk og poteter på Tokstad fra 
1971 til 1981. Antall årskuer er øket fra 32,2 til 32,4. 
Ytelsen er øket fra  6 113 kg , 3,75% fett og 229,5 kg 
mjølkefett i 1971, til 6 584 kg, 4,10 % fett, 3,3 protein 
og 269,9 kg mjølkefett i 1981.
Mjølkeprisen har steget fra 108 øre i 1970 til 220 øre 
pr. kg i september 1981.
Timelønn for jordbruksarbeidere har steget fra kr 
9,80 i 1970, til kr 35,90 i 1981.
Arbeidstakere er derfor i 1981 en fjøsrøkter og to 
gardskarer i 1981.

På garden finner vi følgende 
personer:
Fridthjof T. Platou, gardbruker
Lars og Ingeborg Platou, 
føderådsfolk
Hilde Platou, søster
Håkon Grosberhaugen, røkter
Alf Harstad, gardskar

1981-2008
Omstilling

73 Viktig og Håkon



gjort det tidligere og satset på kjøttproduksjon sendte og disse samme vei. Noen satset 
på broiler, andre kornproduksjon med lønnsarbeid på si. Det siste noen alle kunne gjøre 
var kostnadsjakt. Spesielt kraftfòret som tynget kostnadsida, kunne noen gjøre noe med 
ved kvalitetsdyrking på grovfòr.

Fridthjof satset på fjøset. Enda en ny silo kom på plass. Men det kom ei helt ny 
maskin i bruk på Tokstad dette året, ei rundballepresse. Men gamlebygningen ble fer-
diggjort dette året. Så nå er det bare og vente på den nye gardkjærringa. Avlingsåret ble 
på det jevne, men tørke midt på sommeren satte alle avlinger tilbake.

I 1982 var det ny utdeling av ære på Tokstad. Lars T. Platou blir tildelt Kongens for-
tjenestemedalje i gull for sitt lange virke.

 
1. januar 1983 startet toprisordningen på mjølk. På basis av ei historisk leveranser 
fikk hver mjølkeprodusent ei kvote å forholde seg. I sum skulle den totale kvote ikke 
overstige 1 850 millioner liter. Men for bruksutbyggere, eierskifte som på Tokstad, eller 
oppstarting, gjelder det helt andre regler. I sum var det hele 12 000 produsenter. Å ha 
stor avdrått lønte seg ikke lenger. For de som leverte over kvote fikk de bare 1 krone 
literen. Likevel kom over halvparten av mjølkeprodusentene i en slik situasjon. Det ble 
det skåret ned på kraftfôret. Derfor ble det slutt på importen av fôrkorn.

Sluttavregninga betydde mest for den norske bonde. Derfor måtte rasjonaliseres i 
samvirkeleddet. Nytt storslakteri er vedtatt bygd på Rudshøgda. Hamar, Gjøvik og Lil-
lehammer slakteriene skal ikke slakte lenger. Drøssevis av meierier får dødsstøtet. 
Gartnerhallen flytter fra Hamar til Rudshøgda. Møller går samme veien. Kvisla Mølle 
legges ned av Felleskjøpet. Felleskjøpets anlegg i Moelv legges ned. Potetmjølfabrik-
ken på Jessnes legges ned. Halmlutinga i Brumunddal legges ned. I Moelv er den alt 
lagt ned. Moelven redskapen forsvant i det mekanisk avdeling blir solgt, Hymas slutter 
å produsere traktorgravere, men satser på beltegravere, og Kverneland selger Globus. 
Det mekaniske miljøet i Ringsaker forsvinner.

 
Den store begivenheten på Tokstad i 1983 var bryllupet mellom Fridthjof og Kari Hanne 
Hodne fra Stavanger. Det viste seg raskt å være et klokt valg og et ”græpa kvnnfolk”, 
som de tidligere gardkjærringene på Tokstad gjennom tidene. Ikke redd for å spytte i 
nevene å gå på, uansett utfordinger. 4. april 1983 flyttet de nygifte inn i gammelbygnin-
gen. Det ble ikke rare bryllupsreisen for våronna ventet.

Våronna startet 2. mai, men etter ei uke ble det bare regn, helt til 22. mai. Så ble det 
kjempeforhold vekstsesongen gjennom. Agneta-bygg ble sådd for første gang. Nå ble 
det også innkjøpt truck til potethåndteringen, og ei stor JF skiveslåmaskin med krim-
per. Det betydde at ei ny æra i govfôrdyrkinga var innledet. Fortørking av gras, ut med 
fôrhøsteren. Premiekua ”Viktig” fikk en oksekalv som ble godtatt på testinga på NRF og 
fikk navnet 5416 Tokstad.

Men før våronna startet ble en epoke avsluttet på Tokstad. Den siste som hadde 
Harstad til etternavn, Alf, gikk av med pensjon.
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Det ideologiske værskiftet i politikken tidlig på 1980-tallet fikk store konsekvenser. Det 
ble et langt friere armslag for økonomisk liberalisme, som deregulering, økonomisk 
frislepp, høyrebølge og jappetid. Kritikken ble sterkere og sterkere mot rammene i jord-
bruksoppgjøret. Ordet kønnbonde fikk negativt stempel. Dette med millimeterrettferd 
internt i næringa kom under press fra politisk hold. Ja, hele landbrukspolitikken var i 
uttakt med liberalistisk tenking. Men var det noe nytt?

Nå blir det satt søkelys på næringa gjennom fjernsynsdebatter. Det var ikke nok 
å være en traust landbruksmann. Han måtte kunne te seg, være dyktig medieaktør og 
kunne opptre rampelyset. Men det positive i situasjonen var ny tenking. Kunne drikke-
mjølka brukes til mer enn helmjølk og skummet mjølk? Fra nå av kom det mange nye 
vareslag.

Men på Tokstad er det familieforøkelse som opptar det nye brukerparet. 4. juli 
1984 kommer odelsgutten til Kari og Fridthjof. Bare dager før starter de firmaet  
Hodne & Platou.

Potetdyrkinga er omlagt til settepotetedyrking av sorten Pimpernell, og matpotet-
dyrking. Og siste ku med horn ble levert på slakteriet dette året. Avhorningen startet 
i 1975, så nå er også dette miljøkrav imøtekommet. Ellers går det igjen som en rød 
tråd på Tokstad som andre garder; vedlikehold, reparasjoner og atter vedlikehold. Ei ny 
Krone rundballepresse er innkjøpt sammen med naboene på Båberg og Storlien.

På garden hogges det hvert år 150 m3 til 200 m3 tømmer. Enda holder manuell 
hogst stand, men maskinell sluttavvirking tar mer og mer over. Det er bare et tidsspørs-
mål før vinsjen og motorsaga er parkert for godt.

Grisehusene blir færre og færre i Ringsaker. Men desto større. Løken Østre har sta-
dig utvidet og er blant fylkets største på gris. På slutten av 1970-tallet skulle alle som 
drev med gris ha 25 årspurker. De som vil være med framover må doble. Spesialisering 
tvinger seg fram. Det holder ikke og drive med både to og tre husdyrslag. Og drive med 
gris som ei slags attåtnæring som tidligere, det går bare ikke.

Fra nå av leverer bøndene i Løykjedalen ikke lenger mjølk til Hedmarksmeieriet, 
men til Østlandsmeieriet. Men selve meieriet er det samme.

I denne tiden, hvor statsminister Gro Harlem Bruntland erklærer at landbruket 
skal være robust – men og billigere for staten og forbrukerne, skjedde det i april 1986 
en kjernekraftulykke i Tsjernobyl i Sovjetunionen. Luftnedfallet etter ulykken fikk særlig 
mye å si for lammekjøttet. På en nifs, ny måte merker Tokstads nyansatte gardskarer, 
Rolf Johansen og Knut Morten Kleven, hvordan lokalt landbruk preges av internasjonale 
hendelser.

Det ble en sein og kald vår, hvor våronna strakk seg ut i juni måned. Det vanlige er 
å bli ferdig til 17. mai. Juni og juli ble tørre måneder før atter regnværet tok over.

En ny form for bedekning av kyr er innlegging av embro. Det ble utført på Tokstad 
hvor ei kvige fikk innlagt egg fra gardens kuer nummer 198 og 204. Resten av Smiu-
åkern på tolv dekar ble oppdyrket dette året og det ble foretatt forflytting av ei steinrøys 
som er seinere tiltenkt som demning for et større jordvatningsanlegg.

Landbruksoppgjøret i 1987 fikk store kutt etter brudd i forhandlingene. Ordet 
jevnstilling med lønnstakere i industrien som hadde vært innen rekkevidde tidlig på 
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Slipp penge-
kraften fri



1980-tallet ble forlatt. Hele 14 000 mennesker deltok i en spontan demonstrasjon foran 
Stortinget, deriblant ei busslast fra Veldre. Brit Skurdal Braastad rapporterte direkte til 
Hedmarksendinga fra byen, og mjølkeprodusentene gikk til mjølkestopp i leveransene.

På Veldrom ble landbruksdirektør Almar Sagelvmo invitert for å holde et foredrag 
over emnet ”Landbruk og landbrukspolitikk i 1990-åra.” 

Sagelvmo:”bøndene må regne med forventet press på å få redusert overføringene 
til landbruket, kanaliseringspolitikken med korn på flatbygdene og drøvtyggere ellers 
lar seg ikke opprettholde, lønnsomheten i kornproduksjonen må reduseres”.

Foredraget var som en kald bøtte vann i hodet på mange av de unge gardbrukerene 
som hadde overtatt farsgarden i det siste.

Men mange flere fikk en kalddusj. Husproduksjonen på Ringsakers største bedrift, 
Moelven Brug, legges ned. Seks hundre arbeidstakere har ikke lenger en arbeidsplass. 

Bankene fikk store problemer etter jappetida – tiden på annen halvdel av 1980-
tallet da mange investerte heftig i Norge. Forretningsbankene måtte få statlig hjelp for 
å overleve. Sammenslåinger, fusjoner, nedleggelser var hele tida det som gikk igjen i 
media. Før hadde bankene nærmest løpt etter kundene for selge dem ”billige” lån til alt 
mulig. Nå var festen over. Rentene steg og steg. Et vanlig lån til en traktor kunne pri-
ses opp til 18 prosent rente. Driftskreditten økte og økte, opptil 15-16 prosent. Alt hvor 
god kunde en er, eller hvor gode bekjentskaper en har. Trofaste bankkunder gjennom 
mange tiår ble regnet som et risikoobjekt av sin bank. 

Forsikringsselskaper slo seg sammen. Konkurransen minket, prisene skrudd i 
været. Nye kundebehandlere som ikke hadde peiling på landbruk kom til. Kommunene 
måtte ansette gjeldsrådgivere. Husbyggere måtte bare gå fra hus og eiendom, men fikk 
med seg store gjeldsposter da nybygde hus gikk på billigsalg.

På Rudshøgda skjer det voldsom byggeaktivitet. Hed-Opps anlegg under oppføring. 
Og nå er et Landbrukssenter klart. Inn her flytter Landbrukskontoret og Bøndernes 
Kontor.

Kari og Fridthjof fikk et flott våronnvær på Tokstad. 21. mai var de ferdige og den 
nykjøpte trommelen kunne parkeres for denne våronna.

Slåttonna gikk unna i stålende vær og god kvalitet. Men resten av året ble det mye 
regn, alt for mye regn. Forrige års dårlige høsteforhold ga sitt preg på resultatet i fjøset.

I skogen er det på Tokstad for første gang brukt hogstmaskin og lassbærer. Alt for 
bløt mark ødela mye skogbunn.

Men det var verre ting å takle. Minstegutten Fredrik på to år har fått en medfødt 
luftveisykdom og store allergiplager. Blant annet må han ikke komme i nærheten av 
fjøslukt eller fjøsklær. Og på Tokstad drives det stort husdyrhold. Det var kun en vei ut 
av dette uføret, bortforpakting.

 
Fra og med 1. januar 1989 er Tokstad bortforpaktet, unntatt skogen. En meget mild 
februar ga våronnstemning allerede da. Og våronna begynte tidlig ca. 20. april i Løykje-
dalen. Det ble et meget godt fòrår med store avlinger. For å lette forpakterens arbeid 
som steller kua sjøl ble det fortatt store maskinelle investeringer. Kanskje vel mye? 
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Resultatet på fjøset ga ny Tokstad rekord med 7 800 kg pr årsku. Potetdyrkinga på Tok-
stad er et tilbakelagt stadium, grunnet virussykdom som kom med nye settepoteter. 

Vinteren 1990 ble det fortatt mye steinkjøring fra nybrottet på Smiuåkern. Forpak-
teren har gjort store investeringer i form av maskinkjøp. Det ble store avlinger igjen 
med korn og gras. Igjen er avdråtten over 7 000 kg. pr. årsku på fjøset. Denne gang 
på 7 200 kg. På grunn av sommerpristillegget forsøkes det å legge om til mest mulig 
vårkalving.

Erfaringene med hogstmaskin var av en slik karakter at igjen blir det hugget manu-
elt. Kjell Torp har påtatt seg jobben. Kulturarbeider i skogen blir prioritert.

Det ble lite snø i 1991. På Tokstad startet våronna 23. april og var ferdig 6. mai. Det 
ble meget bra fôravlinger og ”kønnår”. 500 kg pr. da var resultatet. Det var ikke bra at 
forpakteren gikk konkurs og påførte Kari og Fridthjof store økonomiske tap. Igjen ble 
det prestert bra på fjøset med over 7 100 kg mjølk pr årsku.

Skogen måtte lide litt under tapene etter forpakteren. Det ble plantet bortimot  
8 000 granplanter. Ellers er ungskogpleie og tynning prioritert.

 
24. november 1992 leverer statsminister Gro Harlem Brundtland søknad om norsk 
medlemskap i EU. Landbruket fikk igjen store overskuddproblemer. Denne gang var 
storfe synderen. Mjølkekvotene hadde blitt redusert, dermed bar det rett til slakteben-
ken med overskuddskua. Norsk Kjøtt satte prisen på storfekjøtt betydelig ned, noe som 
fikk svineprodusentene til å reagere, fordi følte seg presset ut av markedet. Vi vil ikke ha 
deres problemer i fanget, sa svineprodusentene. Men de møtte seg sjøl i døra, for like 
etter av det stor overproduksjon av flesk. Men kjøttprodusentene hadde større interesse 
i mjølkeprisen, enn i kjøttprisen. Så da mjølkeproduksjonen stadig fikk mer og mer kon-
troll på sin produksjon forsvant også problemet på kjøttsektoren. Det var en rådende 
oppfatning at svineprodusenter er mest markedsorienterte mot lammekjøtt produsen-
ter som er mest overføringsorienterte.

Enda mer marked og stordrift styrt er slaktekylling. Det industrielle og stordrift-
baserte dyreholdet trengte seg for alvor inn i Ringsakerjordbruket. De produserer nå i 
gjennomsnitt 43 000 kyllinger hver i 1992.

5. februar 1992 ble det igjen skrevet ny forpaktingskontrakt på Tokstad, nå med 
Hans Christian Nannestad. Han ga et solid inntrykk. Forpakteren tar over mye av red-
skapen på garden, samt at han får leilighet på garden. Fra og med 1992 er det forbi med 
silo i kummer på Tokstad. Det er rundballene som tar over. En rask våronn ble ferdig til 
16. mai. Siloslåtten starter 30. mai, og andreslåtten 10. juli. Nannestad er effektiv.

 
Parhestene Senterpartiet og Norges Bondelag ga full mobilisering mot et 
EU-medlemskap.

Under stortingsvalget i 1993 gjorde Senterpartiet et brakvalg. Ja-sida påpekte at 
EU-motstanden først og fremst målbar særinteresser for norske bønder som levde på 
”feite” overføringer fra statskassa. Bøndene og Senterpartiet ble beskyldt for sjåvi-
nisme og egoisme, nasjonalisme og reaksjonære holdninger. Senterpartiet ble sett på 
som målbærere for det verste moderne urbanister visste, bønder og distrikt.
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Det internasjonale aspektet overskygget alt på dette tidspunkt for jordbruket. Det 
var i sluttfasen med GATT-forhandlingene, den såkalte Uruguay-runden. Det ble ei dra-
matisk sluttspurt og vending. I forhandlingene jobbet en mot et todeling av overføring 
til landbruket. En fikk såkalte Grønne og Gule bokser. 

Grønne subsidier var slike som ikke førte direkte til øket produksjon og vridning av 
internasjonal handel, som støtte til distrikt, miljø, rådgiving, utdanning og forskning. 
Gul boks var slik som skjermingstøtte og pristilskudd. 

Slike handelsvridende ordninger skulle reduseres med 20% i en femårsperiode. 
For Norge og Bondelaget var det om å gjøre å få plassert mest mulig i Grønn boks. Både 
EU og USA hadde like mye særinteresser å ta vare på som Norge. I sluttfasen kom en 
enda en boks, Blå, som var et slags kompromiss, hvor en kunne samle slik som pris-
støtte og mindre produksjonsdrivende støtte som kunne kontrolleres bedre. Her ble 
det att nødvendige grep fra Norge som Bondelaget sto bak. Avtalen ble underskrevet 
15. april 1994, og norske bønder pustet lettet ut, dette var ei ordning å leve med, inntil 
videre.

Om det hadde vært vanskelige tider internasjonalt, var det også det på Tokstad. 
Forholdet rundt den første bortforpaktinga hadde satt sine dype spor. ”Der det ikke er 
noe å hente, har selv keiseren tapt sin rett”!

Finalen i EU avstemninga skjedde 28. november 1994. Både Bondelag og Senter-
partiet fikk lønn for strevet. 52,2% nei-stemmer. En seier for norsk landbruk, distrikter 
og utkanter.

Igjen fikk en se resultatet, en tilslutning på overnasjonalitet på jordbrukets bekost-
ning, det går ikke. Jordbruket i et land, en utkant i Europa, så langt nord en kan komme, 
befolket med bønder helt til Pasvik, kontra de fire friheter som Romatraktaten bygger 
på, kommer aldri til å gå i hop uten at den norske bondestand desimeres så kraftig at 
det får uante følger for land og folk.

Takket være vinter-OL på Lillehammer i 1994 fikk Rudsgutua opprusting til fast 
dekke. Ikke bare den, men hele veien videre til Kvenrnstua. Fridthjof ble head-huntet til 
ny jobb i Norsk Assuranse Partner A/S, som driver med finansmegling. Jørgen på Båberg 
kjørte turister på Lillehammer med hest og sluffe. Og Brit og Gisle på Simenstad, Grethe 
og Bjørn på Nordre Fugelseng, åpnet sine dører for OL-gjester fra inn og utland. 

Siste Harstadkar Alf, forlot Tokstad og Harstad for alltid. 17. mars 1995 ble han 
begravet. Enda en epoke var over på Tokstad.

Våronna startet en uke forsinket. Men så ble varme og regn og nok en storflom er 
et faktum. Den nye forpakteren Nannestad, Fridthjof og Kari bli enige om at forpakteren 
overtar besetningen på Tokstad over en tre års periode. Nannestad kan notere store og 
gode avlinger igjen. Og Fridthjof og Kari driver med kulturarbeider i skogen. Ny skogs-
bruksplan kommer dette året på plass. Ellers driver Fridthjof med gulvpolering og store 
kontrakter dras i havn.

Høsten 1996 ble nedbørsfattig. Barfrosten kom tidlig og innunder jul kom proble-
mene, vasstomt. Såkalte sikre brønner var det bare ekko nede i. Og de som hadde vatn, 
der slo telen til også frøs vatnet. Slik var det til godt utpå våren 1996. På Tokstad klarte 
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de seg med både borevatn og to ”sikre” brønner i tillegg. Verre var både i Øvre og Nedre 
Harstad, ikke en vassdråpe.

På Tokstad var de i rute med våronna til normaltid og var ferdig til 13. mai. Kari 
viste at hun gikk ikke på stas. Hun påtok seg jobb på tre ulike steder. På sommeren slo 
Kari og Fridthjof seg sammen og ba inn slekt, naboer og gode venner til et skikkelig 40 
årsfeiring. I det nydelige sommerværet med god mat og svingom i god regi.

I juni 1997 var det grunn til flaggheising på Tokstad. Fast dekke gjennom hele 
Løkendalsveien. En kamp som hadde pågodt i flere ti år var til endebragt. Fridthjof star-
ter i ny jobb, i Nordsjøen på Ekofisk. Jula 1997 blir feiret der.

Distriktslaboratoriet på Østlandsmeieriet/Hedmark Tørrmelk blir flyttet til Tørr-
melka og Brumunddal. Dette ble feiret med mild vinter og litt sein våronn. Men igjen et 
godt avlingsår i hele Løykjedalen. På Tokstad bli den gamle husmannsplassen Tokstad-
bekken igjenplantet med skog. Hele 9 200 planter gikk det med. Forpakterboligen ble 
utvidet og Nedre Harstad ble oppusset. 

Jeg avslutter nå med siste landbruksår i dette årtusen på Tokstad med det etter 
hvert litt merkelige været: Regnvær 3. januar og 2 varmegrader 28. mai. Normalavlin-
ger på Tokstad og i Løykjedalen. Nå har Kari og Fridthjof plantet mer varmekjære tre-
slag på Tokstad, svartor. Hele 1 500 planter er satt ned på de nedre deler på garden. Og 
Nannestad fortsetter som forpakter på garden. Han tjener gode penger på drifta.

 
Utover 1990-tallet kom miljøet i fokus. Avrenning av åpen åker var et problem. Plante-
forsk Kise kom med klar anbefaling om ikke å ikke pløye hvert år på husdyrløse gards-
bruk. Helst ikke høstpløye. Dette ville bety lengre våronn med utsatt såtid. Utsatt såtid 
i et normal år, gir som regel lavere avling. Uten pløying, gir grunnlag for mer bruk av 
sprøytemidler. Og det ønsker en ikke. Altså ønsker en det ene, blir det ”slått i hjel” av 
det andre.

I samme tidsrom gikk Statens dyrehelsetilsyn til angrep mot husdyrsykdommen 
BVD på storfe. Dette var en sykdom som nesten alltid hadde vært til stede på denne 
dyrearten. Ved bruk av blodprøver og mjølkeprøver var det nå mulig å skille ut besetnin-
ger med bærere av denne smitten, såkalte kronikere. Smitten lot seg overføre spesielt 
ved fellesbeite fra besetning til besetning. I Ringsaker i praksis ved fjellbeite. Denne 
beiteform hadde vært spesielt utbredt de siste 40 år. Et drektig dyr ville smitte fostret 
til kroniker ved smitte på fjellbeite. Det vil i praksis si at denne beiteform må opphøre, 
spesielt for mjølkekuraser.

Ringsaker Kommune innfører i år 2000 forbud mot bruk av piggtråd. Det betyr at 
kilometervis, ja milevis av beitegjerde må rives og erstattes med nytt kostbart gjerde. I 
1997 kommer pålegg fra Statens dyrehelse tilsyn at alt storfe av hunndyrrase skal ut på 
beite i minst 8 uker. Dette skal være gjennomført hos alle innen år 2000. Mange hadde 
fjøs med oppbindingsmåter og innredning som ikke egnet seg til å slippe mjølkekua ut 
og inn fra beite. Slik var det på Tokstad. Siden kom det pålegg at innen år 2024 skal alle 
mjølkekyr inn lausdriftfjøs, spalteplank direkte til gjødselkjeller skal vekk og ha egne 
tette liggearealer. I praksis må storparten av alle kufjøs saneres.

Økonomien i mjølkeproduksjonen hadde stadig vist en nedadgående tendens. Det 
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er for de fleste mjølkeprodusenter ikke økonomisk grunnlag å bygge mjølkefjøs. Derfor 
blir det mer og mer utbredt at flere slår seg sammen i samdrift. Noen som aktive med-
lemmer, andre passive. Det vil si man ”låner” bort mjølkekvota og kua. For en enslig 
produsent er det ikke økonomi lenger å ha egen leid hjelp i fjøset.

Med dette som bakteppe satte Kari og Fridthjof seg ned og tenkte framover. De 
hadde begge fleksible jobber, Fridthjof i oljebransjen i Nordsjøen. Men i mjølkeproduk-
sjon egner det seg ikke å ha jobb på si. Skulle han og Kari si fra seg slike jobber som 
ga langt mer klingende mynt i kassa for å starte opp igjen med mjølkeproduksjon? For-
pakter Nannestad hadde kjøpt seg gravemaskin, og dette å eie i motsatt til å leie, kan gi 
interesse motsetninger. Derfor ble det innledet forhandlinger om å gå over til ren kjøtt-
produksjon med forpakter Nannestad.

Broiler er ei voksende næring. I Løykjedalen har fire garder slått inn på denne 
næringa. Dette er ei næring som kan kombineres med arbeid unna garden. Med alarm-
systemer ekstra strømaggregater om strømmen skulle svikte i kort eller lengre tid. 
Disse fire må betegnes som storprodusenter og de har Ringsaker over 50 stykker av og 
produserer over 66 000 slaktekyllinger i året.

I Qatars hovedstad Doha, holder Verdens handelsorganisasjon (WTO) ministermøte 
i 2001. Det er en ny omfattende forhandlingsrunde om å liberalisere verdenshandelen 
med landbruksvarer. Forhandlingene skal være sluttført i 2004. Et forhandlingsutkast i 
WTO kan gi store kutt i norsk landbruk som rammer inntektene til norske bønder

Samme innføres år KSL Kvalitetssikring i landbruket. KSL skal bedre økonomien 
hos norske bønder ved å bedre produksjonen på den enkelte gard. Det skal også bidra 
til å styrke posisjonen til norskproduserte landbruksvarer i markedet Tilliten i marke-
det skal opprettholdes. Enkelt sagt må norske bønder dokumentere hele driften sin. 
Det har allerede vært gjennomført på Tokstad helt siden krigen, som de fleste garder i 
Løykjedalen. Det skaper derfor ingen problemer. 

Deretter kommer pålegg om at alle gardsbruk skal ha en miljøplan. En slik plan 
skal bidra til mer miljøvennelig jordbruksproduksjon og til at positive miljøeffekter av 
jordbruksdrift kan holdes ved like eller økes. Planen skal også medvirke til økt verdi-
skapning med utgangspunkt i jordbrukets positive miljøeffekter.

I 2001 avsluttes en ny æra i meieribruket. Meieriet på Hamar legges ned. Det med-
fører at Tørrmelka i Brumunddal bygges opp, noe Veldrebøndene foreslo for over 50 år 
siden. 

Året etter er Østlandsmeieriet historie. Gjenoppstått er Tine Meieriet Øst. Dette er 
resultatet av lang tids krevende arbeid for å effektivisere driften til et konsern. Årsaken 
er at Tine er i ferd med å miste noe av sitt tidligere monopol på bakgrunn av nasjonale 
forhold. Q-meieriene har kommet til med egne produsenter kapret fra Tine, samt Syn-
nøve Finden, som rent osteselskap. TINE har mistet markedsandeler av den grunn.

I dagligvaremarkedet har fire store norske matvarekjeder bortimot monopol. Det 
har betydning for sortimentene og ikke minst pris som indirekte berører mjølkeprodu-
sentenes økonomi. Utviklinga er preget av nasjonale og internasjonale politiske førin-
ger og markedsutvikling.
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Fra forskerne på NILF, Norsk institutt for landbruksforskning, kommer illevarslende 
signaler, kjøttproduksjon på storfe gir veldig lite igjen for arbeid og egenkapital. Mens 
derimot samdrifter basert på økologisk produksjon kommer veldig godt ut. Vel og merke 
fordi bønder som eier eiendommer som fra naturens side har fått med seg mye ”gratis” 
fra geologiens side samt gunstige vekst forhold. Da falt mye av puslespillet på plass av 
seg selv. 

Naboen, Båberg, eies av Fridthjofs søskenbarn Jørgen Hveem. Han har ombygget 
til løsdrift på 1990-tallet, han driver garden økologisk, har vatningsanlegg på hele gar-
den, og hele gardens dyrkede arealer ligger sydvendt med gunstige vekstforhold. Kun 
en liten bekk skiller jorda på Tokstad og Båberg. 

Kari og Fridthjof tar turen til Båberg og samtalen med Jørgen og Grethe angå-
ende samdrift gir et meget positivt inntrykk. Så godt inntrykk at forpaktingsavtalen med 
Nannestad blir sagt opp 10. februar 2002. Og Tokstad og Båberg besluttet samdrift fra 
1. april 2003. Gardene får til sammen ca 650 da dyrket jord i samdrift. Gardens redska-
per blir bedre utnyttet, fjøset på Båberg blir bedre utnyttet, Grethe og Jørgen kan forbli 
heltidsbønder, og at de har ferie og fritidsavløsere, Kari og Fridthjof kan beholde sine 
jobber. Eneste negative er at fjøset på Tokstad ikke blir utnyttet. Men i det store og hele 
er det en smak sak.

I 2003 dør Lars T. Platou. En ruvende person og politiker er borte fra Tokstad. En 
person som hadde evnen til å lytte også på andres synspunkter Han var tillitsfull og for-
pliktende, noe ikke minst de ansatte på Tokstad satte pris på.

Nå starter omlegging av dyrkede arealer på Tokstad til økologisk drift. 11. novem-
ber 2003 kommer bekreftelsen på økologikontroll fra Debio og at arealene er under 
karens. Og at Tokstad får kontrakt med Felleskjøpet ØstVest om kontraktproduksjon på 
200 da såkorn på arealer som er under karens. Avlingene på Tokstad uten kunstgjødsel 
kommer opp i solide 350 kg pr da med bygg.

Det som opptok bonden i Norge og i Løykjedalen var stadig dårligere lønnsomhet. 
Alle forbrukere hadde rett på billig mat. Resultatet er at inntektene på norske gards-
bruk stadig blir svakere og svakere. For å få nok inntekt i kornproduksjon må en nok ha 
over 1 000 da under plogen for å leve av det. Det har de færreste. Derfor blir det utstrakt 
jordleie av de som har lønnsarbeid ved siden av, og hvor garden kun ble et bosted.

Potetproduksjon er helt borte fra Løkendalen. I dag brukes strengleggere som ren-
sker ut all stein. Og hel eller halvautomatiske opptakere tar opp poteten. For å dekke så 
store omkostninger som disse maskinkostnadene representerer, må potetarealet opp 
mot 100 da pr. gard. På grunn av smitte må det ikke være utleie eller maskinsamarbeid 
i en slik produksjon. Det viser seg at det er vanskelig og tilpasse en slik produksjon 
sammen med mjølkeproduksjon på grunn av alt arbeid dette medfører. Eget vatnings-
anlegg er påkrevet.

Sau og lam, ”fjellets slåttekar”, har kommet i fokus. Naturvernere fra våre byer vil 
frede mest mulig av våre fire store rovdyrarter. Dette går dårlig sammen med denne 
dyrearten. Dette er igjen et typisk motsettingsområde mellom by og land. Ytterligere 
krav om å passe bedre på sauen kan medføre at også dette husdyret kan gå en usikker 
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tid i møte. Sau og lam har gitt dårlig inntjening, slik at lønnet arbeid er påkrevet. Skal 
en sauebonde måtte si opp helt eller delevis nødvendig tilleggsarbeid i beitesesongen, 
for å fotfølge dyrene på beite på grunn av rovdyr?

Dyreslagene broiler og gris har hatt en stor tilpassning til stordrift. Tidligere var 
det en tilleggsproduksjon på mindre bruk. Eggproduksjon i større skala er helt borte fra 
Løykjedalen. Forbruk av lyst kjøtt er gunstig prismessig og ernæringsmessig. Gardens 
arealer er mindre berørt. Det går med vann og kraftfôr. Og dette lar seg som sagt kom-
bineres med tilleggsarbeid unna garden via alarmer.

Produksjon av fl esk har gjennom en revolusjon det siste tiåret. For 30 år siden 
skulle bønder som satset på dette husdyret ha ca. 25 purker. Noen bygde litt større som 
på Løken Østre. Det ble ansett som litt av en risikosport for kraftfôrleverandører.

I dag har vi fått noen som har spesialisert seg på produsere drektige purker. De 
låner bort purkene for grising hos andre produsenter som kun skal ha smågrisen. 
Dette kalles for et Nav. De som mottar drektige purker, får det hver 8 uke, 6 ganger i 
året. Disse produsentene kalles for satellitt. Disse satelittene selger smågrisene enten 
videre til slaktegrisprodusenter, eller fôrer opp alle sjøl til slaktegris. Eller andre som 
har drektige purker og fôrer opp smågrisen og selger videre. Altså er det fortatt ei spe-
sialisering. Løken Østre har en av landets største purkebestninger.

I Furu krets har seks enkeltstående besetninger og fem besetninger som inngår 
i samdrift. Av disse samdrifter er det kun en i Løykjedalen (Tokstad/Båberg) som også 
driver økologisk. En besetning inngår i ei samdrift hvor det mjølkes etter karusell prin-
sippet. En annen besetning inngår i et samdrift hvor det mjølkes med robot. De andre 
mjølkes etter spesielle mjølkingsbåser i et fi skebeinsmønster. Et fjøs er under ombyg-
ging av løsdrift, de andre har båsfjøs som må være avviklet innen 2024, etter prinsipper 
om dyrehelse og miljøvern.

Over det hele hviler eventuelle WTO vedtak som ennå ikke er avsluttet. Det kan gi 
dramatiske kutt i bondens økonomi, fordi norske bønder skal konkurrere med land som 
har langt gunstigere vekst forhold. Fortsatt er ingen avtale underskrevet på grunn av 
stor uenighet mellom ulike grupperinger i WTO. Det som er nytt er at det i løpet av 2007 
har gitt global mangel på matvarer, spesielt korn og kjøtt. Dette kan tvinge prisen på 
matvarer opp og at den norske bonde får betaling for råstoff som fortjent. Det vil være 
helt nødvendig om neste generasjon vil bli bønder helt eller delvis.

La oss avslutte en 650-års kavalkade og landbrukshistorie med skuespilleren og 
forfatteren Ane Hoel fra Helgøya sine ord:

Jeg legger min ubrukte hånd ved siden av storesøsters. En lys, elegan velpleiet hånd 
med lange negler og glitrende ringer. Ved siden av den trofaste, læraktig labben med de 

svarte furene som ingen såpe kan slette.  Verkefi ngeren, den blå neglen.
Hvorfor hetses og hates hun av deg som bevilger deg selv statlige overføringer på Stor-

ting og i styringsverk? Hvorfor hetses og hates hun av deg som får dine statlige overføringer 
foran Mac`n på byens scene? På podiet, - i rampelyset?

Hun som produserer det aller viktigste for deg og dine barn? Og når du hetser henne 
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som samfunnssnylter, hvordan forklarer du at kampen om å få utendørsarbeid 365 dager i 
året ikke er større? Er det kanskje fordi det er for mye slit og for lite fritid? For mye fjøslukt i 
håret og i klærne? Men i ferien kommer du gjerne på besøk med dine ringprydede fingre og 
dine lange negler, dine uoppdragene unger, løsbikkjene og staffeliet. For motivet er fortsatt 
godt. Som vill-laksen vil du svømme opp den elva som en gang for lenge, lenge siden sendte 
deg ut på verdenshavet. Du vil finne kulpen der forfedrene en gang ble klekket ut. Du vil ikke 
at kulpen skal være tørrlagt og vannet forgiftet. Du vil rusle bort til Leif, og der vil du hente 
Laila og Pimpernell som ikke har annen gjødning enn kukaker og neslevann. Du vil sette deg 
under det store lønnetreet og utveksle felles engstelser om svartspetten som ingen har sett 
på flere år. Du vil finne håp i at Leif ennå fins og at han har fòret rådyra gjennom de råkalde 
vintrene du selv – for statlige overføringer- har tilbragt inne i varmen ved sminkebordet. Du 
vil takke ham for det.

Du vil lete etter naturbeitene med markblomstene som gjorde sommeren til en evig 
fest. Du vil finne perleuglereiret i den gamle bjørka og høre tårnfalken trene ungene sine 
høyt der oppe i den blå luft. Du vil at kjøttmeisen skal bygge ditt hus. For drømmen gir du 
ikke slipp på. Da blir livet lik en fugl med brukket vinge. Den kan ikke fly.

Det gamle kulturlandskapet er pløyet opp. Bekkefar er lagt i rør. Eplehagen hugget ned. 
Skålen revet. Markblomstene er plantevernet – bort. Men jorda er i hevd – uten golfbane.
I primærnæringene lærer ungene fremdele å arbeide. Hardt. Det gjenstår å håpe på dem. Er 
de med eller mot naturen, undres du.

Det som i hundrevis av år var det norske landbrukets største hindring, klimaet, skal bli 
vår største fordel, tenker du. Vi skal bekjempe monokulturen slik vi kan det, nettopp fordi vi 
har levende bygder i berg og dal. Vi skal produsere mat fri for kjemiske tilsettingsstoffer. Vi 
skal skape trygghet og meningsfulle arbeidsplasser på bekostning av teknologi og kjemi-
kalier. Ikke av idealisme. I allefall ikke bare. Skjønt, noen idealer kunne vi saktens både ha 
råd til – og trenge.

Nei, forbrukerne vil ikke bare være villige til å betale for at maten vi spiser ikke skal 
hjemsøke våre barn. Vi vil kreve det. Bare vent. Og hold ut! Hold ut selv om du ville tjene 
mer penger på absolutt alt annet enn å dyrke mat! Selg ikke kua! La deg ikke knekke av den 
urbane og skammelige bondehetsen. Du, som produserer mat i en verden som sulter. Norge 
må en dag ta sin del av ansvaret for dette. Det gjør vi ikke ved å produsere under halvparten 
av det vi spiser.

Det tenker hun på, utflytteren, mens hun durer innover til byen – og takker sin skaper 
– hvem det nå enn måtte være – for at det ennå er noen som gidder å verne om den jorda 
vi alle er så gudsjammerlig avhengig av. Smink deg så mye du vil, tenker hun. Men far pent 
med bonden. Det tenker hun på.

 
Kari og Fridthjof planlegger sitt 650 års jubileum sammen med Fridthjofs søsken. De 
har satt garden i stand på alle måter og tenker mye nytt. De etablerer et arboret og 
jobber med å utvikle gardens tidligere husmannsplass Øvre Harstad, til en kolonihage. 
De har plantet varmekjære treslag som svart or i stedet for gran etter de siste års 
klimaendringer.
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Jeg har bedt gardbruker Kristen Væringstad på Jahren i Løykjedalen uttale seg og 
gjengir et sammendrag av synspunktene hans.

Jordbruket i Løykjedalen har ei framtid hvis klimaendringene fortsetter slik for-
skerne tror. Allerede nå ser vi at matvareprisene på verdensmarkedet stiger, og det vil 
også komme norsk landbruk og bøndene i Løykjedalen til gode. 

Sannsynligvis vil det bli færre som driver større enheter, og i så fall fortsetter den 
utviklinga som har pågått lenge. Den som eier jorda i Løykjedalen vil nødvendigvis ikke 
drive den. 

Skog og skogproduksjon har trolig en lysere framtid enn jordbruk, fordi skog har 
større biomasse til å binde CO2 enn planteproduksjon pr. arealenhet. Det betinger at det 
ikke kommer forskningsresultater som snur opp ned på dagens modell. Jeg tror økono-
mien i skogbruket vil forbedre seg, særlig på massevirke og skogavfall. Trevirke vil nok 
forbli et attraktivt bygningsmateriale, også fordi det er miljøvennlig. 

Mjølkebrukene i Furu krets har jo sunket i antall fra 40-50 i 1950 til sju samdrifter i 
dag. Hvis utviklingen fortsetter som nå er Løykjedalen uten mjølkeproduksjon om 15-20 
år. På garden vår tar vi et år av gangen når vi tenker mjølkeproduksjon. Hvis vi skulle tenkt 
bedriftsøkonomisk på det skulle vi lagt ned tvert. Men bonden er utholdende og tålmodig. 
Samdrifter på mjølk er nok framtida. Jeg tror tida for fjøs med 15-30 kuer er forbi.

Gris og fjørfe er de produksjonene som er lettest å industrialisere, både med auto-
matisering og gruppering og systematisering innen produksjon. Ulempen med disse 
produksjonene er at ved økt stordrift, flytting av dyr mellom fjøs, vil produksjonen være 
svært sårbar overfor smittepress og nye sykdommer med så stor kontaktflate. Det er 
tegn på at vi er i ferd med å nå taket med industrialisering av husdyrproduksjon, både 
med hensyn til sykdomspress og mer ”økologisk” innstilling hos forbrukerne i den vest-
lige verden. 

Gris tror jeg har en framtid, som broiler. Gris er populært kjøtt i markedet, det er 
magert, lar seg lett foredle til mange varianter av produkter, og grisen har effektiv for-
utnytting. Men jeg tror ikke på særlig mer stordrift enn i dag fordi risikoen for sykdom-
mer øker. Trusselen om overproduksjon må vi nok leve med, men med økt konsum av 
kjøtt i Kina og India vil kanskje den problematikken forsvinne. 

Saueproduksjon er mer uviss. Skal vi ha rovdyr eller ikke, og i så fall hvor? Land-
skapet gror igjen hvis ikke sauen beiter. Større gjetehold gir bonden økte utgifter og 
flere tidkrevende oppgaver, som igjen går utover økonomien i å drive med sau. 

Spørsmålet om at billig, utenlandsk arbeidskraft driver garden mens brukeren er 
ute i bedre lønnet arbeid, er svært aktuelt. Billig, innleid arbeidskraft har vært en vel-
signelse for jordbruket. Men det er nok risikabelt å basere arbeidsintensiv husdyrpro-
duksjon bare på innleid arbeidskraft når brukeren jobber utenom garden. Vi vil nok se 
mindre lønnsforskjeller mellom norsk og utenlandsk arbeidskraft i framtida. 

Det at bønder leier skurtreskere, maskiner til slåing, pakking av gras, såing og så 
videre, er trolig en utvikling som vil fortsette så lenge økonomien i jordbruket ikke kan 
forsvare egne investeringer. Det betenkelige er spredning av ugrasfrø, jordsmitte, jord-
pakking og husdyrsykdommer. Å bruke entreprenører med maskiner muliggjør å drive 
intensiv husdyrsproduksjon eller å jobbe utenfor bruket, og likevel drive jorda selv. 
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Nydyrkingas tid, i hvertfall i stor stil, er nok forbi, hvis det ikke blir global mat-
mangel.   

Jordbruk i Norge virker ikke som en attraktiv næring å drive for neste generasjon 
nordmenn – vi har jo olje, underskudd på arbeidskraft og stigende lønninger i mange 
yrker. Bønder har lite fritid, som vektlegges av mange i dag. 

Vi får håpe det minst er ti gardsbruk i aktiv drift av eierne i Løykjedalen om 15 år, 
men det er vanskelig å vite. Vi er i rask utvikling fra et industrisamfunn til et kunnskaps-
samfunn, og behovet for kunnskaper øker. Jeg tror også vi får mindre skille i mentaliteten  
mellom by og land, og at bygdene blir mer urbanisert, som kan gå på bekostning av 
jordbruket. Men klimautviklinga kan skape overraskelser. 

Utviklinga i husdyrbruket vil fortsette. Men det pågår også en annen utvikling 
utenom garden som skyter fart; framstillingen av syntetisk mat. Forskerne tror det kan 
være redningen for den økende befolkningsveksten. Enkelte forskere tror også det er 
en måte å redde klimaet på.

 
Vi har vandret gjennom 650 års historie på Tokstad i Løykjedalen. Et gardsbruk har 
slett ikke vært upåvirket av verden omkring, tvert i mot, en forundres nesten hvordan 
nasjonale og internasjonale forhold og hendelser griper inn i bondens hverdag. Arbei-
det foregår innenfor skigarden, men utvikling i perifere strøk er med på å styre bondens 
hverdag kanskje mer enn han eller hun selv tenker.  

Historien om Tokstad viser også odelsbondens strev for å holde på ættegarden. Det 
viser naboskapets betydning og arbeidsfolkenes viktige rolle i de bedriftene som garder 
på Tokstads størrelse var. Bondeyrket har stadig gjennomgått endringer, og sett over 
lang tid har endringene vært enorme – som i samfunnet omkring. 

Historien om Tokstad er også historien om Løykjedalen, om Ringsaker og Norge. 
Dyrkbar jord, skog og geskjeftige mennesker har vært den viktigste kapital.   

Garden rår over store areal, her er frisk luft og landlig idyll som er mangelvare for 
stadig flere mennesker i verden. Verden endres, javel, og bonden spenner ikke lenger 
gampen foran plogen. Likevel er det noe rolig og tidløst over Tokstad og Løykjedalen, 
her folk har bodd i århundrer og forsøkt å overleve etter beste evne.       
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Furu Maskinlag 1962 - 1986

Fra uminnelige tider har nabosamarbeid vært viktig ved forskjellige anledninger. Her 
i nabolaget har dette fungert godt.

Da siste verdenskrig var slutt i 1945, stod norsk jordbruk ovenfor en stor ny utvik-
ling da ingenting hadde skjedd de siste 5 åra.

I begynnelsen av 50-tallet kom de første traktorene 
med gummihjul. Hestene ble nå mer og mer skiftet ut 
som trekk-kraft, og det ble traktorer på Tokstad, Baaberg, 
Jønsrud og Storlien. De gamle hesteredskapene ble til å 
begynne med koblet til traktorene på forskjellige vis, men 
dette fungerte ikke tilfredsstillende.   

På begynnelsen av 60-tallet stod de norske bøndene 
ovenfor en situasjon der de fikk valget om å investere og 
kutte ut hesten som trekk-kraft. Den tekniske maskinal-
der hadde begynt å komme.

Vi bønder i Løkendalen var kommet i denne situasjo-
nen og noe måtte gjøres. En del bønder på Nes og Helgøya 
hadde begynt å prate om samarbeid om kjøp av maskiner. 
Dette fikk ringvirkninger og Selskabet for Norges vel gikk 
i gang med å etablere maskinringer. De utarbeidet også 
vedtekter for maskinlag.

De første ringene kom nok i gang ca. 1960. Kristian 
Svevad, bruker på Baldishoel, Nes ble en ivrig pådriver i dette arbeidet. Likeså Mat-
tis Dobloug på Loddviken, Helgøya. Det ble stiftet maskinlag både på Nes og Helgøya. 
Driftskredittkassen for jordbruket fikk tilført penger, slik at de kunne gi billige lån til 
lagene.

Her oppe i Løkendalen fenget også tanker om et maskinlag, og Lars T. Platou ble 
pådriveren for å få dette samarbeidet løst. Det ble holdt flere intense møter, hvor også 
Kristian Svevad og Mattis Dobloug var med og orienterte. De som var interesserte var 
Einar Kraabøl i Sørlunden, Per Engeset i Jønsrud, Lars T. Platou på Tokstad, Håken 
Hveem på Baaberg og Ole Storlien i Storlien.
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Våren 1962 den 11. mai ble Furu maskinlag stiftet med de forannevnte som medlem-
mer. Til stede var også herredsagronom Arne Kløvstad og Mattis Dobloug. Det ble valgt 
styre med Ole Storlien som den første formann og sekretær ble Lars T. Platou. De øvrige 
tre ble styremedlemmer. Vedtekter utarbeidet av Selskabet for Norges vel ble vedtatt. 
Regnskapet ble vedtatt ført av Bøndernes kontor, Brumunddal ved Håkon Breck, revi-
sor ble Alf Skjeset. Bankforbindelsen ble DnC, Brumunddal. Årsmøtene skulle gå på 
omgang under en festlig ramme sammen med våre koner. Medlemskontingenten ble 
bestemt til kr. 2,- pr. da. dyrket mark.

Så var spørsmålet hvilke maskiner vi trengte. Det var først og fremst en sjølgå-
ende skurtresker som nå hadde kommet på markedet, halmpresse med rive, 2 Guf-
fen naturgjødselspredere med lesseskrue. Felleskjøpet og Bjørnruds maskinfabrikk ble 
kontaktet og bedt om å komme med tilbud, likeså Bratt og Berg, Brumunddal. Vi beslut-
tet å kjøpe en 6 fot Volvo Thermenius tresker med tank og uttak for fylling i sekker. En 
Mck. Cormick løsbuntpresse og rive, samt 2 Guffen gjødselspredere med lesseskrue. Vi 
søkte om lån i Driftskredittkassen stort kr 40 300,- som ble innvilget.

Ole Storlien skulle utføre all sånningen på samtlige gårder, da vi hadde investert 
i ny Stokland såmaskin. Jeg skulle også utføre all åkersprøytingen når den tid kom. 
Maskinene ble fordelt slik: Ole Storlien skulle kjøre skurtreskeren, Håken Hveem skulle 
presse all halmen, og Tokstad skulle kjøre rakerive og de 2 Guffen gjødselsprederne.

Jeg må nevne skurtreskinga den første 
høsten i 1962. Skuren begynte hos Einar Kraa-
bøl og da tanken var full, møtte Einar opp med 
fjording og stuttkjerre. Da tanken var tom, var 
kjerra full og Einar kunne kjøre inn på låven 
og tømme. En ordning som fungerte veldig 
bra, sjøl om han bare brukte hest. Gammel 
og ny tid møttes, for Einar hadde ikke skaffet 
seg traktor enda.

I Jønsrud ble kornet tappet i sekker og 
lagt av i rekker ute på jordet og kjørt inn på 
kvelden. På Tokstad ble kornet tappet i en 
Guffen gjødselspreder og ble kjørt inn og tømt 
på korntørka som var ny. På Baaberg ble kor-
net tappet i sekker. I Storlien var det investert 
i sidetippede tilhengere som ble brukt til korntransport og inn på ny tørke.

Arbeidet i maskinlaget var nå kommet godt i gang, og det fungerte tilfredsstillende. 
Leien av skurtreskeren ble satt til kr 80,- og Ole Storlien skulle ha kr 10,- pr time for 
kjøringa.

I 1964 ble det kjøpt inn 1 kålrotopptaker til kr 5 180,-. Kålrotdyrkinga var nå blitt 
populær igjen og det ble dyrket kålrot på alle gårdene. Det ble også anskaffet 2 ettfrø 
sålabber som skulle lette rot-tynningsarbeidet.

I 1968 døde vår revisor Alf Skjeset og som ny ble valgt Erik Kvarberg. I 1970 kjøpte 

Maskinlaget stiftes

Arne Harstad, Per Engeseth og Ole Storlien

Ivar Hveem jr.
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Tokstad og Storlien en Moelven Brug gjødsel-
tank sammen og blautgjødsel-utkjøringen var 
kommet i gang. Samme år kjøpte laget ny 8 fot 
BM Volvo skurtresker til en mellomlagssum på 
kr 52 200,- som ble lånt i Driftskredittkassen.

 
Lagets 10-års jubileum ble feiret med disse innbudte gjester i 1972: Kristian Svevad 
m/frue, Simen Hemma m/frue og Arne Altern m/frue. Arne Altern som kom fra Norsk 
Rikskringkasting, tok opp et ½ times program om maskinlagets virksomhet, fordeler og 
bakdeler. Programmet skulle sendes i Landbrukshalvtimen og ble meget vellykket. Som 
ny formann i laget ble Einar Kraabøl valgt, da Storlien sa fra seg vervet etter 10 år.

I 1974 ble det kjøpt skiveslåmaskin av Tokstad, Baaberg og Storlien. En ny tid for 
slåmaskinene var innledet. 

I 1975 hadde laget besøk av en polsk parlamentarikergruppe som ble ledet av stor-
tingsmennene Oddvar Nordli og Lars T. Platou. Vi var først samlet på Høsbjør turisthotel 
til lunch, derfra gikk turen til Sørlunden der Einar Kraabøl fortalte om sine erfaringer 
med maskinlaget. 

Våren 1977 den 28. april var maskinlagets medlemmer m/damer Lars’s gjester på 
Stortinget. Vi ble vist rundt i Stortinget og overvar et møte. En fin dag som vi takket Lars 
for. Olav Engeset og Einar Kraabøl var Felleskjøpets gjester til Volvo skurtreskerfabrik-
ken i Eskilstuna.

I 1977 døde Håken Hveem og hans 2 sønner Ivar og Jørgen, tok over gården Baa-
berg. På årsmøtet i 1978 ble Håken minnet med en liten tale av Lars. Ivar og Jørgen ble 
tatt inn som medlemmer av laget.

 
Den yngre generasjon var nå på full fart inn i maskinlaget. I Jønsrud med Olav, på Tok-
stad med Fridthjof og her i Storlien med Lars.

I 1984 ble det kjøpt ny Sampo skurtresker, 10 fot med hytte fra Bjørnruds mas-
kinfabrikk. Prisen var nå kr 166 200,-, for den gamle fikk vi kr 98 400,-. Vi lånte kr 53 
000,- resten kr 14 800,- ble fordelt på medlemmene. Lars T., Fridthjof og Ole var Bjørn-

ruds gjester på Sampofabrikken i Rosenlev, 
Finland.

I 1970 kjøpte Storlien egen John Deere 
høytrykks halmpresse og vi presset hos 
samtlige medlemmer. Det må også nevnes at 
når medlemmene investerte i nye traktorer, 
så ble kjøpene finansiert med lån i Driftskre-
dittkassen. Maskinene i laget var til enhver 
tid godt vedlikeholdt, store reparasjoner var 

Gutta i Storlien
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det ikke. Maskinene var forsikret i Ringsaker Brandkasse. Olav Engeset ble løst ut av 
laget i 1983. 

 
 
På årsmøtet den 14. februar 1986 ble Furu maskinlag oppløst. Tida hadde nå foran-
dret seg så mye etter vel 20 år, at den yngre generasjon så annerledes på sine mulig-
heter enn vi eldre gjorde. Tidene 
i jordbruket hadde forandret 
seg radikalt, med bedre øko-
nomi etter opptrappingsvedta-
ket i Stortinget. Medlemmene 
ville sjøl bestemme over sin 
drift. Regnskapsfører Håkon 
Breck fikk i oppdrag å avslutte 
den regnskapsmessige drift av 
laget. Maskinene ble fordelt på 
medlemmene.

Vi eldre i laget må bare få 
takke for godt samarbeid gjen-
nom alle disse vel 20 år som 
maskinlaget eksisterte.
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Frukt- og bærdyrking

Frukt og bærdyrking utover i Ringsaker kommune har lange tradisjoner. Det utviklet 
seg i slutten av 1930-åra fra sjølforsyning til salg og videreforedling. I frukt og bærrike 
år var det vanskelig å nyttiggjøre seg overproduksjonen skikkelig, og ny viten og tekno-
logi ble videreutviklet og brakt til anvendelse for testing og utprøving.

Ved et forsøksanlegg ble erfaringene fra laboratorier forsøkt overført til praktisk 
fabrikkdrift, og i et gammelt bryggeri på Toten forsøkte en seg også med fabrikk. 

Planene om å opprette en konservesfabrikk i Brumunddal begynte å skyte fart 1939. 
Distriktet hadde mye frukt og bær, vanligvis betydelig mer enn hva som kunne omset-
tes som friskkonsum og dyktig kjøkkenstell for vinterlagring. Når godt naturgrunnlag, 
følbart behov, nye kunnskaper, faglig innsikt og nøktern entusiasme møtes, skjer det 
gjerne noe betydningsfullt. Og helst skjer det med utgangspunkt i å utnytte naturgrunn-
lag, men også med blikket åpent for ny næringsvirksomhet og den betydningen det kan 
få. I siste del av mellomkrigsåra ble konservesindustrien utviklet vitenskapelig, orga-
nisasjonsmessig og næringsmessig. Faglagene i jord-og hagebruk fikk sin konserves-
nemnd, der også vitenskapen og staten var representert.

 
Fagkunnskap, bedriftserfaring og primærnæring ble koblet sammen, og med entu-
siasme og pågangsmot var disse faktorene på plass da A/S Oplandske Konserves- 
fabrikk i Brumunddal ble etablert i 
1939. Denne sommeren varslet en 
uvanlig rik frukthøst som burde tas 
vare på, så det måtte handles raskt. 
Bygging av fabrikklokaler og leve-
ring og montering av produksjons-
utstyr ble utført av lokale firmaer, 
og i slutten av september 1939 var 
de i gang. Selskapets formål var 
fabrikkmessig foredling og salg av 
frukt, bær, grønnsaker, honning og 
mineralvann. 

Store mengder hagefrukt,  skogs- 
bær og nyper ble bearbeidet den 

Fra småskala til 
ekstrainntekt

Mottak av bær 
og frukt

112    garden tokstad, LøykjedaLen og væLa omkring

Forteller: Knut Nordsveen
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åra. Da vi flyttet inn i 1980 var det minst 30 igjen – med små åkerlapper mellom 
radene. Det vitner om arealutnyttelse.
Foto: Norrønafly-foto a/s 1963



første høsten, og derved startet en ny tidsregning for store 
og små hageeiere i Ringsaker.

 
”Brumunddøler og folk fra nabobygdene kom med dragkjer-
rer eller cykkel fullesset med sopp av alle slag, med nyper og 
tildels med bær og epler.” skrev Hamar Stiftstidende i sep-
tember 1941. 

”Det har vært rene onner i Brumunddalen og forøvrig 
langt utenfor, ikke minst barn har vært og er travelt opptatt 
med å samle bær og sopp og andre produkter som de har 
levert til fabrikken, og de har tjent seg en pen skilling ekstra 
mange av dem.”

 
 
Under krigen var det vanskelig å få tak i frukt, og med stor etterspørsel fant mange 
små og store hageeiere en kjærkommen ekstrainntekt i å høste av hagens ressurser for 
videresalg. Frukt og bær var de første råvarene A/S Oplandske Konservesfabrikk i Bru-
munddal kunne ta i mot fra distriktet, og de ga god pris. Flere storprodusenter inngikk 
kontrakt med mottaket i Brumunddal og var faste leverandører i mange år. 

Fruktdyrking var tuftet på en nasjonal tanke før og etter andre verdenskrig, og 
mange lot seg rive med i denne kollektive sunnhetstanken i etterkrigsåra.

En skulle tro det kun var gardbrukere med rik tilgang på disponibelt areal som 
utnyttet denne muligheten, men det hadde større omfang. Det var et etterkrigssyndrom 
i hele Løykjedalsføret, der ”alle” skulle plante frukttrær og ble oppfordret til en innsats 
for å fremme hagelagssaken og bidra til det sunne fellesskap. 

Mange mindre plasser hadde mange frukttrær i forhold til plassens totale areal, 
som de så seg i stand til å avstå til dette formålet. Furu hagelag ble stiftet og var en 
pådriver og interesseorganisasjon som hjalp hagedyrkere med valg av frukttrær og 
beplanting.

Martin Berget reiste rundt med hest og kjerre med ei tretønne bakpå hvor han 
blandet vann og kjemikalier, og sprøytet frukttrærne for folk i bygda. Eldre personer har 
fortalt at dette var et etterslep av den organiserte kollektivtanken for å fremme frukt-
saken i etterkrigsåras Løykjedalen. Det strakte seg også nedover i grendelaget til den 
solvendte stasjonsroa, der Kommerstad var den største fruktprodusenten. Få dyrket 
frukt og bær kun til husbruk, men det beviser at ”alle” – små og store - uansett dispo-
nibelt areal deltok og bidro til å fremme en sunnere livsstil.

 
Det ble foretatt kommersiell grønnsaksdyrking i Jønsrud. Ole P. Engeseth kjøpte gar-
den Jønsrud østre i Veldre i 1912 og anla gartneri samtidig. Gartneriet var et frilands- 
gartneri hvor det ble dyrket grønnsaker og hagebær. I tillegg til ferdige produkter fikk 
ivrige hobbydyrkere i bygda kjøpt kålplanter av Engeseth om våren. Han holdt på med 
dette i mange år. 

Fruktdyrking
i Løykjedalen

Grønnsakdyrking

I Bjørkely var det frukttrær i hele hageområdet nesten ned til hovedvegen. 
Foto: Norrønafly-foto a/s 1963
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Mjølkestell og meieridrift gjennom 
tidene

Bufehold med tamme husdyr har trolig menneskene i Mjøsområdet holdt på med de 
siste to tusen årene. Fra vikingtida (800 år e. Kr.), er det skriftlige kilder som forteller 
om storfehold på boplassene. I Gulatingsloven kan vi lese at en bonde som pågrep en 
krøttertjuv i fjøset hadde rett til drepe tjuven. 

Smør var det viktigste produktet. En smørlaup ble brukt som verdimål for betaling 
av skatt og tiende til kirke og kongemakt. Kong Sverre nedla forbud mot å eksportere 
smør omkring år 1200. Norske handelsmenn byttet nemlig smør og skrei mot vin med 
tyske handelsmenn.

Fram gjennom århundrene ble åkerbruket en nødvendighet for å holde sult og 
hungersnød fra livet i innlandet.  Etter hvert kom poteten og hjalp til å brødfø folk når 
kornet sviktet. Utover attenhundretallet kan en se av militærarkivene at soldater fra 
husmannsplassene begynte å nå igjen gårdmannssønnene når det gjaldt kroppslengde. 
Det er et konkret bevis på at alle samfunnsklasser begynte å få mer riktig ernæring og 
nok mat.

Sjøl om det høres rart ut i vår tid, så var det faktisk mengden med kumøkk, gjød-
sel til kornproduksjon, som var viktigst for økonomien i krøtterholdet over flatbygdene. 
Kunne man øke gjødselmengden på en gard, betydde det større kornarealer, og korn 
ble det penger av. Med klimaet og jordsmonnet på Hedemarken, var dette området 
“kønnbinge” for mer værharde dalfører. Det var nok mange steder at antallet krøtter 
betydde mest, og at kua nesten ikke sto på beina når den ble sluppet på beite etter en 
vinter med sveltefôring. Naturlig nok betydde mjølka til drikke og matlagning, pultost 
og smør, mye i det daglige kostholdet, men noen stor betydning som inntektskilde for 
bøndene hadde mjølkeproduksjonen ikke.

Da billig importkorn tok til å komme innover landet midt på 1800-tallet, begynte 
interessen for mjølkeproduksjon å ta seg opp. Kommunikasjonene hadde også blitt 
bedre, med båtfrakt på Mjøsa og jernbane fra Christiania til Eidsvoll. Folk begynte også 
i større grad å bosette seg i byene. Dette skapte nye behov, det ble endringer både i 
handelsmønstrene og landbruksøkonomien.

Selskapet for Norges Vel ansatte i 1850 - 60 årene flere “karmandsbudeier” fra Sveits. 
(derav ordet sveiser for øvrig). Disse hadde i oppdrag å lære bort ysting og fjøsstell. 

I 1854 fortelles det om to brødre, Caspar og Conrad Schärer fra Sveits, som ble 
ansatt av Selskapet for Norges Vel som kvegrøgtere for ei årslønn på 80 Spesidaler i 
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året. De hadde med seg transportable ysteredskaper og skal ha vært i lære både i Tysk-
land og Holland før de kom til Norge. I årsberetningen til Selskapet for Norges Vel for 
1859 står det om Caspar Schärer “Schärer der allerede i flere aar haver væred i tjeneste 
paa Tjerne i Ringsager og saaledes vel kjendt med Forholdet paa Oplandet, skal i Maane-
dene Januar - April give sådan Undervisning paa de steder i Oplandet som anvises ham.“

I 1867 ble Axel O. Berner ansatt som meierimester av Norges Vel. Hans oppgave 
var å legge til rette for at flere garder gikk sammen og etablerte meierier. Berner som 
var sønn til sognepresten i Ringsaker, hadde gjennomgått Hedemarkens Amts Land-
brugsskole, Aas høiere landbrugsskole og ved hjelp av et stipend hadde han studert 
dansk meierivesen. Han ble meierimester for Kristians Amt, Hedemarkens Amt samt 
Smaalendene. Han eide og bodde på Kommerstad i Veldre, og virket i stillingen til sin 
død i 1906.

Det er nok grunnen til at det ble etablert så pass mange små meierier på Hedemar-
ken i denne perioden. I Veldre var det minst 4 meierier:

 
Vestre Veldre Meieri ble anlagt ved Jønsrud i Løkendalen i 1873. Meieriet hadde om 
lag 25 andelshavere og produksjonen var mager ost og smør. Her var det meieriskole 
fra 1883 til 1886, og det ble utdannet 5 meiersker på meieriet. Meierske og lærerinne 
på meieriskolen var Randine Dybendræt. I 1884 behandlet meieriet 130.000 liter mjølk. 
I følge Veldre Bygdebok hadde meieriet telefon så tidlig som i 1891. I 1894 forsøkte 
andeleierne samlet å bli opptatt som leverandører ved melkefabrikken på Hamar. Da de 
mislyktes i dette, bestemte andelshaverne å opprette meieriutsalg på Hamar. Dette var 
omtrent samtidig med at jernbanen kom gjennom bygda, og det ga nye muligheter for å 
bli av med mjølka på en lettvintere måte enn før. Meieriet ble derfor nedlagt i 1894.

 
Østre Veldre Meieri ble opprettet ved Byflaten i 1874. De hadde også magerost og 
smør som produksjon. Magerost betydde oftest ysting av mager nøkkelost og at mysa 
ble kokt inn til surprim. I 1888 brant dette meieriet ned til grunnen, og det ble ikke gjen-
oppbygd. Mjølka til andelseierne ble deretter brakt til Skarløkken, og samlet på en stor 
felles mjølkeskyss forspent 2 hester. Mjølka ble så fraktet daglig, den 2 mil lange turen 
til Melkefabrikken på Hamar. Denne mjølkeruta var også ansvarlig for å frakte posten 
mellom Hamar og Byflaten. 

 
 
Sørli Meieri i Veldre ble anlagt i 1890 og nedlagt i 1895. De hadde magerost og smørpro-
duksjon. Skaugen Meieri i Veldre ble anlagt i 1890 og nedlagt i 1895. De hadde magerost 
og smørproduksjon.

 Ellers var det meierier på Mæhlum (1861-1866) og Hundskjold (1869-1873) på Brøt-
tum, samt Brøttum Damp – og Centrifuge Meieri (1883-1913), på Sørhaugen i Lismarka 
(1890-1896) var det meieri, det var også i seinere tid et meieri i Mesnali (1928-1948), 

Vestre Veldre 
Meieri

Østre Veldre 
Meieri

Sørli og Skaugen 
Meieri
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Rings Meieri (1880-1916), Næren Meieri (1884-1916), Ringsaker Meieri (1875-1903), 
Gaupen Meieri (1877-1928). På Nes var det 5 meierier, Hoels Meieri (1870- 1878), Hel-
geby Meieri (1873-1903), Kvams Meieri (1880-1886), Baldishoel/Nes Meieri 1880-1892), 
Bergs Meieri (1883-1911), og endelig Brumunddalen Meieri (1880-1888) og Furnæs 
Meieri (1891-1898). Det var også flere sætermeierier i Ringsakerfjellet som tok i mot 
mjølk om sommeren.

 
Hva var det som skjedde i Mjøsområdet, som gjorde at småmeieriene ikke greide å 
overleve? Samvirketanken sto like sterkt her som i andre bygder. I året 1905 var det mer 
enn 25 meierier som er oppført at er i drift eller har vært i drift på Hedemarken. Alle led 
samme skjebne. Det var naturligvis ingen sentral avtager av produktene som ble laget, 
alt måtte selges til lokale kjøpmenn eller til byene. Det var trangt å bli kvitt varene, pri-
sene var dårlige, kvaliteten på produktene var også ofte så som så. Etter hvert kom det 
private melkefabrikker både på Hamar, i Brumunddal og på Kapp. Disse betalte god 
pris for melka. 8 øre literen var gjerne mer enn bøndene fikk ut av sine egne meierier. 
Dessuten slapp en slitet og risikoen med å bli kvitt osten og smøret, om en tegnet kon-
trakt med en mjølkekjøper.

The Norwegian Condensed Milk Company ble etablert på Hamar så tidlig som i 
1875, og tilbød 8 - 11 øre pr. liter melk. De skaffet seg snart 10.000 liter i daglig leve-
ranse. Produktet “Hamar Melk - Gold Medal Brand” var sukret innkokt melk på blikk-
bokser, “syltet melk”. Dette var et stort og etterspurt produkt på verdensmarkedet og 
eneste kjente måten å oppbevare “frisk melk” på.

Til tross for det gikk selskapet konkurs etter tre års drift og Anglo Scandinavian 
Condensed Milk Company kjøpte fabrikken for en femtedel av investeringene noen år 
tidligere. I 1896 ble fabrikken som gikk rimelig godt oppkjøpt av det sveitsiske selska-
pet Anglo Swiss Condensed Milk Company. Markedet ble i enda større grad internasjo-
nalt og produksjonen økte raskt. I 1905 kom et annet sveitsisk selskap, nemlig Farinée 
Lacte Nestlé som allerede hadde kjøpt Kapp Melkefabrikk på Toten. Nestlè kjøpte opp 
hele Anglo Swiss-konsernet.

Det fantes et tredje alternativ også, Helmer Husebyes Meieri ble etablert i 1898 
i Brumunddal. De kjøpte også opp melk i lokalmiljøet, behandlet den på meieriet og 
sendte den med den nybygde jernbanen til Kristiania for å selge mjølka i grosserer 
Husebyes melkeforretninger der.

Etter hvert som småmeieriene ble nedlagt, fantes det ikke andre alternativer enn å 
selge til den prisen fabrikkene tilbød. Disse var naturlig nok avhengig av konjunkturene 
ute i verden både når det gjaldt avsetning og priser. De hadde også strenge bestemmel-
ser om fôring og leveringsbestemmelser for øvrig. Sjølsagt var fabrikkenes intensjon å 
betale minst mulig for råvarene sine. 

For å stå sterkere i leveringsforhandlingene, fant mjølkeleverandørene ut, at de 
måtte slutte seg sammen i en interesseorganisasjon. i 1914 fikk den sin endelige form 
under navnet Hedemarkens Melkeleverandørforening. Ingen kunne heretter  forhandle 
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på egenhånd for å oppnå særavtaler. Hedemarkens Melkeleverandørforening hadde i 
1920 oppnådd å få 600 medlemmer og begynte å vise muskler. Samtidig kom Nestlès 
fabrikk på Hamar med trusler om å innskrenke kjøpene sine fra Melkeleverandørfor-
eningen. Foreningens mottrekk var å planlegge en fabrikk for produksjon av usukret 
kondensert mjølk på Hamar. I 1920 ble det således bestemt å trekke inn en garantikapi-
tal på 100 kroner pr. ku, for å realisere denne trusselen. På mindre enn en måned hadde 
medlemmene skaffet 850.000 kroner. Sammen med foreningens øvrige formue rådde 
den nå over en million kroner. Etter forhandlinger med Nestlè på dette grunnlaget, ble 
det gitt tilsagn om uinnskrenkede leveranser til melkefabrikkene på Hamar og Kapp.

Året etter, i 1921 ble alle Nestlès fabrikker i Sveits stanset, og de norske fabrikkene 
hadde store lagre som de ikke fikk avsatt verken innenlands eller på verdensmarkedet. 
Leverandørforeningen bestemte da “å fremkomme med plan og forslag til en fabrikk-
bygning så vel skikket til meieri som kondenseringsfabrikk, for å opta en nær sagt hvilken 
som  helst industriell eller foredlingsmessig behandling av melken efter de mest moderne 
metoder“.

 
I 1923 ble melkeleverandørforeningens nybygde meieri i Vangsveien på Hamar, Hed-
mark Meieri, tatt i bruk. I 1931 startet foreningens nye meieri på Nes opp drifta. Leve-
randørene i Moelv-området etablerte Moelv Melkeleverandørforening som samarbeidet 
med, og seinere gikk inn i Hedemarkens Melkeleverandørforening.

Helmer Husebyes Meieri i Brumunddal var primært råvareleverandør til Husebyes 
melkebutikker i Kristiania, seinere Oslo. Husebye valgte å selge sine bedrifter til Øst-
landets Melkecentral i 1935. Melkecentralen var en sammenslutning av leverandøreide 
meierier på Østlandet. 

Mjølkeprodusentene hadde nå på ny fått styringa med sin egen industri. Østlandets 
Melkesentral valgte å bygge nytt meieri i Brumunddal i 1954. Dette anlegget fikk som 
oppgave å regulere svingningene i produksjonen av mjølk i forhold til markedsbehovet. 
Den mjølka som det til ei hver tid ikke var anvendelse for, ble tørket til mjølkepulver. 
Meieriet fikk navnet Hedmark Tørrmelk.

I 2008 har alle meieriene i Norge som er eid av mjølkeprodusentene, gått sammen 
i konsernet TINE. Mens det for hundre år siden var 775 meierier her i landet, er det i 
dag mindre enn 50 anlegg igjen. I Mjøsområdet er anlegget i Brumunddal det eneste 
gjenværende meieriet.

TINE Brumunddal som bedriften nå heter, framstår i dag som en moderne indus-
tribedrift, med moderne prossessteknologi og tidsriktige produkter. Totalt behandler 
anlegget vel 55-60 millioner liter mjølk i året. Om lag 160 ansatte arbeider i meieribe-
driften, mens til sammen mer enn 200 personer er tilknyttet TINE Brumunddal i ulike 
funksjoner.
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Daglig liv på en 
Hedemarks-gard

Det lakket mot jul, og på gårdene rundt om i 
bygda var det travelt fra morgen til kveld.

Stallkaren på Sørum, han Helge, hufser 
seg i skoddeværet. Han er på veg for å fore 
gampa skal de være i trim til kara kjem. Klokka 
er ikke mer enn 4, han vet det uten å behøve å 
se på klokka, kjenner det på seg. Han stavrer 
den kjente vegen innover stallgolvet, fanger 
høyet – enno er det heldigvis att ikke så lite 
av den beste timoteien og alsikken som han 
har lagt på si’ åt gampa – han våger å se den i 
auga som forgriper seg på høyet hans. Tilbake 
til stallen hvor humringa fra fire hopper og én 
hingst hilser han. 

Han er kjent og velkommen. Angen fra 
dyra slår ham i møte. Det måtte bli en sår dag 
den dagen han ikke kjente lukta tå gamp. Snart 
er stellet gjort, knuspring av sterke tenner 
høres, stamp av hover i golvet. Hesta er vatnet, 
sørpa gitt. Fred ånder over den lune stallen.

Langt sør i Mjøsa strever Skreias kjente 
silhuett seg løs av skoddehavet, sola bryter 
fram og får den kjente og kjære vannflate til å 
spille i det pureste gull. Kan noen tenke seg å 
bo et annet sted enn her høgt oppe i åsen med 
vidt syn over alle grender og herreder. Langt 
søri kjerka i Stange, østafor kjerka i Rome-
dal, nærmest ved kjerka i Vang og lenger vesti 
kjerka i Furnes. Sju kjerketårn ser en her på en 
klar dag, kanskje flere, han har ikke telt dem 
noen gang, men det sies så. Der ute svømmer 
Helgøya som på et speil, kjerka på Nes er syn-
lig lang lei.

Nei – er han blitt sentimental på sine 
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gamle dager? Han har da sett dette synet så mange gan-
ger, at det ikke er noe å falle i staver over – han reint 
skjems tå seg sjøl. Enno et blikk kaster han sørover – der 
er Skreia klar – og tørker av seg på trammen før han går 
inn i kjøkkenet.

Kokka, hu Klara, har alt varmt på kjelen. – Tidlig oppe 
du au, sier hun for å si noe. Hun er ny på garden, ja i bygda 
òg for den saks skyld. 

– Tidlig du jussom, svarer Helge. – Du har nok aldri 
vøri på Hedemarka før skjønner je’. Og veit du itte det er 
onn snart?

Åjo, hun har nok hørt at stallkara på Hedemarken 
ikke søv onners tid, de står på knea ved senga og tar en 
blund, påstås det. Det er travel tid.

Tramp av mange tjukke skor i gangen avbryter sam-
talen Inn kommer husmann og tre drenger – klokka er 
snart 6. Klara har førdugurn ferdig, smørbrød i fl eng på 
det store, kvitskurte langbordet.

- Du er romantisk anlagt i dag, ser jeg. Den ene av gutta smiler godlynt til den ferme kokka.
- Je’, håssen det?
- Du har hatt tid til å plukke blommer åt dugurdsbordet, sier ertekroken.
Husbonden, Simen Sørum, kommer ned for å få litt mat han òg, dryg, sikker – en som kjenner sitt yrke og bærer preg av det, 

generasjoners stempel. Praten går om arbeid og utenriks begivenheter, litt nytt fra bygda. Snart er kaffen og smørbrødene lagt 
innpå. Klara kommer med en skvett kokt mjølk.

- Håssen står det til med sveiseren i dag? Det er Simen som spør. – Han var ikke så rar karen i går kveld, je’ måtte ta i me’n 
for å få inn litt silofór.

- Å, n’ var nok bra att nå, iallfall var’n da kjipen nok.
Latteren skylles ned med en mjølkeskvett, og kara begir seg ut i stallgangen for å få seg dagens oppgaver tildelt.

I det daglige synes alt å falle av seg selv, alt som skal gjøres. Iallfall synes det slik for en utenforstående. For husmannen og 
kara også – mang en gang. Det er så med dem som ikke selv bærer hovedansvaret, de merker lite til tanken bak strevet hvis det 
ikke en dag plutselig skjer noe som helst burde vært ugjort. Da vender blikket seg mot ham som har ansvaret.

Det ble seint i natt før Simen sovnet. Tusen tanker krysset hans hjerne. Det var kommen påbud om setting av så mye poteter 
i år at han mest ikke visste hvordan han skulde klare brasene. Påbudet krysset de planer som var lagt for driften fra langt tilbake, 
men det er ikke annet å gjøre enn å forsøke å ordne alt på beste måten, den som gav påbudet gjorde det sikkert ikke uten det var 
høyst nødvendig, og han hadde jo i disse dager – som ellers – ansvar ikke bare for seg selv men for mange munner også utenom 
gardens gjerder, grend og bygd.

Kara vet så noenlunde hva de skal gjøre. Den ene er ikke ferdig enno med å vende nordstykket. Han får ordre om å fortsette 
der han slapp, rusler av sted, tar ”Bruna” og knepper i. Her er ikke mye fomling i takene, han manøvrerer sæla og mange for en 
bymann innviklede remmer og snøringer som om han skulde være født med all redskapen i hendene. En av kara fortsetter har-
vingen sør i jordet. En del stein skal kjøres av brakklandet også, det får stå til å få den vekk, selv om fl ekksnøen for lengst er gått, 
ligge slik ut over sommeren kan den ikke. En får ordre om å kjøre en vending poteter søri bygda til en avtager. Stakkaren hadde 
dårlig potetkjeller og fi kk lov å ha resten av kvoten sin liggende på Sørum til vinterkulda var over. 

Tunge, dryge gamper rusler utover de brede jordene med den kolsvarte Hedemarksmolda, ut til dagens dont, kara etter – 
trauste og sikre. Hver og en gruppe er i seg selv et motiv for en maler eller en dikter.

Høyonn
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Sørumen tar seg den daglige sving innom hingsten. 
Den er født og alet på garden og humrer gjenkjennende 
da gubben kommer inn. Han godsnakker med den, stryker 
den. Hva var Sørumen uten gampen? I egen bevissthet en 
fattig mann, generasjoners nedarvet omsorg for dette sta-
selige dyret ligger i ham. Han stryker den atter over siden, 
hingstens silkefi ne mule søker hans jakkelomme.

- Du trur ratt je’ har sokker åt dei ida’ au? spør han. 
Veit du itte det er streng rasjonering, hm? Han tar en kik 
ut stallglaset for å se om noen kommer, smyger hånden 
ned i bukselommen og fi sker opp morgenhilsenen.

- Du veit det fi nns, sier han, litt – iallfall åt dei. Hadde 
det vøri som før skulde je’ ha kokt noen kveitekøinn åt 
dei.

Hingsten er ikke bra i ene beinet, har skamtrått seg i 
stein. Den har stått inne i fl ere dager men skal no mosjo-
neres litt. Sørumen legger huelag på den og får hesten 
ut. De to rusler oppover alléen, hingsten danser litt da 
den møter mjølkbilen for inngående. Klokka er 7. Oppover 

åsen bærer det med de to, i skritt – så litt mer fart på – det gjelder å mjuke til beinet igjen.

Men skulde noen ha sett make til ødeleggelse! Sørumen blir stående og se på ospa etter gardsvegen til Husom. Trærne er 
fl ekket for bark endelangs, raspet rene og fl ådd, kvite veden lyser og griner. At denne elgen ikke kan holde seg der den hører 
heime, oppe i almenningen, i skogen og på myrene. Siste vinteren var da ikke så kald at dyra ikke skulde kunne fi nne mat der 
oppe. Men hele fl okker trekker nedover mot garda. Kalvene læres etter hvert opp til ikke å frykte verken kar eller hest eller bil, det 
synes helt nytteløst å skyte ut de verste skadedyra blant dem også. I vinter var det fl okker på opp til 20 dyr som i gåsegang gikk 
over Nerjordet like bak fjøset. En stor bringe foran i skaren. Den slo veg for de andre som fulgte som på en snor, stort og smått 
om hverandre. Det var turnipsen de var ute etter. Heldig at han fi kk inn både den og rota i fjor. – Trærne var nok bare å hogge, han 
fi kk sende en av kara oppi så snart råd var.

I fjøset var det grøvste gjort undav. Mjølka levert, bås og skantil måkt og strød, kua vatnet og foret, grisa hadde fått sitt, slik at 
det var slutt på den værste hylinga. Sveiseren vasker mjølkmaskinen i kokende vann, ordner i mjølkbua, legger cellulosen i bløt til 
neste mål. Tar så et overblikk over sitt domene, får på jakka og lua, stopper noen korn heimavla i pipestubben og rusler så vegen 
heim med en mjølkskvett i spannet.

Over hele åsen gjaller gardsklokkene. En kjenner hver enkelt på målet, vet også i hvilken rekkefølge de vanlig kommer. En 
liten forskyvning var det nok blitt no i vår. Første dagen det hendte sa de på Husom: Nå er’a kømmin den nye kokka på Sørum.

Dugurd. En og en halv times hvil. Gamp og karer kommer inn fra jordet. Dyra kneppes fra, fores og vannes. Oline Sørum, 
gardkjærringa og tjenestegjenta svinger opp med grauttallerkener og mjølkmugger. Skiftet har vært stridt, det merkes på kara. 
Sultne er de så det forslår. Etter grauten overrasker Oline med litt oppattvarmet fra i går middag. Til slutt er det kakuskiver og 
en kaffeskvett.

- God kaffe i dag, sier husmannen Lars. Du skulde væra her hår dag, sier han henvendt til Helga, bakstekona. Han visste 
hun var en hund etter god kaffe og at hun ikke var sein om å si fra når den ikke var som hun mente den burde være. Han hadde 
en mistanke om at Oline en gang hadde fått det å høre. Og så var det jo ikke greit med å få tak i bakstekoner! Han merket at Oline 
forstod adressen i replikken hans – sannelig var hun ikke da knipen på den ekte kaffen sin – hun hadde altså noe på lur likevel 
slik som han tenkte.

Kara takker for mat og går i drengestua for å ta en hvil resten av dugurden. - Mannfølk har det gøtt, sier Helga, slenger inn 
og får seg mat servert, slenger ut att og over ende. Det skulde væra øss som dro øss slik. Hun farer av sted igjen til sine kjevler og 
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takker. Her må svinges opp skal hun nå den vanlige stabel brød innen kvelds, Oline vet av gammel rekning 
hvor meget den skal holde etter et dagskift.

Kjærringa på Sørum har mye å stå i. Hele huset skal fjelges og luftes etter vinteren. Vårsola avslører grimer på vinduene – 
hun er vant til å ha det blankt. I fl ere dager har no hun og gjenta strevet med å banke sengklær og lufte gangklær etter vinteren, 
mye skal bøtes og settes i stand igjen også. På stabburet skal det vaskes og luftes og etterses, bøler som er tomme skal rengjøres, 
klippfi sken skal ut til lufting og børsting og tørk i vårsola, bleke av seg det gule.

- Og så storvaska til viku’n da! Du får svinte ned til Johanne og spørre om hu’ kan komme. – Gjenta er ikke sein om å komme 
av sted, Oline er ikke av dem som ser at det nøles større. Og så får du gi hønen’ litt med det såmmå, roper hun etter henne i 
døra.

Litt over kl. 10 er kara der igjen. De får atter en kaffeskvett og litt smørbrød og drar så ut igjen. Da klokka ringer ut etter 
dugurd, er oppvasken borte fra kjøkkenbenken og kokka alt i full sving med middagsmaten. Det er ikke stor hvile å få for den som 
er kvinnfolk på en gard.

Potetsetning
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Og sola stiger. Hestene svetter, kara likeså. Linerlen 
tripper i plogfuren, gauken høres i lia. Idyll for en som er 
her på visitt. Bitter strid for eget og andres liv for den som 
er bundet til jorda.

Over landskapet toner atter gardsklokkene, pulsen 
som markerer rytmen i dagligstrevet. Det synes mest som 
om gampa til og med kjenner tegnet, de knegger og vil 
jussom ikke mere når klokka toner. Kara knepper dyra tur 
redskapen, mennesker og dyr stolprer på stive bein mot 
matfat og krybbe.

- No skal det våge mæ bli gøtt å få litt mat att, je’ glær 
mæ te kjøtt og kål og fl esk, sier den ene av kara.

- Men er du kømmin heilt tur rekninga nå? Det er 
Helge som forbauset ser på sin ”stallbror”. – Det er da full 
torsda’n i dag, med lappskaus – og itte tirsda’n!

- Ja – ja, gji’ne det. Men imårå er’e nå erterkål og 
pannkaku, og da kan det vara hå det vil før mæ resten tå 
viku’n - - --

Han hadde no rett han Helge, det var torsdag. Lapp-
skausen hennes Klara var god, mest like bra som den ho Oline laga. Kanskje hadde Klara alt lært hvordan de vilde ha den på 
Sørum.

Etter middagen falt det ro over den store garden. Tilfeldige besøkende middags tid skulde nesten tro det var en utdødd hei-
gard, hvis det ikke var for en enslig høne som hadde forvillet seg over hønsenettingen og inn på tunet. Samtlige som har anledning 
til det, tar seg en blund. Sørumen sjøl har ikke tid akkurat no, han henger i telefonen for å få forbindelse med forsyningsnemnda. 
Det er denne kunstgjødsla som er så trælsam å få tak i. Transport er det vanskelig med også. En kunde være fristet til å gi opp det 
hele. Han får ikke forbindelse og gir seg, murrer litt da han slenger framover golvet, men kommer på andre tanker da dagens post 
blir brakt inn. Han tar et raskt blikk over de største avisoverskriftene og griper så etter brevene. Hm! Ittno? Jo, der var det han så 
etter, brevet som vanlig kom hver annen torsdag fra Vesle-Simen som gikk Jønsberg. Å var det for noe nytt han hadde lært siden 
sist? Ikke for det at Sørumen kunde godta alt dette nye som ble dosert, men det var da artig å sjå! Kan hende det var noe som ikke 
var så ilde likevel. Han hadde lenge tvilt på de silokummene som det var så moderne å sette opp i sin tid – det var endelig Vesle-
Simen som hadde overbevist ham med sine beregninger og tall. Ja, ja – n’ var itte borte silo’n, det måtte’n medgi. - - - Traktor var 
det han prediket denne gangen. Du skulde ha anskaffet deg en traktor, far, du skal se hvordan det går undav her ute no, selv med 
generator på. Dette visste vel Sørumen også det, at han burde hatt traktor, men akkurat no var det da helt uråd å skaffe noen, 
dessuten – tru om ikke den var best faren som hadde havremotoren i dag allikevel.

- Hå seier’n ida’? Det er Oline som kommer.
- Du får lesa, han rekker henne brevet. Hun farer det gjennom men fi nner nok ikke noe av det hun leter etter. Heller ikke 

denne gangen et eneste ord om den Romedals-gjenta alle påstår at’n Vesle-Simen er interessert i!

Klokka er halvgå’n fi re, og klokka ringer ut etter middag. Karer og gamper går ut til siste økt, Helga til sin dont i bakerstua, 
i kjøkkenet har det vært arbeidet hele tiden. Det er ikke liten oppvask som skal gjøres undav etter en slik skokk. Alle som kan, 
tar en hånd med for å få undav haugen av tallerkener og kopper og kar. Tjenestegjenta tar en sving til hønene med litt matavfall, 
derfra en titt om saufjøset for å se til lamma, så en svipp om bryggerhuset. Oline hadde glemt å se etter om det var ved nok inne 
til storvasken som skulde settes i sving. Best å ha alt klart selv om det var noen dager att.

Selv sitter hun i kammerset og bøter. En haug med hosor ligger i kurven foran henne, jakker og bukser. Hvor i all verden 
skal en snart ta det fra som en skal bøte med! Hun er snart mer enn lei alle fi llene. Heldigvis har hun da litt at av høstulla, når no 
vårulla kommer i hus får hun ta det hun har lov å handsama sjøl og dra til ullvarefabrikken for å få tak i litt tøy.

Stoppenålen går og tankene sviv om alt hun skal ha gjort undav. Det er mest til å gi opp over. Og fra stoppingen og lappingen 
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går tankene hennes til annet som 
må forberedes. Snart skal pote-
tene i jorda. Det er en tid med 
strid ikke bare for den som på jor-
det er, men mest like mye for den 
som er inne. Mataukere skal de 
ha fra Hamar denne våren også. 
Håper det er like arbeidssomme 
folk som sist og ikke slike som 
de fi kk på Husom. Det er nok båe 
slaga tå den slags følk også.

Sørumen tar et over-
blikk over dagens arbeid. Plo-
gen har gjort et dyktig innhogg i 
Nordstykket.

- Når trur’u du er ferdug? 
- Inna lorda’n skulde mye 

væra gjort.
- Du får ta på med harving 

med det såmå. Je’ blir borte et 
par da’r te viku’n.

Andre karen er på det nær-
meste ferdig med steinkjøringen 
og får beskjed om å se over ski-
garden i havningen. Sørumen tar en svipp om skålen. Der var det også noe som skulde gjøres, en røys med langved ligger og 
venter på å bli kappet – det må snart gjøres skal den få ordentlig tørk.

Og dagen heller, skyggene blir lengere og lengere. No er folk ferdig på støperiet nede i byen, han hører fabrikkpipa blåse av 
for dagens arbeid. Sønnavinden bærer langt oppover åsen her. Sola gyller fra vest fram over Mjøs-fl ata. Langt sør i sundet ser han 
”Hamar” på tur, den er nok voldsomt forsinket i dag. Travelhet alle vegne.

Gardsklokkas spe røst forkynner at dagens strev er endt. Atter en travel dag er gått. Folk og dyr skal ha en vel fortjent hvil. 
Gampen som er fri for sæla, tar seg en tur på tunet, klipper den spede grastorv enno snauere enn den er fra før. ”Raua” ligger og 
skubber seg på grasbakken, gjør noen byks halvt over på ryggen, reiser seg og rister seg.

Lun kjøkkenvarme slår kara i møte, på bordet venter maten. De slår av en pipeprat innen de skilles for kvelden. Oppover åsen 
drar to av dem, trauste karer med jakkene på armen.

I fjøset er ikke sveiseren ferdig enno. Mjølkinga er gjort undav og mjølka avkjølt. Men her skal fl is og pusses enno litt, gjøres 
klart til neste dag.

I kjøkkenet er det atter oppvask og fjelging.
Og nattemørket smyger over grend og gard. Fiolett lys, alle avstander er ubestemmelige og alle konturer viskes etter hvert 

mere og mere ut.
Stallkaren, han Helge, hufser over tunet. Gampa skal ha mat for natten. Han tar en titt på stjernehimlen, konstaterer at været 

blir bra i morgen også. Men huttetu så lite varme det er i luften enno. Skal det da aldri bli ordentlig godvær i vår?
Gulrødt lys fra stallen lager gate i kveldsmørket da han smyger inn, fl ammer opp over den røde stabbursveggen rett i mot. 

Så faller døra i, lognt ---.

Selvbinderen går
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