
Matkulturen i Løykjedalen

I den vakre Løykjedalen, med utsikt mot Mjøsa og Prøysen og med nærhet til hoved-
vegen, kan det føles som å bo ”midt i væl’n”. På rekke og rad ligger gardene, nokså 
jamstore. To store bygninger, en for de eldre på garden, og en for dagens brukere, 
hører miljøet til. Malepenselen til Anders Rud på midten av 1800-tallet pryder interiøret 
på flere av stasrommene bortover, bygninger bygd for ei anna tid den gangen det var 
mange som hørte gardsmiljøet til.   

På høgda ovafor gardene var det ei heil grend med husmannsplasser, og Furu skole 
hadde fram til andre verdenskrig ”mett” med unger. I dag bor det ingen på høgda. Hus-
mannsplassene har fått egen artikkel i boka. Når vi nå skal gå inn på temaet matkultur, 
er det livet på garden som har fått størst plass. Ikke fordi det var viktigere, men fordi det 
er her vi har mest kildemateriale. La oss huske på at det var ingen som hadde overflod i 
det gamle bondesamfunnet, men at det var forskjell på maten i ulike samfunnsklasser. 

 
I 1958 var det stor fest på Tokstad. Garden hadde vært i slekta i 600 år, og familie og 
naboer var invitert for å delta i markeringen av jubileet. Nanna Berg, forrige genera-
sjon på Simenstad, var en av gjestene. I alle år etterpå fortalte hun om slektsstevnet på 
Tokstad og var svært imponert over arrangementet og det som ble servert. Alt var hen-
tet fra garden;  Karvekålsuppe fra Tokstads grønne enger, nyslaktet kalv, og til dessert 
frukt fra hagen med hjemmelaget is med strull til. Ekte vare fra gardens produkter!  

For anledningen var det dekket på salen, og bare det i seg sjøl var spesielt. Alle gar-
dene i Løykjedalen har sal, men også for 50 år siden var salene sjelden i bruk og hadde 
mange steder blitt loft eller ”pulterkammer”. Etter 1950 var det blitt mer slutt på å ha 
hjelp i huset, målet var forenkling på alle plan. Etter krigen og utover på 50-tallet skulle 
en greie seg sjøl, og det ble mer og mer slutt på stor selskapelighet. Å få sitte til bords 
på storsalen på Tokstad var derfor ikke dagligdags, heller ikke en årlig foreteelse. 

Alt skulle være på gamlemåten på Tokstad. Gardens produkter, tradisjonsmat, 
slekta samlet, omgang med naboene. Både Ingeborg og Lars T. Platou var enig om 
dette.  

  

Forord

600 års jubileum 
med gårdens 

produkter
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Salen på Simenstad dekket til fest

Matkultur



Ingeborg Platou er født Hveem, vokste opp på nabogården Båberg og giftet seg til Tok-
stad, der Lars skulle overta morsgarden. Ingeborg og Lars giftet seg under krigen, 6. 
april i 1945. Det var dekket til over 50 gjester på Båberg, salen ble benyttet, og det ble 
servert suppe, kalvesteik, is og kransekake. Kraftsuppe med selleri og små kjøttboller 
var spesialitet på Båberg. 

Krigsbryllupet var nok likevel enklere enn bryllupet til Johanne Tokstad og Fridthjof 
Platou 28. juli i 1919. Den gangen var det 150 gjester samlet på Tokstad der bruden kom 
fra, og det satt folk i hele andreetasjen. Vi leser fra bryllupsmenyen: Aspargessuppe, 
laks med agurksalat, champignonsposteier, saltet fårestek med salat. Is, frukt og kaker 
avsluttet måltidet, og etterpå kaffe avec. Denne menyen er i tråd med store borgerlige 
middager som gjerne fant sted i spisestuen eller på salen i velsituerte hjem i perioden 
1900-1930.  

Lars ble stortingsmann 
og skulle styre landet, Inge-
borg ble gardkjerring og 
bonde. Hun var den første 
gardkjerringa i Løykjedalen 
som var med ute. ”Ingeborg 
var jo rene gardbrukeren”, 
brukte naboene å si. ”Hu 
plukka stein og var med og 
satte poteter”. Inne var det 
Anna kokk som styrte med 
maten. Anna begynte som 
barnepike på Tokstad som 
tjueåring og ble værende 
der til hun døde på 1960-
tallet, over åtti år gammel. 
De siste årene satt hun mest 
i benken på kjøkkenet med 
et barn på fanget og ble som 
en bestemor for de seks 
ungene. 

 På Tokstad er de kjent 
for å holde lenge på tradi-
sjonene, og gode hjelpere 
som hadde vært på garden 
i årevis fikk fortsette til de 
ble pensjonister, sjøl om 
det egentlig ikke var grunn-
lag for å ha hjelp lenger. 
Øvre og nedre Harstad er to  

Tradisjoner i hevd
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Anna kokk

Anna kokk på kjøkkenet

Fjøsnissen skulle 
også ha sitt



arbeiderboliger under Tokstad. Her hadde de dyr og noe jord. Flere generasjoner av 
Hardstadfamilien har hatt livet sitt på Tokstad. Ingeborg Platou trekker fram hvor høflige 
og trofaste Harstadkarene var. ”De kjente meg jo fra jeg fløy rundt her som småjinte, og 
det var godt gjort å vise meg slik ærbødighet”. I 1946 fikk de som hadde arbeidet lenge 
på Tokstad medalje fra Selskapet for Norges Vel for lang og tro tjeneste. 

Anette budeie var også en del av familien. Og alle skulle ha kosten. Rundt 1950 
kunne det være 10-12 karer som skulle ha mat daglig. Familiene til arbeidskarene 
kunne også komme og få mat. Var det håndverkere på garden, skulle de ha kosten. 
Karene satt i folkestugu, familien i spisestua. Døra mellom rommene sto oppe. Alle fikk 
lik mat, men slik var det ikke tidligere. Da kunne det i hvert fall være to slags middags-
mat. Anne-Marie Søgaard forteller: ”Ellers var det aldri samme mat i folkestuen og inne 
i min barn - og ungdom. Der var ingen åpen dør mellom folkestue og spisestue. Det som 
nå er kjøkken var folkestuen. Og kjøkkenet var der hvor dagligstuen er nå. Jeg husker 
fortsatt godt at min morfar Lars Tokstad satt i ensom majestet og spiste sin dugurd i 
spisestuen!”

 
Livet på gardene i Løykjedalen er en historie om stab-
bur med kornbinger som inneholdt så mye korn at det 
ville vare for flere år framover, om det ble bruk for det. 
I hvert fall var det tilstrekkelig til neste års avling ble 
brakt i hus. I dette området har kornet vært nærings-
grunnlaget i uminnelige tider. Vikingkvinna på Simen-
stad, med de vakre smykkene og nøkkelen som var 
selve symbolet på husfruestatusen, hva bød hun hus-
folkene sine på?  Trolig var det graut, kokt på bygg, og 
kanskje hadde hun trellekvinner til å male kornet på 
håndkvern. Grauten ble kokt i klebersteinsgryta i lang-
huset og seinere i årestua, i jerngryta i peisen, på jern-
komfyren i nyere tid på den elektriske omnen. Graut 
hver dag, mange steder hadde de to grautmåltider. Det 
vesentligste av det kornet som ble avlet her, var bygg 
og havre. Det egner seg ikke til gjæret ovnsbrød.

Flatbrødet har fulgt folket på Tokstad de 650 
årene garden har vært i slekta. Vi vet at flatbrød fan-
tes i Norge på 1300-tallet. Flatbrødet har vært et utpre-
get forrådsbrød som ble bakt en eller to ganger i året. 
Bekkekverna gjorde det mulig å male mye mjøl, og da 
arbeidet med malinga ble maskinelt, ble det kararbeid. 
Flatbrødet har betydd en stor lettelse for kvinnen i det 
daglige husstellet fordi de kunne hente noe ferdig fra 
stabburet. Et særtrekk ved kostholdet på Hedmarken 
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Kønn og potit

Hilde og mor Tokstad baker lefse
foto: Jan A. Martinsen / Aftenposten / Scanpix



er rugbrødet. Gerhard Schønning skriver fra sin reise gjennom distriktet i 1775 at rug 
avles i store mengder og ble brukt til brød. Og da dette området hadde mulighet for å 
dyrke hvete og rug, kunne de bake ovnsbrød. Det kunne være bakerovn rundt om på gar-
dene allerede på 1700-tallet. Det ble opprettet teglverk på nedre Alm og på Fangberget. 
Teglstein holder bedre på varmen enn naturstein og var derfor bedre egnet til bakerov-
ner. Bruk av gjæret rugbrød startet nok på de største gardene der de hadde rikelig med 
korn, stor husholdning og plass til å sette opp bakerovn.  

I Løykjedalen var det ganske sikkert bakerovn på alle gardene. I 1900 fikk Simen-
stad bryggerhus under fødesrådsbygningen med bakerovn som kan romme 30 brød.  
Trolig var dette den andre bakerovnen på garden. Fram til femtitallet ble det bakt 20 
brød ukentlig, flatbrød ble bakt hvert halvår. Til ovnsbrød gikk det mye mer mjøl, men 
det var ikke fullt så arbeidskrevende som flatbrødet. Ovnen på Simenstad ble restaurert 
i 2006 og brukes nå jevnlig.

Maten på Hedmarken var sterkt kornbasert. Kostholdet var også potetdominert, 
men det var mindre bruk av poteter enn en skulle tro, sier professor Ragnar Pedersen. 
For eksempel ble det brukt lutefisk, lefse og smør, ikke poteter til. Bruk av ertermjøl 
hører hjemme i Opplandene. Erterbrødet hørte med når det var flatbrødssteiking.

  

Kostholdet var basert på det de kunne dyrke på garden eller bytte til seg. Overgangen 
fra naturalhusholdning til pengehusholdning strakte seg over flere generasjoner. Det 
var liten tilgang på ressurser utenfra, sjøl om det hjalp da de lokale landhandleriene 
kom. Landkremmeriet på Stein for eksempel, fikk bevilgning i 1753. Professor Ragnar 
Pedersen har bidratt sterkt til at Hedmarken er det distriktet i landet som er best doku-
mentert når det gjelder matkultur. ”Stort sett åt folk den samme maten, men kanskje 
litt mer kvantitativt for gardens folk”, hevder han. Det kunne være litt mer smør, en litt 
større fleskebit, bedre kaffe… 

Generelt var kostholdet i gamle dager, og ikke minst i 1930-åra, preget av trange 
økonomiske kår i jordbruket. Og andre verdenskrigen var jo en spesiell hendelse hvor 
det i flere år var mangel på enkelte varer som sukker og kaffe. ”Kaffe var en dyr han-
delsvare som en måtte spare på, så den ble blandet med brent rug, erter eller knupp. 
Knupp ble laget av kokte poteter og litt vann som små terninger” (Dorthea Elstrand 
1987).   

I dag har vi en oppfatning av at maten før i tida var så feit. Tvert imot var det et pro-
blem å få i seg nok kalorier, i hvert fall for de som hadde hardt kroppsarbeid. Karer som 
reiste opp i allmenningen og til fjells for å hogge tømmer, måtte ha med seg mye flesk 
og fett. For tjenere og husmenn var kosten på et minimumsnivå. Jo fattigere kostholdet 
var, jo mer korndominert var det.  

I det gamle bondesamfunnet ble det brukt lite fersk mjølk. Mjølk betydde smør, 
og smør betydde kontanter. Det vanlige i landbruket har vært at buskapen kalvet om 
våren og at det har vært flere mjølkefrie måneder på etterjulsvinteren. Gjennom stu-
dier av føderrådskontrakter har Ragnar Pedersen kommet fram til at det var vanlig til 
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Smør og flesk

Meny fra bryllupet til Johanne 
Tokstad og Fridthjof Platou i 
1919



enhver tid å ha noen kuer som mjølket, og det var skikk å ha noen kuer som bar like 
før jul. På Hedmarken ble det brukt ulike typer surnet melk og blanda drikke. Lenge 
var det fordommer mot å drikke fersk mjølk og en oppfatning om at det ikke var sunt å 
spise rå mat. Mange steder var det fordommer mot blod, men det var det ikke her, sier 
Pedersen.

Sjøl om det var store budskaper på mange av gardene i Ringsaker, førte de store hus-
holdningene til at det ikke var så mye å selge, verken av mjølkeprodukter eller kjøtt. 

Kostholdet var ensidig; Det gikk i graut, velling, klubb, fl atbrød, kaku, pannekaker, 
gjerne sammenkokte retter som kål (kjøtt, fl esk, grønnsaker, bygg) og grynpølse (inn-
mat og byggryn). Rotgrønnsaker var viktig: Gulrot, kålrot, nepe, fl ere slags kålvekster. 
Kostholdet var preget av lite proteiner, mye korn, lite fett og noe grønnsaker. 

Kornet var det dominerende fram til ”hamskiftet”, som mange steder begynte på 
1860-tallet. Feholdet fi kk større plass på Hedmarken på slutten av 1800-tallet, men ga 
ikke nok mjølk, smør, ost og slakt til å dekke behovet for fett og animalsk mat. Grisen 
var derfor viktig. Få steder i Norge var det så rikelig med fl esk ved juletider i kjøkken og 
stabbur som på Hedmarken. Den store kornproduksjonen i Ringsaker gjorde det mulig 
å holde mange svin, ja sjøl på de minste plassene var det gris, for de hadde bruk for fet-
tet. Svinefl esk ble da også brukt i mange forskjellige matretter slik som grynpølse, kål, 
sylte og stekt fl esk. Til festmat var det gjerne svineribbe. 

Slaktinga var lagt til vinteren fordi de hadde frosten som konserveringsmetode. 
Uten de arbeidssomme og fl inke kjerringene på høgda ville slakting og baking vært van-
skelig. På Simenstad var Ingeborg Madsstuen med under slaktinga. Og når det skulle 
være store begivenheter som skulle feires, var det å sende bud på Ingeborg Madsstuen, 
den dyktige kokkekona bidrog mange steder.  

Fra Tokstad forteller Anne-Marie Søgaard: 

Jeg kan bare fortelle litt om hvordan ”alt” var på 1930-tallet, da jeg selv var liten og ofte 
på Tokstad hos min mormor Lina, født Krogvig. Hun var selv ikke den som kokkelerte. 

Det overlot hun trygt til Anna kokk. Men Momo dirigerte det hele og hadde alle tråder i sin 
hånd. Hun hadde en enestående hage - med både bær og frukt og alle slags grønnsaker. 
Hun dyrket bl.a. både portulakk og gresskar. Hun syltet og la ned. Og hun var tidlig ute med å 
hermetisere kjøttprodukter - som medisterkaker, pølser og ”benløse fugler”. Det var jo ikke 
noe som het Norgesglass på den tiden, så hun brukte tinnbokser. De ble loddet igjen med 
tinnslaglodd. Og hun sendte disse boksene bl.a. til oss som den gangen bodde i Stavanger. 
Og boksene måtte vi ta vare på og returnere. Til slaktingen på Tokstad kom alltid Mathea 
Bratteng. Jeg tror hun bodde på et Krogvikeie. I et brev til oss i Stavanger skriver min Momo 
engang i begynnelsen av desember: ”I morgen begynner myrderiene”. Så det var nok ikke 
akkurat noe hun så fram til. Hønsefrikasse’ var ofte på menyen. Deilig saus med gulrøtter 
og hviterøtter - tror det var pastinakk.”
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Fargeløst og 
smakløst

Kringle 
Karen Haukåssveen
500 g hvetemel
250 g smør
125 g sukker
2 egg
11/2 dl mjølk 
1 ½ pk gjær
Kardemomme, rosiner i deigen
Framgangsmåte: Form deigen i tre 
stenger, klem fl at stengene, legg 
på rosiner, dryss på kanel og litt 
sukker. Smøres med egg. Dryss litt 
kokosmasse og sukker oppå. Når 
en lager stenger ig ikke kringle-
form, er det lettere å skjære opp.



Målet var å bli gode og mette, lenge, og skjønnhetsidealet var korpulente folk. Hva 
folk åt før i tida, var altså basert på den lokale råvaretilgangen. Maten var lite variert. I 
dag som vi har import fra hele verden og det er en så stor bredde på matvarer, synes vi 
den gamle maten kan være både fargeløs og smakløs. Ja, maten var blek og tam i for-
hold til våre smakssanser, men de brukte smaksforsterkere, som for eksempel pultost 
eller rakfisk på og til grauten, og silda var salt. Det var mange variasjoner over klubb, 
duppa var det som ga smak. Sur-søt smak av møssmør og fett balanserte klubben. 

Måltidet kunne bestå av to retter, ofte ei form for suppe. Til dessert kunne det være 
saftsuppe.  Noe som er underlig for oss i dag er at de ikke fikk drikke til maten, væsken 
fikk de gjennom maten, gjennom ”skjematen”.

          
 

Løykjedalen ligger sørvendt i et varmekjært område med hager som skapt for frukt-
dyrking. Etableringen av hageanlegg på garder i Norge tok fart fra midten av atten-
hundretallet. Bonden begynte da å få en sterkere posisjon, fikk mer egenbevissthet og 
bedre økonomi. Hageutviklingen hadde sammenheng med behov for både opplevelse 
og nytte. Kostholdet var i endring, og hagen som matauk med tilgang på bær og frukt 
og grønnsaker ble viktig. 

Simenstad er et godt eksempel på denne utviklingen i Norge. Ansten Simenstad, 
født i 1852, ble en hageinteressert bonde. Diplomer og medaljer fra fruktdyrking og vin-
legging vitner om interesse. Trolig var det noe hage her før, men Ansten er den som har 
satt mest preg på den. Opp mot lysthuset var det en skog av kirsebær - og morelltrær, 
det var plommetrær inntil hovedbygningen, og det var bær av alle slag. Frukt og bær ble 
levert til fruktlager på Nes og i Brumunddal og representerte en ekstra inntekt. Denne 
muligheten tok slutt i 1980-åra.

Grethe Simenstad, datter av Ansten Simenstad og mormor til dagens bonde Gisle 
Braastad, har også satt preg på anlegget. Hun fikk gå på gartnerskole, noe som hørte 
tida til, og i 1909 fikk hun gjøre en del endringer i hagen. Det var også Grethe Simenstad, 
gift Berg, som plantet askerekka nedenfor garden. For inntil 15 år siden dannet den tre 
kilometer lange trerekka langs vegen i Løykjedalen ei markant linje. Vegen skulle utvi-
des og trærne ble befalt ned. Etter en lang kamp med Statens Vegvesen rundt 1990 fikk 
asketrea ved Simenstad stå.  

En av de virkelig store og avanserte hagene i bygda var frukthagen på Østre- Løy-
kje hos Ole Løken, og han begynte å dyrke bær og frukt til salg. Rundt 1900 inneholdt 
hagen 600 frukttrær med 50 forskjellige sorter. Hagen ble i 1901 overtatt av Ringsa-
ker Landboforening som forsøkshage. Hagebruket på Østre Løykje ble utvidet etter at 
Johan Herland kom fra Vestlandet med et stort hjerte for frukt- og bærdyrking og kjøpte 
eiendommen i 1927, og hans sønn Einar utvidet videre etter siste krig slik at på det 
meste var det ca 2000 epletrær der. Datteren Kari Herland Gropen husker at i den nyere 
delen av hagen var det plantet rekker med bringebær imellom radene for å utnytte 
jorda. I gamlehagen, øst for gutua ned til Præstvægen og til bunnen av øverste bakken, 
var trærne store. Jordrotter og tøft klima ødela avlingene, slik at det ble slutt seint på 
femti-tallet. 
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Fruktdyrking i 
Løykjedalen

Kjøkkenhagene var innholdsrike



En annen hage som er verdt å trekke 
fram i Løykjedalen, er hagen til Lovise 
og Einar Eidsvoll. Han var skolestyrer 
ved Furu skole fra 1950, bygde hus 
rett ved skolen og anla stor frukthage. 
Også deler av skolens arealer ble 
brukt. Frukta ble levert til Nes Frukt-
lager. Frukttdyrkinga ga fellesskap til 
de andre i Løykjedalen og ekstra inn-
tekter i ei tid da læreren helst burde 
ha en jordlapp. I etterkrigstida skulle 
alle ha frukttrær, og små bruk hadde 
forholdsvis mange frukttrær i forhold 
til arealet. Bjørkli, Rustad, Brudal og 
Nordsveen er eksempler på mindre 
plasser med mange frukttrær og små 
åkerlapper mellom radene. 

I 50-60 åra var det en del bønder 
på Hedemaken som prøvde seg på kommersiell fruktdyrking. Det var særlig på Nes, 
samtidig var det en del som prøvde seg i Veldre. Men fruktdyrkinga tok slutt da frukttrea 
frøs og det viste seg at klimaet var for strengt. Fruktlageret på Nes og Nora Fabrikker 
i Brumunddal er for lengst lagt ned. Derimot var det, og fortsatt er det, en god del som 
driver med frodige hager hvor det dyrkes grønnsaker, frukt og bær til eget behov. Dette 
var et viktig bidrag til et ellers ensidig kosthold. Det måtte være godt å kunne hente 
fram glass med epler og pærer, plommer og kirsebær. Også kjøkkenhagene var gode å 
ha. Ingeborg Platou hadde gulrot, sukkererter, hodekål, salater, blomkål, bønner, per-
sillerot, jordbær, bringebær og tomatplanter langs låveveggen. Spinat var også vanlig i 
kjøkkenhagene, og rabarbra hørte med.          

 
Måltidene skapte en struktur, det betydde 
fellesskap og var en kommunikasjonsarena. 
Maten var institualisert, det var klare regler, 
regelmessighet og orden, årstidsbestemte 
innslag, men faste retter som sild og graut. 
I en kostholdsplan kunne de forskjellige ret-
tene ha forskjellig hyppighet.

 ”Folk på Hedmarken, de arbeidet ikke, de 
bare åt”, ble det sagt. På 1800-tallet var det 
seks måltider. Hvorfor så mange? De skyldte 
på hestene, og i følge Ragnar Pedersen kan 
forklaringen kan være at de hadde et kost-
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Kalvsteik
”Det dom kaller kalvesteik i dag 
er ikke kalv, det er for raudt. Det 
brukes ikke spekalv eller gjøkalv 
lenger. Så sant det var familiesel-
skap eller en anledning, brukte a 
mor kalvesteik”, forteller Ingeborg. 
”Attåt var det gulrot, blomkål, erter, 
poteter og saus. Kalvesteiksausen 
skal være tjukkere enn anna saus, 
sur rømme i krafta i panna er viktig”.

Hermetisk frukt fra hagen

Måltidsrytmen



hold med lavt metningsverdi; en ble fort sulten igjen av denne maten og en måtte øko-
nomisere krefter og mat. Når en skulle ut att å arbeide, kunne en ikke være alt for 
stappmett.

Ingeborg Platou forteller at i hennes tid var måltidsrytmen slik: 
0700 Førdugurd. Kaffe og kakuskive, pultost med fløyte i, brunost.
0930 Dugurd, havresuppe (kvit havresuppe, fløte og sukker hadde de i sjølve,   

  mjølkesuppe). Gjerne middagsrester fra dagen før. 
1400 Middag. 
1800 Kveldsmat, til kvelds var det ikke noe varmt.

Ingeborg Platou valgte å ikke ha faste retter knyttet til hver ukedag, hun ville ha 
variasjon. Her var nabogarden Simenstad mer konservativ. De hadde fast ukesmeny så 
lenge det var folk i kosten. Menyen kunne variere noe med årstida. 

Dugurden i Ringsaker hadde gjerne oppattvarmede rester fra gårsdagens middag. 
Det var rasjonelt å koke mye når en først skulle koke, et typisk trekk ved bondesamfun-
net. Restene kunne brukes på en ny måte neste dag. Middagsrettene kunne variere. Kål 
var toppen av god mat. Klubb og duppe det nest beste.  Mat var et knapphetsgode, det 
dyre ble fordelt, smør ble delt ut, flesk delt ut på flatbrød. Generelt var det lite fisk og 
lite grønnsaker. 

Avvekslingen i middagen var viktig for å motvirke et ensidig kosthold.  Det gjaldt 
å komme til garder som hadde et godt husstell, en viktig stimulans for hvor de ville ta 
tjeneste. Maten var en del av lønnsytelsen. Det kunne ikke være for stor forskjell mel-
lom gardene. Maten utgjorde omtrent halvparten av lønnsytelsen, og de måtte holde 
seg på et bra nivå for å være konkurransedyktige. Dette er også en årsak til at det var 
så likt matstell. 

Matklokka er noe av det mest karakteristiske for Mjøsbygdene. I boka ”Hedmark i 
nær fortid” skriver Dorthea Elstrand om skikker og måltid på en storgard i Ringsaker:

 
Kokka ringte i matklokka når folk skulle inn til mat og ut etter 
kvila. Lange klemt kalte folk inn, og korte klemt kalte dem ut. 
Det kunne bli litt av en konsert utover i bygda når matklok-
kene kimte i kor. Det var godt å ha stutt veg til stabburet der 
matklokka hang i tårnet, for kokka måtte ut åtte ganger om 
dagen for å dra i klokketauet. Karene kvilte før de gikk ut att. 

I 1947 bygde de nytt bryggerhus på Tokstad. Her var 
det separator med motor, takke, panne og to digre sement-
kummer til klesvasken. I det nye bygget kom det også fry-
seri der Tokstad kunne leie ut 50 frysebokser.  
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Mrs. East fiskemedaljong
Det hendte Ingeborg var med stort-
ingsmannen skulle på representas-
jonsoppdrag. En gang var de gjester 
hos den britiske ambassadøren 
i Norge, og da lærte Ingeborg en 
forrett som fortsatt brukes av de 
neste generasjonene. Retten lages 
slik: Hjembakt loff formes rund som 
fiskepuddingen. Salatblad legges på 
skiva med rundt fiskepudding oppå, 
som pyntes med ½ ananasring, 1/2 
skive tomat og majones. 



Ingeborg husker at på Båberg var det ikke sild til frokost hver dag på 1920-30-tallet. 
Blodklubb var mye brukt. Blodpuddingen ble skåret opp, surra i rømme og surost. Dette 
var gjerne dugurdsmat, noe å arbeide på. Grynpølse var også mye brukt. Viktig at bitene 
var skåret smått slik at det var delikat, sier Ingeborg, som er opptatt av at maten skal 
være pen. ”Når det er lapskaus for eksempel, bør bitene skjæres pent opp. Grå mat får 
en ikke matlyst av. Mor Båberg hadde alltid så pen mat”, minnes Ingeborg. 

Krumma, som Alf Prøysen skriver så mye om, var indikator på om garden hadde 
god eller dårleg mat. Sausen ble best med surost og fløyte. Ikke mange brukte fløyte i 
sausen, forteller Ingeborg. Krumma besto av mjøl og vatn, ei blanding av byggmjøl og 
hvetemjøl, det var ikke poteter i, så det var i sausen smaken satt. Fleskefett med småbi-
ter i er godt på krumma. Vinteren hadde kraftig, varm mat og det var ingen middag uten 
poteter. Spekemat med potetstuing er typisk sommermat, spekematen var det gjerne 
fruktsuppe til. Rabarbra ble brukt så lenge det gikk an. Tilslørte bondepiker til dessert. 
Råmjølkspankaku med jordbærsaus er godt. En bruker da mjølk fra andre målet med 
mjøl og salt i. Fruktsuppe til dessert ble også mye brukt.   

Om høsten var det fårikål og det ble slakta høner. Vi hadde brune høner. Hver ons-
dag kom fiskebilen, og fra Nordengen kjøpte vi også hvalbiff. Vi brukte møssmørdrikke 
og havresuppe med saft. Det var om å gjøre å ta vare på alt, skrape smørpapiret skikke-
lig og tømme eggeskallene godt.  Blod og råmjølk 
måtte nyttes. Grisen fikk ”skuli” som var betegnel-
sen på matavfall.   

Olga Berntsen eller andre bakte flatbrød, 
Ingeborg kunne være med og steke. Men når de 
gode hjelperne ikke lenger kunne bidra, overtok 
Ingeborg flatbrød-bakinga sjøl og alt det andre 
arbeidet på kjøkkenet.

 
Vi har sett at matkulturen i det gamle bonde-
samfunnet var preget av ensidighet og fast struk-
tur med et markert skille mellom hverdag og fest. 
Arbeidsdagene med de lange øktene og alle mat-
pausene, og mange små pauser inniblant med for-
tellinger og historier ble en livsstil med mye sosialt 
innhold. ”Livet var arbeidsdagen, når kvelden kom, 
la en seg tidlig til å sove for å stå tidlig opp på 
neste dag. I vår tid gjelder det å jobbe så effektivt 
som mulig på en kort dag. Hva er best?” (Eivind 
Elstrand 2007).  

Kanskje hadde kvinnene det mest strevsomt. 
Mens mennene kvilte, vaskene kvinnene opp og 
forberedte kaffen. Det var mye hjelp både ute og 
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Refkleksjoner

Mor Tokstad 
forteller

Wilhelm Peters, Kjøkkenet



inne, men oppgavene var mange. Har det blitt bedre? I dag må kvinnene på gardene 
skjøtte både yrket sitt ute i samfunnet og stelle store hus og hager fra ei tid da det var 
tjenerskap. Sjøl om mange menn nå er mer deltagende i husarbeidet, kan nok ofte 
arbeidet ute bli sett på som viktigere, og det blir mor som får hovedansvar for daglig 
drift av familien.   

I Løykjedalens lange historie er det de siste femti åra utviklinga har gått raskest, og 
særlig har det skjedd store endringer de siste 5 åra. 

Sist det var jubileum på Tokstad, altså i 1958, ble omtrent halvparten av arbeidsinn-
tekta brukt til mat. I dag utgjør det ikke mer enn 10%. Før hadde det verdi å produsere 
mat, i dag er ikke råvarene mye verdt noen steder i verden. Enkelte prøver å protestere 
mot utviklinga. Vekt på økologiske produkter, kortreist mat, slow-food og sporbarhet, er 
aktuelle ord i vår tid. Tokstad og Båberg har tatt et verdivalg når de nå driver økologisk. 
På Simenstad benyttes det økologiske råvarer når det skal lages mat til gjester. Hvor-
dan blir det om femti nye år? Er folk da enda mer opptatt av hvor maten kommer fra? 
Har klimaendringene ført til stor forandring? Er det et privilegium å kunne plukke epler 
fra egen hage og dyrke bønner i kjøkkenhagen?

Med den livsstilen vi har i dag, skal alt gå fort. Det gjelder også noe så viktig som 
måltidene. Vi velger hurtigmat, og vi ser helst at det ikke bør ta mer enn 10-12 minutt 
å lage en middag, helst mindre. I Veldre barnehage kan foreldrene kjøpe med seg mid-
dagsmat hjem. Familiemedlemmene et ofte til forskjellige tidspunkt, men i helgene 
brukes det mer tid på matlaging. Ja da kan far overraske med gourmetmat! Noe av tra-
disjonsmaten lever fortsatt, men er blitt mer festmat. 

Stillheten er en annen kjent sak på gårdene. Garden var et helt lite samfunn i seg 
sjøl, men i dag er det den vesle familien og bonden som går der helt alene. En familie 
kan ikke klare seg på bare ei inntekt lenger, og de siste tjuefem år har en av ektefellene 
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hatt jobb utenom. I dag er det mest vanlig at begge to har jobb borte, garden blir hobby-
bruk med enkel drift eller jorda blir bortleid. Samdrift forekommer, Tokstad og Båberg 
driver sammen. På Østre-Løykje er det stor satsing på svineproduksjon, og begge ekte-
fellene har arbeidsplassen sin på garden. Vestre-Løykje er nettopp solgt, først jorda, så 
husa. Eierne har flyttet til Hamar. I Storlien er det mjølkeproduksjon, Bjørke driver med 
korn og kjøttfe, gardbrukeren har jobb utenom. På Simenstad er garden hovednæring 
med vekt på kjøttproduksjon. I tillegg er det satsing på kulturformidling og matkultur. 
Bruk av frukt og bær fra gården der det benyttes gamle konserveringsteknikker, er en 
spesialitet. Salg av opplevelser er en trend i tida, mens for femti sida ville bruk av kul-
turarven som en del av produksjonen på garden vært en fremmed tanke.

  
Ser naboene hverandre? Det sosiale livet fungerer fortsatt bra i Løykjedalen. Vi 

møtes til grillfester, førjulsselskap og i forbindelse med jubileer. Tidligere møttes gar-
dene jevnlig gjennom Løkendalens Jordbruksklubb. Møtene gikk på omgang fra gard til 
gard, og det var mange interessante tema. Men midt på nittitallet ble klubba lagt ned da 
folk ikke lenger prioriterte å møtes på denne måten. 

Til alle tider har en sagt at alt var bedre før. Hva vil 700 års jubileet fortelle? 
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Sølv og kobberpussing måtte alle 
være med på.
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