
Barndom på Hedmarken

Bortsett fra noen få, spredte unntak på 1700-tallet finnes det meg bekjent ingen bøker 
og nedtegnelser her i landet med personlige minner om egen barndom før tidlig i 1800-
årene, da vi fikk våre første fortellinger for barn og med barn som aktører og hoved-
personer, og det tok til å utvikle seg en rik memoarlitteratur. Men i de fleste tilfelle 
var det ressurssterke kjentfolk og bymennesker som skrev sine livserindringer, med 
adresse til det velstående borgerskapet de selv tilhørte. Det var først i det 20. århun-
dre at man fikk et bredt, landsomfattende kildemateriale med autentiske og individu-
elle barndomshistorier fra alle befolkningslag. Det skjedde via tre store og enestående 
riksinnsamlinger blant eldre i 1964, 1981 og 1996, iverksatt av Nasjonalforeningen for 
folkehelsen, Landslaget for bygde-og byhistorie og Landslaget for lokalhistorie (1996).  
I 1964 kom det inn 1382 bidrag likelig fordelt mellom kvinner og menn, sammenlagt over 
50 000 hånd-og maskinskrevne sider! Innsamlingen i 1981 gav et enda bedre resultat. 
Antall bidrag fra Hedmark fylke var henholdsvis 101, 154 og 58. Samtlige manuskripter 
er i dag arkivert i Norsk Folkeminnesamling, Institutt for kulturstudier og orientalske 
språk, Universitetet i Oslo.
 I den spørrelisten deltakerne fikk seg forelagt var barndom og skolegang to av 
hovedtemaene, og her finner vi jevnt over de fyldigste svarene. Den første innsamlin-
gen rekker naturligvis lengst bakover i tid, da det var et krav til disse informantene at 
de var født før 1900. Mange kan derfor fortelle om selvopplevd oppvekst og skolegang i 
1880-90-årene. Før den tid er man stort sett henvist til hva andre historiske kilder mer 
generelt kan opplyse om barns levekår i gamle dager, om familie, helse og boligfor-
hold, arbeid, kirkeliv og skole, lek, fest og fritid. I denne artikkelen vil vi begrense oss 
til tidsrommet etter den dansk-norske reformasjonen i 1536, og følge noen hovedlin-
jer fremover i norske barns historie som også inkluderer minneinnsamlingen fra 1964. 
Etter dette innblikket i vår fjerne og nære fortid vil vi forhåpentlig ha et faktagrunnlag 
som er godt nok til å vise hvor priviligerte de barna er som vokser opp i dagens norske 
samfunn, trass i kritikkverdige og bekymringsfulle forhold av mange slag.        
 
Selv med tiltagende byvekst, industrialisering og overgang til pengehushold bodde 
fortsatt størsteparten av Norges befolkning på landsbygda gjennom hele det 19. århun-
dre. I 1801 hadde landet ca. 883 500 innbyggere, av dem levde 10,6 % i byer, 25 % var 
barn under 10 år. Hundre år senere var folketallet økt til ca. 2,25 millioner, 28 hadde sitt 
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bosted i en by, 35 % var barn under 14 år. En av grunnene til den store befolkningsøk-
ningen var synkende barnedødelighet. Tidligere kunne en fjerdepart av spedbarna dø 
før de ble årsgamle, og ytterligere en fjerdedel før de nådde voksen alder. (Sølvi Sogner, 
1984:14) I telemarksbygda Tinn døde hele 30-45% av alle barn under ett år i tidsrommet 
1718-1818. I de neste femti årene falt prosenten til 15-16. I Hallingdal døde 384 barn i 
aldersgruppen ett til tre år mellom 1747 og 1763; bare 28 % av de fødte vokste opp, og 
femten barselkvinner mistet livet. (Bjarne Hodne, 1980:14)
 Når denne dystre statistikken etter hvert gikk i en mer positiv retning, er det mange 
forhold som deler æren for det. Særlig viktig var det at småbarnstellet ble mer rens-
lig og fornuftig. ”Distriktslægernes hyppige foredrag i sunhedskommisionsmøder om 
smaabørns pleie har virket godt. Sæbes bruges nu mere”, heter det fra Setesdal i 1896. 
Bedre kosthold for kvinnen under svangerskapet og mindre tungarbeid er faktorer som 
virket i samme retning, likeså utdannelse av offentlige jordmødre og utbygging av et 
mer effektivt helsevesen. Det man gjorde fra sentralt hold for å styrke folkehelsa gene-
relt, kom også barna til gode. Det gjaldt ikke minst bekjempelsen av de epidemiske 
urenslighetssykdommene tyfus og kolera. I 1810 ble koppevaksinering påbudt, og dif-
teriserum kom i bruk mot slutten av århundret. Bedre hygiene og et mer næringsrikt 
kosthold styrket motstandskraften overfor de fleste sykdommer. Særlig betydning fikk 
opplysningskampanjen for potetplanten -- vår viktigste C-vitaminkilde -- som kom til 
Norge omkring 1750. Den ble frontet av ivrige ”potetprester” og andre embetsmenn, og 
førte til et av de største omskifter i 
norsk jordbruk og levemåte i histo-
risk tid.

Men uår og drepende farsotter 
som hadde herjet by og land i tid-
ligere tider, ble man ikke kvitt på 
1800-tallet heller. Verst var krigså-
ret 1812 da ekstrem sommerkulde 
kom til og ga misvekst og avlingstap. 
Fra flere bygder i Østerdalen er sagt 
at ”dei avla ikkje so mykje korn den 
sumaren ein kunde lokka ei høne til 
dørstokken med”, og høyet sitt sopte 
bøndene i Folldal og Tylldal i hop i 
et klede. For mange ble barkebrød 
og mose eneste livbergingsråd den 
fæle vinteren som fulgte. Flere gan-
ger inntraff ondartete kolerautbrudd 
som tok livet av mange; verst var det 
i Kristiania 1833 og 1853. ”Det var 
som en Forbandelse laa over vor By, som om den sorte Død var kommen igjen”, skrev 
professor Yngvar Nielsen (1843-1916) i sine barndomsminner om den siste uhygge-
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lige ”kolerasommeren”. ”Fra August til November hvilede der 
en knugende Følelse over Christiania, en Følelse af Hjælpe-
løshed overfor denne rædsomme Farsot, der næsten dræbte 
sine Ofre i det samme Øieblik, den havde grebet dem.”   Og så 
var det tuberkulosen. ”I vår familie døydde seks av elleve barn 
i tida 1875-93”, skriver en tidligere lærer fra Folldal (f.1891) i 
sin minneoppgave fra 1964, den eldste var atten år, den yngste 
bare fjorten dager gammel. Over de siste to barna ”sørgde mor 
meir enn godt var. Ho kjende seg ikkje så sterk som før, og så 
hadde ho merkt at ho var med barn igjen. Tanken på at ho enda 
ein gong skulle sette eit barn til verda (det niande), vart tyngsel 
istadenfor glede for henne som var nedtyngd av sorg og syntes 
ho ikkje orka stort meir.” ”Men frå 1893 gjekk det heile 56 år før 
den neste i søskenflokken fall ifrå.”
 Våren 1918 slo spanskesyken til for fullt, en verdensomspen-

nende influensaepidemi som fortrinnsvis angrep unge mennesker. Ifølge den offentlige 
statistikk døde det i Norge 7308 av rundt 375000 anmeldte tilfeller. En mann (f.1888) fra 
søre Osen i Trysil forteller:” Året 1918 var et slemt år for mange, særlig om høsten når 
Spanskesyken gikk som verst. Her i søre Osen var det tre som døde, den ene var gård-
bruker med kone og syv ukonfirmerte barn. Men i nordre Osen døde tre i samme hjem.” 
Døden var ennå en hyppig gjest i mange familier, trass i lavere spedbarnsdødelighet og 
lengre middellevetid. Den økte med ti år for både menn og kvinner mellom 1820-årene 
og 1910, til henholdsvis femtifem og femtiåtte år. Det store spranget oppover kom først 
i neste århundre. I 1875 opplevde barn mellom fem og femten år gjennomsnittlig syv 
dødsfall i sin nærmeste slekt, hundre år senere i overkant av ett!
 Med så mye sykdom, sorg og død nært innpå seg fikk barn flest et mer realistisk og 
fortrolig forhold til det vonde og truende i livet enn tilfellet er i dag. På den annen side 
hadde man også gode strategier for å dempe de mentale skadevirkningene av døds-
fall. Noe som ble gjort var å integrere barna i gravølet, omsorgsoppgavene og sørge-
fellesskapet på en måte som både tok hensyn til deres spesielle behov for å hjelpe de 
voksne og til å distansere seg fra deres verden. Ei kone 
fra Vallset på Tangen (f.1894) har gitt oss en uttrykks-
full skildring av et slikt barndomsminne: ”Vi var alltid 
spente ved dødsfall, for da skulle vi gå med sending. 
Det var gjerne de større barna eller budeien dagen før 
begravelsen. Husker spesielt en sånn kveld. En eldre 
ungkar var død, han var en enkes eneste sønn, og noen 
av naboene kom sammen og bestemte at alle skulle 
ha stor sending, for at moren skulle ha litt å leve av 
om vinteren. Min bror og jeg vandret da med den store 
sendingskurven som bare var til bruk med en halv kalv, 
et stort spann fløte og terter og kringler i kurven. Da vi 
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hadde levert sendingen til kjøgemesteren og kokkekona, ble vi anbragt på de veggfaste 
benkene sammen med andre barn. Det var en kjempestor stue hvor gravølet skulle 
holdes.”- ” Så kom den første kaffen, og da den var fortært begynte vi så smått å leke 
som skikken var. Til å begynne med var det gåter, men etter hvert ble det ”Tyven, tyven” 
og ”Napoleon med sin hær.” Etter å ha spist rikelig og godt ved langbordet, begynte vi 
å grue oss, forteller hun videre, for ”nå skulle vi ut og se på liket. Jeg ser enda for meg 
den mørke undlåven. Kjøgemesteren som til daglig var bygdas slakter, hadde nå fått et 
lite bluss på lampen, og mens lykta kastet uhyggelige skygger oppover veggene, for-
mante han oss å være like snille som han som lå der.”- Da de kom ut igjen var det herlig 
måneskinn ”og vi begynte å ake kjelkebakke som det het, like til vi ble hujet inn til den 
siste kaffen.- Det hendte også at vi fikk være med i annendags-gravølet, men det var 
ikke den som gikk med sendingen. En måtte dele på gledene.” 

Selv om sykdom og død grep dypt inn i barndomshistorien til svært mange mennesker 
i eldre tid, forholdt man seg ikke passive og apatiske til påkjenningene, men prøvde å 
hjelpe seg med de eldgamle og velbrukte legerådene som fantes i folkekulturen. Også 
etter at landet fikk etablert et fungerende offentlig helsevesen på 1800-tallet så mange 
seg best tjent med å ty til egne husråd, eller oppsøke bygdas velrenommerte signekjer-
ring eller tauvrekall for å få stilt en diagnose og bli kurert med deres spesielle meto-
der. Disse åtgjerdene var dels rasjonelle, dels magiske, og hadde som regel sine røtter 
århundrer tilbake, i okkult trolldomsmedisin og i bruk av helbredende urter. Mange 
barn som vokste opp i slutten av 1800-årene – og senere – opplevde selv å bli behandlet 
for sine sykdommer med slike midler.
 Ei kone (f.1882) fra Lørdalen i Trysil hadde ei mormor som laget plantemedisiner 
mot mange slags plager og besvær: ”Hun tørket blåbær og kokte saft av den mot diaré. 
Tørket einerbær brukte hun mot sykdom i blæren. Hun laget malurt av malurtgress + 
brennevin. Det bruktes mot hoste og forkjølelse. Det var sterke saker! Stilker av rein-
fann og tysbast tørket hun i store kjerver om høsten, og kokte dem til medisin for dyr. Det 
ble brukt til omslag ved for eksempel jurbetennelse.” Og så kokte hun et slags plaster 
for sår og beinverk av fløte, salmiakk, raffinade og blank grankvae… Denne bestemora 
hadde trolig et større ”repertoar” enn dette, for det fantes velkjente medisinplanter mot 
de fleste sykdommer og sår. Avkok av brennesle ble mye brukt mot astma, eksem og 
skjørbuk, geitrams mot gikt, groblad ble lagt på infiserte sår, hvitløk: forstoppelse og 
gulsott, te av hyllebær: halsesyke og forkjølelse, kamille: fordøyelsesbesvær, kvann: 
mageonde, gikt og øyensykdommer, marihand: tuberkulose, utslett og tannpine, reve-
bjelle: hjertelidelser, sisselrot: hoste, fordøyelsesbesvær, tepperot: diaré, kikhoste og 
røde hunder.
 Ellers fortelles det om mange ”hjemmeråder” fra husapoteket: Hoffmanns- og 
kamferdråper, selspekkolje, terpentin, nafta, borvann, grønnsåpe, griseister, jodopp-
løsning, brennevin. ”Ved ørefløkt var det bra med skråtobbaksrøyk blåst inn i øret. 
Sprukne hender ble gnidd med søt fløte og ’stekt’ i ovnsgapet. Mikstur mot hoste og 
bronkitt ble laget av ingredienser som lakris, kandissukker, kamfer, salmiakk og anis. 
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Frosne tær skulle smøres med selspekk, og hadde man fått 
neglebiten i fingrene, måtte de stikkes i kaldvatn. På brann-
sår la man rå eggehvite.” (Sorknes i Grue) ”Jeg var fem år 
da vi fikk kikhosta”, skriver en kvinne fra Trysil (f.1886) ”Som 
medisin fekk vi suppe kokt på brødmose. Småbarn hadde 
ofte sår eller utslett i munnen, kalt ’frosken’. Da fant man 
en frosk, skar den over nakken og stakk den i munnen på 
barnet.” ”Dårlige tenner var verre”, heter det fra Nord-Odal. 
”Vi havde baade kreosot og nellikdraaper, men det hjalp ofte 
lite.” Å trekke tanna var ofte det eneste som nyttet.
 I bygda fantes alltid en eller annen selvlært i faget 
som ”trekte tenner både på folk og dyr, og dertil brukte den 
samme redskapen. Jeg har selv vært hos en slik to ganger. 
Først skar han rundt tannen med en kniv, så han fikk fjernet 

tannkjøttet; så fikk han lea en krok inn mellem tannrøttene. Kroken hang løs, så den 
virket som en vendehake med et solid skaft. En holdt hodet mitt godt fast da han brøt til. 
Det gikk bra første gang, men gjorde fryktelig vondt. Men den andre gangen gikk tannen 
i stykker.” Og selv om han prøvde igjen fikk han den ikke ut.  Mannen som forteller dette 
ble født i 1889, på Åserudhøgda i Austmarka. Han kunne også huske fra sin barndom at 
der gikk enkelte kloke koner omkring og på middelaldersk vis ”gjorde åt” for engelsk 
syke med såkalt ”smøyging”: De hogde løs en jordtorv som de reiste opp og trakk barnet 
under. Etterpå støpte de over det ved å helle smeltet bly i vann og badet barnet i det. ”I 
min barndom var det enda noen som var bevandret i selve svartekunsten, og fikk blo-
det til å stoppe selv fra blødende pulsårer. ”Men disse måtte man holde seg til venns 
med, ellers kunne de kaste sykdom og ulykker på hvem som helst. ”Det påståes at en 
’trollkyndig’ kar stanset blødningen fra et hoggsår ved å stryke hendene over såret. Det 
hendte omkring 1920.” (Grue)
 Barndomsminner knytter seg også til de såkalte igle-og koppekonene som drev 
blodtapping av pasienter med byller, betennelser og hodepine. Ved kopping sugde de ut 
små mengder blod fra huden med en sugekopp -- et koppeglass eller koppehorn – etter 
å ha gjort noen overflatesnitt i den med et spesielt 
instrument: en skarp miniøks, kniv eller ”sneppert”: 
en kasseformet, liten beholder med mange små 
kniver som snittdybden kunne reguleres på. Brukte 
koppekona et tilsaget ku-eller geitehorn, slik som i 
Trysil, festet hun det på huden med en porøs tøylapp 
i den smale enden, og sugde ut blodet fra sårene hun 
hadde hakket i huden. Blodiglene kjøptes på apoteket 
og ble oppbevart på en flaske med rent vann, skri-
ver en mann fra Os i Østerdalen (f.1873). ”De var 5-6 
cm.lange og ca. 1 cm. tykke, og var noen stygge dyr. 
Når de skulle brukes, tok man dem i en fin lerretsklut 
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og la dem på der hevelsen var størst. De sugde seg fast med 
en gang og falt av når de var fulle av blod. Man la dem så på 
et fat med fint salt, som bevirket at de tømtes for blod igjen og 
kunne slippes tilbake på flasken og oppbevares i lengre tid.” 
En kvinne fra Elverum (f.1895) husker med grøss og gru hvor-
dan iglekona lot blodsugeren sitte på pasienten til den ble så 
tykk og stinn at den falt av. ”Så tok hun og klemte blodet ut 
av den, så den ble tynn igjen og la den på glasset.” Etterpå 
la hun på et varmt håndkle oppvridd i kokende vann, slik at 
såret skulle blø videre. Kuren hjalp, sa folk; ”men jeg syntes 
det var vemmelig, likevel ville jeg se på det.” Kopping og igle-
setting var typiske legekonesysler, mens årelating vanligvis 
ble utført av deres mannlige yrkesfeller. Da tok de en økseliknende liten kniv (årekile) 
og ”slo” en vene i armen så det ”forgiftete blodet” fikk renne ned i en bolle. Metoden ble 
brukt for mange slags sykdommer, og diagnosen avgjorde hvor mye blod som skulle 
tappes.

I uminnelige tider har det vært en selvfølge og nødvendighet at barna skulle være med 
i arbeidslivet hjemme så snart de var i stand til det, og gi sin skjerv til husholdningen. 
Det ga dem samtidig en opplæring i de arbeidsformene og yrkesrollene de gikk inn 
i som voksne menn og kvinner. Det var et fåtall som hadde muligheter til å satse på 
videre skolegang. Så lenge primærnæringene dominerte, dreide det seg mest om hva 
som krevdes i en bonde- og fiskerfamilie. Men selve ordningen var tverrsosial; barn av 
håndverkere, embetsmenn og industriarbeidere var underlagt samme arbeidsansvar, 
skjønt oppgavene ofte var mindre varierte og fysisk krevende i byene enn på lands-
bygda. Det mangler ikke på utsagn om at de yngste mislikte sterkt mye av det de ble satt 
til å gjøre. Det hjalp bare så lite, for her er snakk om en gammel kulturform som også 
hadde med oppdragelsen å gjøre. Arbeidet var i seg selv et pedagogisk middel som ble 
høyt prioritert både av religiøse, moralske og praktiske grunner. Å oppdra barna til å bli 
gode og nyttige arbeidsmennesker var en investering som kom både dem selv, slekt og 
samfunn til gode. ”Lær dikkon til å arbeida mæ dø er småe, so kjem dø lengst”, sa de i 
Ål. ”Det er betre med trøyte armar enn tome tarmar.”
 Det er et gjennomgående trekk i hele minnematerialet at barna tidlig ble trukket 
inn i arbeidslivet både ute og inne, og etter evne og alder måtte bidra til livsoppholdet. 
Stort sett gjaldt regelen at guttungene samarbeidet mest med far, jentene med mor. 
For bygdebarn var arbeidsuken delt mellom skolegang og gårdsarbeid, som fjøsstell, 
vannbæring, vedhogging, gjeting, kjøring med hest, garnbøting, matlaging, sying, strik-
king, barnepass, bærplukking… Vanlige arbeidsplikter blant byunger var å hente koks 
og ved, gå ærend, rydde og vaske opp og ta småjobber utenfor hjemmet. I fiskeridis-
triktene langs kysten var det vanlig at guttene ”begynte i båten” så snart de kunne 
holde i årene, det vil si i åtte-tiårsalderen. Vinterstid var snarefangst etter fugl og hare 
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noe bondeguttene drev med på egen hånd, og det kunne gi 
noen lommeskillinger i fortjeneste. I onnetidene var aktivi-
teten stor både ute og inne, og da måtte alt gården hadde 
av arbeidskraft mobiliseres. Det betydde at gutter og jenter 
gikk sammen med de voksne og tok sin del av strevet på 
åker og eng. Ellers var våren for bondebarna mest en tid for 
rydding av slåttemark for løv, kvist og stein, potetsetting og 
luking, ”det verste arbeidet eg kunne tenkje meg.”
 Minnematerialet fra Hedemark både i 1964 og senere 
inneholder svært mye stoff om selvopplevd barnearbeid. 

”Fra vi var små måtte vi være med i all 
slags arbeid vi kunne greie”, skriver en mann fra Ringsaker (f.1884) 
”Far var på skogen, så det var helst mor som måtte lede arbeidet, 
og hun sørget for at vi fikk det som passet for oss etter alderen. Hun 
brukte å si at vi hadde fått e n arv, og det var å arbeide. Det gikk som 
regel bra, og vi var glade for at vi fikk være med og gjøre vårt beste, 
både gutter og jenter.”  En kvinne fra Nes (f.1898) minnes at hun og 
søsknene også var med og rensket i potet- og turnipsåkeren når de 
hadde tid for leksene. ”Jeg mener det er bare godt for barna å lære å 
hjelpe til med nyttig arbeid. Vi kunne for eksempel rake høy og tråkke 
høylass som skulle kjøres inn.” En gårdbruker fra Romedal (f.1901) 
forteller at han hjalp mora hjemme på gårdsbruket fra han var en liten 
pjokk: ”Du verden hvor mye jeg husker fra den tid. Fikk 2 øre stenrøysa 
sanket sammen på akeren, og det hendte det var en femøring å tjene 
når en storkar kom kjørende med hest og karjol, for grinder var det!” 
 Når barna kom i åtte-niårsalderen var de gamle nok for gje-
terlivet. Det var mye fint å ta seg til når kyrne gikk fredelig og beitet i 

solskinnet. ”Når jeg var ute med kua i marka var det litt av hvert å se. Jeg kunne få øye 
på ei røy eller en tiur, enten i toppen av ei gran eller idet de fløy skremt opp av lyngen. 
Ute i juli måned kunne jeg ofte se tranen som gikk ute på myrene. Jeg holdt meg litt på 
avstand for jeg syntes den var så stor, og det skremte meg litt.” Han som skriver dette 
ble født på en nybrottsplass i Furnesåsen 1887, og var elleve år da han ble satt til å gjete 
og stelle for ei eldre budeie på Lundsetra. Men det var ikke alltid like idyllisk og trive-
lig: ”Når jeg ikke var ute i marka med kua, bar jeg inn ved, og hvis det bare var en liten 
glo å se i asken, ble jeg pålagt å ligge å blåse på glørne til det tok fyr i noen tørre fliser 
som jeg hadde spikket. Jeg kan huske at budeia fortalte at de hadde greid seg med tre 
esker fyrstikker før om somrene, så vi kunne ikke bruke flere nå heller. Jeg måtte ikke 
glemme at en eske fyrstikker kostet en øre.” Forkjølelse og bronkitt var ofte prisen for 
å gjete i all slags vær med gjennomvåte klær og regntøy som ofte ikke var mer enn en 
striesekk over skuldrene.
 For husmannsbarn ble det ofte til at de ble satt til arbeid hos husbonden eller på 
en av nabogårdene. ”En gang ble jeg snytt kraftig”, forteller ei kone fra Stange (f.1886). 

158     BARNDOM PÅ HEDMARKEN

Lars Jørgens småguttlag i 1994

Johanne og Jack’en, sommeren 
1949



”Jeg var 11 år og hadde vært på nabogården og satt poteter i tre dager; jeg skulle ha 25 
øre dagen, og de skulle jeg selv få disponere. Men da vi skulle gå, sa NN at han hadde 
ikke slik akkurat i dag, fikk få det siden. Dette siden kom aldri; han hadde ikke noe han 
heller.” En kvinne fra Vang på Hedmark var 81 år gammel da hun foreviget dette barn-
domsminnet: ”I 10-årsalderen ble jeg satt til å passe matklokka og bære ved på gården 
hvor far var husmann, og jeg var tidlig med i fjøset. Betalingen var mat og klær. Etter 
innhøstingen fikk jeg ett par sko. Maten på gården besto av grøt og velling; vi spiste av 
samme bolle, og treskjea ble satt i veggen.” ”Svartkjolen” til konfirmasjonen hadde hun 
i likhet med mange andre tjent til selv. En småbrukerkone fra en husmannsplass i Brøt-
tum skriver: ”Da jeg var ti år, var jeg borte og arbeidet en og annen dag, og da jeg var 
tretten, tjente jeg så mye som 25 øre dagen, og syntes jeg var veldig rik. Min bror som 
var to år yngre og jeg skar 10 mål korn alene på Berg. Vi fikk god mat der, men den ble 
tilmålt, så vi spiste oss sjelden helt mette.”

 Sist på 1800-tallet gikk det tilbake med gjetinga i norske skoger og 
fjell, av flere grunner: kortere utesesong for dyrene, mindre buskaper, 
færre ulv og bjørn, flere utmarksgjerder, utvidet skoletid for barna og økt 
respekt for barnelovene. Tilbakegangen bekreftes av folketellingene, og 
er klarest for jentene. Mens tretti prosent av gjeterne var jenter i 1890, 
var tallet sunket til tjue i 1920. Gjeting holdt seg lengst i Nordland, Agder, 
Telemark og Trøndelag. Regnet ut fra totaltallet i bygdene hadde nesten 
en fjerdepart av guttene og jentene i alderen tretten til fjorten år eget 
erverv i 1890. I 1920 var tallene 10,4 og 6,9. (Dagfinn Slettan, 1984:67f) 
Tall fra folketellingen 1891 konstaterer imidlertid at bare tolv prosent av 
lønnsregistrerte barn på landsbasis var sysselsatt i industrien, mens åtti 
prosent i primærnæringer og husholdninger. Ifølge en annen landsom-
fattende undersøkelse fra 1914 hadde kun fem prosent av byskolebarna 
industriarbeid på det tidspunktet. Men da hadde fabrikktilsynsloven alle-

rede virket i flere år. (Ingeborg Fløystad, 1980:41f)

Nedgangen i lønnet - og ulønnet - barnearbeid skyldtes først og fremst at grunnskolen 
la beslag på stadig mer av barnas tid og arbeidsinnsats etter hvert som den ble utvidet 
og reformert i siste halvdel av 1800-årene. Grunnlaget for denne utviklingen ble lagt 
etter at Reformasjonen i 1536 førte til at klokkeren (degnen) i hver menighet ble pålagt 
å gi barna kristendomsundervisning en gang i uken. Det foregikk slik at barna møtte 
til katekismelesing i kirken før eller etter søndagsgudstjenesten, og lærte utenat det 
som degnen leste opp fra boka (på dansk) ved å gjenta det i kor. Senere ble ordningen 
utvidet med en hverdag – som oftest lørdag – slik det står i Christian V’s Norske lov fra 
1687, og undervisningen skulle holdes på det stedet ”som Dægnen dem henstævner 
med Præstens Villie og Raad.” For å fordele vertskapsbyrdene og utjevne avstander vil 
vi tro barna ambulerte mellom flere gårder. Likevel kunne det bli mange strabasiøse 
kilometre å gå fram og tilbake i vegløst terreng i all slags vær. Og ofte fikk barna lite 
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igjen for anstrengelsene, for ikke alle degner var skikket til å lære fra seg. Nesten hun-
dre år etter reformasjonen var situasjonen så kritikkverdig mange steder, at biskopene 
krevde et krafttak. 

En av dem var den danskfødte Oslo-bispen Nils Simonssøn Glostrup (ca.1585-
1639), som engasjerte seg spesielt for folkeopplysningen. I sin visitasbok for stiftene 
Oslo og Hamar 1617-1637 oppsummerte han situasjonen slik: ”Degnenis wilkor och 
opholdt her wdj stichtedt [stiftet] ehr megit ringe”, ikke engang tredjeparten av soknene 
er forsørget med degner, ”och dj, som erre till skickede, ere groffue wlerde bønder eller 
andre handwerchsfolck.” Ingen skikkelige poersoner ville ha et yrke uten botilbud og 
lønn til å leve av. For å bøte på skaden påla han flere steder presten å la lesekyndige og 

flinke barn undervise ”deris naboers börn.”
Hadde det ikke vært for sokneprestene ville det stått håpløst dårlig til med 

barnelærdommen i enda to hundre år. For så lang tid gikk det etter reformasjo-
nen før en forordning ”om Skolerne paa Landet i Norge” i 1739 påla klokkere og 
skoleholdere å lære alle barn fra syv til tolv år ”at læse reeligt og reent i Bøger”, 
og dermed gjøre slutt på ”700 års kristendomsopplæring av analfabeter”. (Knut 
Tveit, 1988:44) Tre år tidligere hadde statspietismen i tråd med sitt reformpro-
gram innført en konfirmasjonsordning som krevde at de unge ikke fikk ”gå for 
presten” og bli konfirmert før de hadde fullført den obligatoriske skolegangen, 
og skaffet seg de nødvendige kunnskaper ved å lese innenat i Bibel, katekisme 
og forklaring.

I våre øyne var det forholdsvis beskjedne krav den nye bygdeskolen stilte 
til elevene. Fem års skolegang betydde ikke at skoleåret var like langt som i dag. De 
tre første årene var det vanlig å møte seks-åtte timer pr. dag i ni eller seks måneder. 
Senere greide det seg med et par ganger i uka i vinterhalvåret. Foreldre som brøt loven 
og holdt ungene hjemme, kunne straffes med bøter eller fengsel, med mindre de godt-
gjorde at undervisningen ble besørget på annen måte. Omkring 1740 oppga presten i 
Nannestad at over seks hundre av ni hundre ugifte kunne lese i bok, bare atten var helt 
ukyndige, de fleste gamle folk. Det er fullt mulig at professor Sverre Steen har rett i at 
de fleste barn av selveierbønder kunne lese midt i 1730-årene, med god hjelp av forel-
dre. For fattigfolks barn strandet opplæringen ofte fordi de ikke fikk dekket utgifter til 
lærerlønn og skolebøker, slik de hadde krav på.

Overgangen fra kristendomsskole til utvidet almennutdanning var noe som skjedde 
gradvis. Men det første store steget ble tatt med byskoleloven av 1848 og lov om lands-
skoler tolv år senere. Fagkretsen skulle fortsatt være religion, lesning, sang, skriving 
og regning, og hovedformålet var som før å ”understøtte den huuslige Opdragelse i 
at bibringe Ungdommen en sand christelig Oplysning”, men i tillegg ”forskaffe den de 
Kundskaber og Færdigheder, som ethvert Medlem af Statssamfundet bør besidde.” 
Byloven åpnet også for stiløvelser, gymnastikk for gutter og håndarbeid for jenter, men 
verken dette eller orienteringsfagene jordbeskrivelse (geografi) og naturkunnskap ble 
obligatorisk før flere år senere, da skoletiden ble lengre. Elevene hadde rett til fjorten 
dagers juleferie, påske- og pinsefri og minst tre ukers sommerferie. For bygdebarna 
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ble landsskoleloven av 1860 
en viktig milepæl. Hele lan-
det ble nå delt inn i skole-
kretser. Kunne minst tretti 
barn i hver krets søke 
samme skole hver dag, ble 
omgangsskolen erstattet 
med fastskole. Resulta-
tet ble 2600 nye skolehus 
fra 1860 til 1890, og en 
kraftig nedgang i tallet på 
omgangsskoleelever. I 1910 

gikk 99,5 prosent av barna i fast skole, 0,47 prosent på omgang i kretsen! 
Minstekravet til undervisningstid var ikke rare greiene: tolv uker i året i udelt skole, 

ni i delt. For dem som foretrakk å arbeide hjemme på gården eller husmannsplas-
sen, var det nok også en fordel at også neste reform - folkeskoleloven i 1889 – unnlot å 
pålegge dem mer enn tolv ukers skolegang. I byene derimot måtte barna heretter slite 
skolebenken fra atten til tjuefire timer i uken. Men vel så viktig for barnas oppvekst var 
det at skolelovene ikke begrenset seg til det som foregikk i klasserommet, men grep 
inn i den totale arbeidssituasjonen deres med kontroll og restriksjoner. Både i 1860 og 
1889 inneholdt loven en forskrift om at fabrikkeiere og andre arbeidsgivere ikke måtte 
beskjeftige mindreårige på en slik måte at det skadet skolegangen deres og hindret 
dem i å få den nødvendige undervisning.

Selv om bygdefolket gikk inn for å plassere skolehuset på et sentralt sted, var det 
ikke til å unngå at mange elever fikk en lang og slitsom skoleveg; eventuell skoleskyss 
var foreldrenes ansvar alene. Noen kom fra vegløse gårder, andre måtte gå mange kilo-
meter morgen og ettermiddag, eller bruke robåt. Den gamle skolevegen er noe av det 
som huskes best av dem som vokste opp i gårsdagens distrikts-Norge. En kvinne fra 
Os i Østerdalen forteller at skolevegen var seks kilometer hver veg. Verst var det i snø-
smeltingen om våren, da ble det å vasse i slaps og vann til langt oppå leggen. Vinterstid 
brukte de ski, men krøp termometeret ned til minus tretti, hendte det de frøs så fælt på 
hender og føtter, at de tok skiene på nakken og løp seg varme igjen. ”Mitt barndoms-
hjem lå langt fra allfarvei, på en høyde med vidt utsyn over Mjøsa og Totenlandet”, skri-
ver en kvinne fra Stange (f.1886) ”Om vinteren var det mangen gang strevsomt. Vi måtte 
gå tidlig for å komme tidsnok på skolen. Vi måtte ha lykt gjennom skogen, det var lang 
vei og mye snø.” En småbrukerkone fra Bergsvea (f.1883) forteller: ”Da jeg var nesten 
åtte år, begynte jeg på skolen. Den var i Pålstuen i Brøttum, så vi hadde minst en halv 
mil å gå i ulendt terreng, uten veg.” 

Selv kunne hun lese da hun møtte til første skoledag. Det hadde hun lært av sine 
søsken. ”Mor kunne ikke skrive i det hele tatt, far bare trykte bokstaver.” Det vanlige var 
imidlertid at barna hadde fått en viss opplæring hjemme av foreldrene før de begynte 
på skolen. ”Da mor melket, satt jeg på gulvet på en halmvalle, og hun lærte meg å telle, 
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ved å legge sammen dyrenes bein, ører, øyne osv.”(Nord-Odal) ”Min første undervisning 
i lesning fikk jeg av mor”, heter det fra Vang; denne informanten var født i 1869. Mange 
kunne også takke sine nærmeste for hjelp med hjemmeleksene, for ”om kvelden hadde 
vi lange lekser å lære til neste dag, og likeså den tid vi ingen skole hadde.”

De fleste skoleminnene handler om livet i klasserommet. ”Skolebordet var gam-
melt og hvitskurt, gjort av breie planker, bare to i bredden, og teljet med øks på undersi-
den. Vi satt rundt bordet på alminnelige stoler. Bøkene måtte vi kjøpe selv. Sangboka var 
Seips visebok ( 35 øre), katekismus, forklaring, norgeshistorie (50 øre), naturkunnskap, 
geografi (45 øre), Nordahl Rolfsens lesebok i fem deler, tre regnehefter (á 35 øre).” – 
”I norsk skriftlig hadde vi mye stil og gjenfortelling. Kladdepapir hadde vi aldri, bare 
tavle og griffel. Håndarbeid var det ikke i vår skole, men lærerinnen var så snill å ta litt 
utenom. Strikking, lapping og håndsying kunne vi hjemmefra, men vi fikk lære å hekle 
og brodere. Eksamen hadde vi bare en gang. Da var presten på skolen, og jeg var nok 
redd den dagen. Han overnattet hos oss, og det var moro, for han var så flink til å snakke 
med oss barna.” (Nord-Odal) En gutt fra plassen Kronborg i Romedal (f.1888) gikk små-
barnskolen i Vallset, og det var dårlige greier, mintes han femti år senere. Skolen holdt 
til i ei vanlig stue hvor det bodde et par gamle folk i to rom ved siden av. Mannen var lam, 
og ”ofte kunne vi høre at han ramlet overende; så det var ikke akkurat idylliske forhold 
for en skole. Småbarnskolen varte i to år, da kom vi over til ordentlig skole. Læreren var 
over 70 år, og holdt det gående til han var 75.”            

Ingen som skriver om barndommens folkeskole unnlater å karakterisere én eller 
flere av sine fordums lærere og lærerinner. De fleste har bare godt å si om dem, slik 

som denne kona fra Brøttum (f.1883): ”Læreren vår het Hans 
Larsen og var fra Veldre. Han var flink til å spille orgel, og var 
grei. Han var ofte med oss barna i leken, men han var streng 
med leksene, især i religion; de måtte pugges ordrett.” ”Det 
var alltid glede når læreren og lærerinnen kom”, heter det 
fra Odalen. Men noen unnlater ikke å kritisere den strenge 
disiplinen de møtte i skolestua. ”Hvis noen hadde skulket 
unna leksene, var ’øretævene’ ikke til å unngå. Disse ble for 
det meste utført med bøker og liknende. Jeg var så heldig å 
slippe slike avstraffelser.” (Vang) En og annen er mest opptatt 
av å poengtere den store forskjellen på lærerinnene den gang 
og nå; de var så mye strengere og lite forståelsesfulle i gamle 
dager. ”Ett minne fra skolen har sittet i meg i alle år. Det var 
ei lita jente som het Inga, hun var bortsatt på en stor gård i 

nærheten, og hadde det sikkert vondt. En dag kunne hun ikke få til en bokstav. Da tok 
lærerinnen henne med ut i vedskjulet og ga henne ris. Vi andre gråt, og jeg gråt da jeg 
kom hjem og fortalte mor om det.” (Stange) Dette var personer som i større grad enn i 
dag var med på å prege barneårene på godt og ondt ved sine egenskaper og fagene de 
underviste i.
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Helt siden kristendommen ble landets offisielle religion for over tusen år siden har 
Kirkens omsorgsarbeid i stor grad vært viet barna. En svært viktig ordning i så måte var 
dåpsfadderskapet. Faddere (lat. compater: medfader) var -- og er --  vitner ved barne-
dåpen som svarte for barnet og kunne bekrefte at det var rettelig døpt, samtidig som de 
forpliktet seg til å støtte foreldrene i den kristelige oppdragelsen av det, og om nødven-
dig overta hele ansvaret for den dersom mora og faren døde eller viste seg uskikket for 
oppgaven. Kirkehistorisk kan fadderordningen føres helt tilbake til urmenigheten, men 
har endret seg en del med tiden. Således opphevet reformasjonen de gamle katolske 
bestemmelsene om åndelig slektskap (cognatio spiritualis) og ekteskapsforbud mellom 
fadderskylde, men beholdt skikken å gi barnet faddergaver. Den danske reformasjons-
bispen Peder Palladius (1503-60) sidestilte dem med bryllupsgavene: begge er uttrykk 
for giverens prisverdige omsorg for en støtteverdig medkristen; ”han vil også give den-
nem mer at føde dem med, derfor giver man barnet penge, ligesom man giver også 

brud og brudgom penge og boskap at behjælpe dennem frem udi 
deres ægteskap.” Her sier bispen at det var normalt å gi pengega-
ver til dåpsbarnet; men andre kilder forteller oss at gavene kunne 
være mye større, og at de varierte over tid. Det var ikke uvanlig 
at den vesle gutten eller jenta ble utrustet med fast eiendom, det 
være seg en jordteig (”fadrastykke”), utslått, støl, buskap, fiskerett 
i elv eller sjø. I nyere tid dreide det seg mest om et fint håndar-
beid, en sølvgjenstand, en tjeneste, et pengestykke, eller noe som 
eksponerte gudmoras og gudfarens åndelige opplæringsansvar: 
bibel, salme- eller bønnebok, et Kristus- eller helgenbilde. I tråd 
med dette var det god fadderskikk å følge opp gudbarnet med nye 
gaver og tjenester senere i oppveksten, særlig ved konfirmasjonen. 
Det er ikke vanskelig å forstå at enkelte lot seg friste til å ha flere 
faddere for dåpsbarnet enn de fem som loven fastsatte, og at det 
også var lønnsomt å ha respekterte og velstående personer i føl-
get. Mange lærere og prestefruer sto fadder nesten hver søndag!

 Etter hvert som faddergavene mistet noe av sin betydning som økonomisk støtte-
ordning, fikk en annen av fadderskapets omsorgsfunksjoner mer å si for barnet: å tjene 
som sosialt sikkerhetsnett. Fadderordningen knyttet stadig nye og tette bånd mellom 
folk i bygder og byer. Historisk sett dreier det seg om et nettverk av hundretusener kvin-
ner og menn som mer eller mindre anonymt leverte sitt bidrag i det stille til fremme av 
opplysning, nestekjærlighet og tryggere levevilkår. Og som stadig ble fornyet og forval-
tet av prest og menighet i et forpliktende fellesskap.
 Det lå en tilsvarende omsorg for barnas ”timelige, åndelige og evige vel” bak kon-
firmasjonsloven fra 1736. Ordningen ville være til gagn og oppbyggelse for hele menig-
heten, het det. De unge ble bedre forberedt til sin første altergang, og de ville få en 
dypere forståelse av sin dåpspakt ved å bekrefte det løftet fadderne engang hadde 
avsagt for dem. Dette betydde i praksis at det nå ble en plikt for alle større barn uten 
unntak å bli offentlig eksaminert og prøvet i sine kristendomskunnskaper etter å ha 
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gått i ”konfirmasjonsskole” hos presten minst to ganger i 
uken et kvart år. I 1759 ble det innskjerpet at konfirman-
tene normalt skulle være fjorten-femten år, og ikke over 
nitten. Overåringer ville bli meldt til prost og biskop, men 
hadde klagerett. Slike tilårskomne konfirmanter finnes 
det mange eksempler på i kirkebøkene den første tiden 
etter lovvedtaket. ”I 1776 har eg her ( i Vang i Valdres) 
funne tvo gjentor, som hittil er dei eldste konfirmantane 
eg kjenner i landet”, opplyste skolehistorikeren Torstein 
Høverstad. ”Dei var 63 og 66 år gamle.” Kanskje var de 
blant dem som var for sjenerte og redde til å stå fram i 
offentlighetens lys på en så personlig og krevende måte… 
Gunhild Medgarden var den første som ble konfirmert i 
Hol kirke. Hun var den eneste som våget seg fram, heter 
det om henne. Men hun var også svært flink til å lese. Hun 
var født i 1716, og var tjue år gammel da hun fikk ”preste-
handa” på seg.
 Folkeminnet har tatt vare på mange utilsiktete negative sider og konsekvenser av 
den strenge konfirmasjonsordningen: muting (bestikkelser) av presten, diskriminering 
av fattigfolk, nådeløse ”attvisninger”, lang og slitsom skoleveg, kjedelig og upedagogisk 
undervisning. Mest og lengst i bruk var katekismeforklaringen ”Sandhed til Gudfryg-
tighed”, som bergensbispen Erik Pontoppidan d.y. utga til alminnelig bruk i 1737 på 
”allernaadigst Befaling” av kong Christian VI. Den inneholdt 759 spørsmål og svar, og 
ble komplett og forkortet brukt som lærebok i den norske folkeskolen og konfirman-
tundervisningen i nesten ett hundre og femti år, med vekslende suksess. Ikke desto 
mindre var lesetiden og selve konfirmasjonen en positiv og minneverdig opplevelse for 
de fleste som skriver om den. Det å bli kjent med flere og få nye venner fremstår som 
en sosial verdi av stor betydning. ”Vi var lesekamerater”, ble det sagt av gutter og jenter 
som leste samme året og tilhørte samme kullet. Mellom dem ble det ofte knyttet sterke 
og varige vennskapsbånd, ”liksom skyldskap for livet”; noen traff også sin tilkommende 
for første gang. Det peker i samme retning at de ”nyvoksne” nå begynte å invitere hver-
andre til ”lesargjestebod” med dans straks de var kommet vel gjennom prøven på kirke-
golvet. Fra nå av ble man regnet som voksen og måtte i større grad stå på egne bein.
 ”Jeg gikk og leste hos presten Krogh i 1898”, forteller ei kone fra Brøttum (f.1883). 
”Undervisningen foregikk på meierisalen borte i bygden, og vi gikk en dag i uken. Kon-
firmasjonsdagen var 2. oktober. Jeg hadde svart kjole som var vevd i hvit ull og deretter 
farget. Skoene hadde far sydd for hånd; de var høye med snøring, og gjort av lær. Det 
var fullt i kirken, som det vanligvis var den tida. Gudstjenesten var så lang at det måtte 
tas en pause midt i. Den ble benyttet til å kjøpe epler, honningkaker og sukkertøy hos 
handelsfolk som hadde rigget opp salgsboder på gården som lå like ved. Vi hadde ikke 
noe selskap, men litt ekstra mat vanket det jo.” En mann var Furnesåsen (f.1887) min-
nes dagen og forberedelsene på denne måten: ”Den våren jeg var 14 ½ år ble jeg konfir-
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mert i Furnes kirke sammen med mine jevnaldrende. Sognepresten 
den gang het Nordberg. Han var en stor mann med skjegg. Vi hadde 
respekt for ham, skjønt han var nok ikke så streng når alt kom til alt. 
Men jeg husker at det de som begynte å grine når de ikke kunne svare 
på spørsmålene han stilte dem. På overhøringsdagen var vi stilt opp 
etter alder i en rekke fra alteret og nedover midtgangen. Jeg var en 
av de yngste, og ble plassert nesten nederst. Den høsten jeg fylte 15, 
begynte jeg å arbeide på en gård litt nedenfor hjemmet mitt.” ”Så var 
jeg da voksen og skulle ut i livets mange stormer. Det ble oftest lange 
arbeidsdager og mye slit.” (Stange)
 Ellers fremgår det av livserindringene at kirkebesøket jevnt 
over var større enn i dag, og at barna langt oftere fulgte foreldrene til 
gudstjeneste både i og utenfor de store høytidene jul, påske og pinse. 
Og noen av dem pekte seg i ettertid ut med en helt spesiell glans. 

For ei jente fra Stange ble nyttårsmessen i 1900 en slik uforglemmelig barndomsopp-
levelse: ”Den julen jeg fylte 13 år ble for meg en av de store begivenheter som jeg har 
gjemt dypt i mitt hjertes minneskrin. Da gikk vi inn i det nye århundre, og det var mid-
nattsmesse i Stange kirke. Sangkoret skulle medvirke. Læreren vår, herr Borgersen, 
var dirigent. Min eldste søster Anna var da 17 år og hun var med i sangkoret. Og så fikk 
jeg også lov til å være med, med min den gang så gode stemme, og jeg var lykkelig! Så 
høytidelig som det var. Jeg hadde aldri sett kirken i lampelys før, det virket rent overjor-
disk på meg. Vår kjære prost Kielland holdt en gripende tale. Han sa at vi lenge hadde 
hatt fred og gode dager, at vi hadde så mye å takke for, men at meget tydet på at vi gikk 
urolige tider i møte, men at vi måtte legge alt i Guds sterke hånd. Da vi kom ut av kirken 
og skulle ta fatt på den syv kilometer lange hjemveien, var det 30 kuldegrader og tin-
drende måneskinn. Men vi trasket av sted med friskt mot, inn i det nye århundre.” 
 Om prestens rolle i lokalmiljøet er det for øvrig det å si at han hadde en større 
kontaktflate med den oppvoksende slekt enn tilfellet er i dag gjennom sine forskjel-
lige verv og gjøremål. Det hørte med til hans ansvarsområde å ha omsorg for de mest 
fattige, fastslo Christian Vs Norske lov 1687: de skulle ”ikke minst alleniste formane 
Sognefolket til at give Almisse, men og gaa dem derudi med et got Exempel.” I krigs-og 
krisetider var det ofte han som måtte plukke ut sine mest hjelpetrengende menighets-
barn og søke offentlig understøttelse for dem. Han var selvskreven medlem av skole-og 
fattigkommisjonen, organiserte søndagsskole ( Norges Søndagsskoleforbund ble stiftet 
i 1889) og juletrefester sammen med læreren, og lånte ut bøker til begavete og lærevil-
lige elever. Mange kunne takke presten i bygda for at de fikk anledning til å ”velge boka” 
og skaffe seg en høyere utdannelse. ”Prost Ording i Solum hadde lagt merke til mine 
evner i folkeskolen, og han hjalp meg inn på en fortsettelsesskole i Gråten som ble dre-
vet av lærer Kristoffer Bendiksby. Det varte en vinter, og neste vinter hjalp prosten meg 
inn på Notodden praktiske ungdomsskole.” (Solum i Telemark, f.1887) Men for de fleste 
ble det med bare folkeskolen, av økonomiske grunner.

165 

I full fart på selvlaget go-cart, vinteren 1969/1970



Det som hittil er sagt og skrevet kan kanskje ha skapt det inntrykket at barndommen til 
dem som vokste opp ”i gamle dager” kun besto av hardt, påtvunget gårdsarbeid og en 
oppslitende, trettende skolegang. Men slik var det selvsagt ikke. Det fulgte mye glede, 
avveksling og moro med arbeidet og undervisningen. Og det manglet ikke ferier og fri-
tid året rundt, da en kunne gjøre hva en ville sammen med jevnaldrende, det være seg 
innendørs eller ute i skog og mark. Denne delen av barnekulturen har vist seg utrolig 
slitesterk og tilpasningsdyktig. Mange av de inne- og utelekene ungene underholdt seg 
med for hundre år siden, hadde gått i arv gjennom århundrer, og er fremdeles populære: 
Bro, bro brille, blindebukk, smi kjevle, veve vadmel, dra fingerkrok, slå på ringen, gjette 
gåter, leke gjemsel, slå ball, hoppe bukk, løpe om kapp osv. Ikke overraskende er det 
barnas aktive uteliv sommer og vinter som huskes best og får mest oppmerksomhet.
 En av dem som sterkt beklaget ”de møjsommelige og udmattende Arbejder vore 
Nærings-Sysler tilføre os, og som blive lagt paa vore Skuldre fra 8 til 10 Aars Alder”, 
var trysilpresten Axel Smith, som skrev dette i 1784. Derfor gledet det ham å se hvor 
flinke barna var til å gå på ski om vinteren Fra sin spedeste alder ble de vant til å ha ski 
på beina, og det skjedde ikke med trusler og tvang. Knapt fire år gammel har pjokken 
mot og lyst til å sette sine små føtter på ”disse lange Skoe”, og tumle seg fritt i skibak-
ken med de andre barna. Småjentene er heller ikke redde for denne leken, fortsetter 
han, særlig om de bor på avsides gårder. Da ser man dem iblant ”gaaende paa Skier 
til Kirken, og ellers paa andre Veje, naar Nøden utfordrer det.” Å ake var en annen 
vinterlek som opptok mange. Men ”Kjelke-Bakkens Fornøjelser ere kuns for Børn”, 
skrev presten Wilse fra Eidsberg 1794, et prestegjeld som ellers bød på flere spennende 
fritidsaktiviteter og ”Lystigheder.” På Momarkedet ved Mysen (nevnt 1611) kunne for 
eksempel hvem som helst slå terningkast på oppstilte brett, og kanskje vinne en fris-
tende honningkake.
 Også på Hedemarken var ski og kjelke i flittig bruk. ”Vi jenter prøvde hoppbakken 
like mye som guttene! Skiene laget far av furu, med bindinger av vidju. Staver brukte vi 
ikke”, heter det fra Brøttum ” Om vinteren akte vi på alminnelige kjelker som vi styrte 
med stang. Vi akte også på skistubber (”tynntrestaver”), men skøyter hadde vi ikke. Jeg 
tror at skøyter ikke var kjent allesteds på landet da.”(Nes) ”Men når det var Mjøs-is, 
var det mest moro”, minnes ei kone fra Stange (f.1886). ”Far laget is-slynge til oss, så 
vi fór rundt i ring.; vi hadde piggstaver som vi skjøv kjelken frem med.” ”Kjelken kalte 
vi ’sponpurke”. (Vang) Om sommeren var det vanlig å bade, fiske og ro. ”Om søndagene 
hendte det at far tok hele flokken med på en rotur, og vi frydet oss og sang av full hals. 
En pinsedag var vi et følge på fem båter som rodde over til Skreifjellet. Vi hadde pyntet 
båtene med løv og hadde kaffekjelen med. Vi hadde godt vær hele dagen. Vi koste oss, 
og sang og lekte oppe på den brede veien.” (Stange)
 Noen har også sommerlige fritidsminner knyttet til spesielle bygdearrangemen-
ter, særlig basarene: ”Så kom basarene om sommeren med utlodning av alle slags 
ting som var laget av våre mødre. Hvor vi gledet oss! Der var det alltid litt moro. Det 
hendte at ungdommen fikk slå på ringen ute på tunet. Det var helst når presten hadde 
åpnet basaren og vi så ham og karjolen forsvant borte i svingen. Dit kom også kon-
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Peder Braastad på Simenstad. 
Foto: Esten Borgos

Lek, fest og fritid



gens karer som hadde permisjon fra 
Gardermoen, og vi barna passet godt 
på hvem som fulgte hvem hjem i lyse 
sommernetter.” Hun som var små-
jente den gang, ble født i 1894, og 
kom fra Vallset på Tangen.
         

Barnedødelighet, sykdom, folkeme-
disin, hardt kroppsarbeid, skolegang, 
kirke og fritidssysler av mange slag 
preget ethvert barndomshjem, enten 
det var rikt eller fattig. Hva som ellers 
fastla de interne leveforholdene og 
gjorde hjemmet til et trygt og godt 
oppholdssted for de fleste, tross alt, var avhengig av mange ting. Men minnematerialet 
lar oss ikke være i tvil om at helt grunnleggende var det omsorgsfellesskapet barna 
fikk del i gjennom sin nære familie, - - far, mor og søsken og i mange tilfelle også sine 
besteforeldre. Det var en omtanke og kjærlighet som kom til uttrykk på flere måter, 
men som kanskje lettest lar seg etterspore i den huskulturen med samhandlinger og 
hjemlige ritualer som barna ble født inn i og som skapte samhold og trygge relasjoner. 
Det var gjennom slike handlinger mer enn med egne ord og fysisk berøring at man ga 
til kjenne sine dypeste hjerteanliggender og varmeste følelser for hverandre. Noen leg-
ger ikke skjul på at de opplevde dette som et savn i barndommen. ”Alle hadde det så 
travelt. Når mor av og til strøk meg over håret, klappet meg på kinnet eller roste meg, 
gjorde det så godt.” 
 Til de religiøse husskikkene hørte bordverset, aftenbønnen og en husandakt. ”Om 
kveldene sang vi ofte salmer inne, og hver søndag tok far sin salmodikon og spilte for 
oss mens han sang”, forteller en småbrukerkone fra Bergsvea (f.1883). ”En sang han 
ofte sang var denne:
                                   
  Nu solen fremstiger så præktig og klar,
  og rimfrosten viger som græs-strået bar.
  Rundt om millioner forenes i kor,
  høit virvlende toner: ’Vår Skaper er stor.’        

Far leste også messen og fra Det Nye Testamentet hver søndag, og da var det helt 
naturlig at vi barna satt helt stille og hørte på ham.” En kvinne fra Stange skriver nok 
også på vegne av mange når hun minnes de lange vinterkveldene hjemme på gården, 
”da vi samlet oss rundt den koselige, gamle Bærumsovnen og far eller mor lest høyt for 
oss av gode bøker, så som Bjørnsonens fortellinger og Onkel Toms hytte. Det er lyse og 
verdifulle minner å ta med. Far lærte oss også å lese, regne og skrive.” Det var helst i 

167 

Tante Titta (Ingeborg Kirkhusmo f. Tokstad)

Hjemmet



skumringstimen (”skreddertimen”) etter endt arbeids-
dag at de voksne tok seg tid til å samles med barna om 
slike sysler.
 Blant høytidsdagene står julen i en særstilling, spesi-
elt julekvelden. Selv om både påske, pinse, 17.mai og St. 
Hans vies stor oppmerksomhet når barneårene gjen-
oppleves, er og blir julen det store høydepunktet både på 
storgården og husmannsplassen. Tallrike sider går med 
til å beskrive hvordan den ble feiret, og hvilken betyd-
ning den hadde som formidler av de verdiene hjemmet 
fortrinnsvis bygget, og som her fikk sitt sterkeste, mest 
varige uttrykk gjennom ritualene for samhold, kjærlig-
het og fellesskap. ”Julekvelden var alt blankpusset. Vi 
hadde vært i bryggerhuset og badet i en stor holk og tatt 
på nye klær, alt hjemmelaget, både undertøy og kjole, 
strømper og lærstøvler.”- ”Ja, da var vi fine i alt det nye, 
syntes vi. Vi fikk ikke andre julegaver. Kveldsmaten var 
lutfisk, poteter, hjemmebakt flatbrakt, hjemmebrygget 
øl og byggrynsvelling. Bordet var dekket med det fineste 
vi hadde, hvit duk og en skinnende blank trearmet lyse-
stake med hjemmestøpte lys midt på. Da vi hadde spist, 
tok far den gamle huspostillen fra 1858 og leste jule-
evangeliet. Litt senere drakk vi kaffe og spiste kaker: 
fattigmann, goro, sirupssnipper og julekake., Dyrene 
fikk også litt ekstra den kvelden.; hesten, grisen og sau-
ene fikk havre, hønene byggryn og flatbrød, kuene korn-
band.” (Nord-Odal) Juletreet sies det mindre om; før 
1900 var det ikke så vanlig med private juletrær som i 
dag.
 Den omsorgshandling foreldrene huskes best for i 
ettertid er likevel det daglige yrkeslivet de utførte i og 
utenfor hjemmet for å livberge seg og barna, det vil si 
sørge for mat, klær og inntekter til familien. ”Mor var 

en arbeidsom kvinne. Hun var oppe klokken fire om morgenen for å spinne. Alt garn var 
heimespunnet, og alt sengetøy og tøy til oss ble vevd.” (Brøttum) ”Min mor var enestå-
ende til å gjøre noe ut av intet.” (Furnes) Men noen lar oss forstå at heller ikke dette 
alltid ikke var så enkelt når man tilhørte småkårsfolket og levde trangbodd og kummer-
lig i ei lita stue. ”Jeg er født 14. desember 1883 på Hubredseie i Vang. Foreldrene mine 
var husmannsfolk. Vi var fire søsken, tre piker og en gutt. Stua besto av stue og kjøkken 
med jordgolv. Vi hadde noe som kaltes rulleseng. Den var fylt med halm, dekket med 
filleryer og skinnfeller som overbredsel. I denne sengen lå vi barn. Vi hadde ikke råd til 
å bruke parafin, det ble tyristikker som lyste opp rommet vinterstid.” ”Hele sommeren 
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Skoletur til Tokstadfurua 1936. Fra venstre: Gerda 
Pålsrud, Johanne Kløftet (f. Kraabøl), Clara Ingeborg 
Hveem, Maurits Vardeberg, Margrete Haugli, Reidar 
Nersveen, Ellen Olavsen, Kristoffer Bogsti (skimtes bak 
Reidar Nersveen). Oppe i treet Oskar Fjeldberg. 
Foto: Ole Storås



gikk vi ’børrføtt’. Vi hadde ikke sko på oss fra mai til ut i september. 
Det hadde dog ingen vondt av. Det var bare det at når vi skulle ha 
på oss sko igjen om høsten, var de for små. Så var det vel å kjøpe 
nye? Å, nei. Jeg vet vi skar opp skoene framover for å få dem på.” 
(Furnes) 

Bare unntaksvis rettes alvorlige anklager mot far og mor for å 
ha vært for strenge og fordringsfulle. Det er et fåtall som kan for-
telle at juling var hverdagskost i barndomshjemmet, én omgang 
med riset eller flathanda satt lenge i og virket etter hensikten. ”Jeg 
trengte nok ikke ris flere gange. Mor og far var alltid bestemte mot 
oss; de skjente ikke, men lærte oss opp.” (Nord-Odal) Det som 
betydde noe var hva de fikk med seg hjemmefra av gode erfarin-
ger og livsvarige verdier. Uansett hvordan informantene tolker og 
plasserer sine barndomsår i eget livsløpsperspektiv, inneholder 
fortellingene deres så mange likhetstrekk at de uten tvil reflek-
terer et realistisk oppvekstmiljø som var felles for store deler av 

Norges befolkning et stykke inn på 1900-tallet. 
”Alt i alt er de minner man har om forgangen tid helst ikke så rent mørke som 

mange tror. Tilpasningsevnen er, som vi vet, et av livets største aktiva. Og et lite byg-
desamfunn var så desidert et fredens samfunn.” Han som skriver dette var fra Tolga 
(f.1886), og er en av flere som avslutter sine livserindringer med noen refleksjoner om 
eget barndomsmiljø, sammenliknet med samtidens norske velferdssamfunn. ”Når ein 
vert eldre ser ein ikkje lenger framover mot eit mål ein skal nå. Då er det minnene som 
passerer revy og tankar om at det og det burde vore gjort onnorleies”, bemerker ei kone 
fra Atna (f.1888).”Men tida i seg sjølv har skifta so fort dei siste 30-40 åra at ikkje alle 
har kunne følge med. Men me skal vere glade for at alle har fått det meir romsamt, 
lever betre og kan velge skular og yrke som passer. Og det største av alt er at gamle 
folk har fått det so godt.” Med denne hilsen til ”det nye Norge” avslutter en Eidskog-
mann sin minneoppgave: ”Veier, lys og kraft er lagt så å si overalt i bygden, idretts-
plasser på flere steder. Skoler er sentralisert og 
barna kjøres med buss eller bil til og fra. Skoleti-
den er utvidet med flere uker, og på Skotterud er 
realskole. Bygden har hjelpeprest, flere leger og 
dessuten sykestue. Bussruter går flere steder. 
Mange heimer i utkantene er nedlagt og tilplan-
tet med skog, flere følger etter. Mens sykkelen i 
min barndom ikke forekom og var en sjeldenhet 
i min ungdom, er bilen nå alminnelig. Driftsmid-
lene både i landbruk og skogbruk gjør arbeidet 
lettere og skoghusvær forbedres. Sykekasser 
og trygder av forskjellige slag tar bort mange 
bekymringer folk i bygden hadde før i tiden.”  
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Men samtidig savner han vev og rokk i hjemmene. Og hva med fuglelivet i skogen? ”Nå 
kan du gå hele dagen uten å høre en storfugl lette og småfuglene synge.”

”Det er underlig med minner. De både gleder og smerter. Selv de gode kan smerte, 
for de skaper lengsel etter det tapte, det som engang var: Barnelek og skolegang, sam-
vær med foreldre og søsken i arbeid og fest, fryden over en liten blåveis om våren eller 
noen saftige markjordbær i villslåtten der engespretten sang i solskinnet, månelyse 
vinterkvelder med aketurer i bakkene, stille kirkesøndager med helgefred over gårder 
og grend, hektisk slåttonn da tordenskyene hang over og jaget oss opp i et forrykende 
tempo, varme sommerkvelder da svalene pilte gjennom luften med glade skrik og solen 
sank i gull bak Neverfjell, -alt dette som var vår enkle og gode tilværelse i det hjemmet 
som for oss var og er det kjæreste og vakreste i verden.” I dag er kvinnen som skrev 
dette i 1964 for lengst død. Hun ble født i 1899, og var fra Vallset på Hedemarken.   
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Da nissen flyttet

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

Kvinnfolkene fløy oppskjørtet omkring 
mellom bryggerhus, stabbur og kjøkken. Det 
var husvask og klesvask, slakting og baking, 
og det var ikke godt å vite hvordan alt skulle 
overkommes.

Karfolkene tok det mer med ro, en røyk og 
en prat fikk en da unne seg, og iblant vanket det 
jo også en dram eller to, når den siste hvinende 
protest fra dødsdømte griser var stilnet.

Men vesle Even gråt, for de hadde slak-
tet Mairos, som var kua hans. Mor trøstet ham 
så godt hun kunne, og sa at nå var Mairos hos 
Gud. Dagen etter står Even og ser på at mor og 
jentene sitter og syr ruller, og så kommer det 
ettertenksomt: ”Du mor, åffer ville ikke Gud ha 
rulla da?”

Men aller aller innerst på låven satt nis-
sen og gråt. Før i tiden hadde han vært den 
ivrigste av alle når julen stod for døren. Da var 
han med i travelheten fra morgen til kveld. Det 
var ham som pusset og striglet hestene så de 
glinste. Det var han som dro fram fór til kuene. 
Han var det som brakte velstand og trivsel til 
gården. Og som lønn fikk han et digert grautfat 
hver julekveld, både med smørøye, sukker og 
kanel.

Men nå husket ingen på nissen mer. Ingen 
gav ham graut, og kuene bare snøftet forak-
telig når de så ham. Kom han med en ekstra 
høydott til en av dem for å få en ørliten mel-
kedråpe, dasket den ham bare om ørene med 
halen. ”Vekk med deg, din fjompenisse, ingen 
byttehandel med rasjonerte varer her,” sa den. 
”Vet du kanskje hvor mange fórenheter vi kuer 
trenger? Og jeg lar meg bare maskinmelke, så 
vidt du vet det.”
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Dermed snudde den ryggen til ham og skramlet med den automatiske drik-
kekoppen sin, og alle de andre kuene gjorde det samme. Da ble det slikt spetak-
kel at nissen flyktet lengst inn på låven og boret hodet ned i høyet for å slippe å 
høre.

Nymotens herk og greier var det blitt overalt. Først kom det elektriske lyset, 
det var så sterkt at det sved i øynene på en gammel nisse, og slutt med hyggen på 
gården var det med en gang. Folk ble så ”opplyste” at de ikke trodde på nisssen 
lenger. ”Fysj, katte,” sa jentene og spente etter ham. Tenk, katte! sa de.

Første gangen treskemaskinen tok til å dure, ble nissen så forskrekket at 
han datt rett ned fra takbjelken, hvor han just satt og tok seg en blund. Her var jo 
ikke blivende sted lenger, farer lurte på en gammel krok overalt. Maskiner med 
kvasse kniver og tagger snublet han i hvor han gikk og stod, og en dag datt han 
ned i silokummen og lå i press en hel vinter før han endelig slapp løs.

”Nei, sjå her karer,” ropte Ola gårdsgutt, ”jamen ligg det itte ei gamal topp-
lue i kummen.”Men han skvatt unna da «topplua» plutselig tok til å røre på seg 
og forsvant for øynene på ham. ”Neimen,” sa han -og så dum ut.

I stallen gikk det enda an å være, hestene var ikke blitt så viktige som kuene. 
Det var ikke fritt for at de óg tok til å mislike alle disse nymotens påhittene, som 
gjorde dem nesten overflødige. Før stod det jamt en 10-12 hester på stallen, nå 
bare 4-5. De gomlet cellulose, og var sjeleglad når nissen stakk til dem en høy-
visk eller melså.

Men i grunnen var det ikke så hyggelig i stallen lenger heller, bare trist å se 
de gamle vennene sine forsvinne slik, en etter en. Men nå ville han ikke sitte og 
sture flere julekvelder og vente på grauten som ikke kom.

Nissen satte seg opp i høyet og tørket øynene. Rett nå gikk han sin vei og kom ikke att, ja det gjorde han. Han visste om en 
liten gård øvst oppe i åsen, der det skulle være på lag som i den gode, gamle tiden.

Litt senere pilte et lite grått nøste opp etter bygdeveien. Endelig var han framme.
”Nei kjære, er det fremmendfolk ute og fær så seint?” sa Øverbønissen forundret, da bygdenissen hadde banket på låvedøra 

hans og steget inn. ”Det var riktig hugsamt å få noen å lage med mens e’ bier på grauten min,” sa han. Han var fra Gudbrandsda-
len og pratet dølamål.

Graut! tenkte bygdenissen, jamen sa jeg smør. ”Får du virkelig graut?” spurte han. ”Ja, og det en som er både feit og fin,” sa 
Øverbønissen, ”bi du bare, skal du få smake. Du ser ut til å trenge noe til å styrke deg på, du har rikti vorte både tunn og skral sia 
sist e’ så deg.”

Da bygdenissen hørte dette, ble det for mye av det gode for ham. Han tok til å snufse og gråte, og litt om senn hadde han 
fortalt Øverbønissen om hele elendigheten der han kom fra.

”Nei, å nei, er det så ille med deg da,” sa Øverbønissen. Han for sin part var nå blitt spart for disse nymotens greiene ennå. 
Her på Øverbø var all ting nett som i den gamle tiden. Ikke var her elektrisk lys, og tungvint stell på alle måter, så folkene var glad 
til de hadde nissen til hjelp på gården. Selv tok han til å bli gammel. Ofte var det nesten mer enn han kunne greie alt sammen, så 
hvis bygdenissen ville, var han sikkert velkommen der på gården, han og.

Da bygdenissen hørte det, ble han så glad at han tok til å danse, akkurat slik han hadde danset en gang for lenge lenge siden 
da jenta som skulle gå med graut til ham hadde spist den opp sjøl. Da danset han så lenge med henne til hun datt overende, og 
hele tiden sang han: ”Har du eti opp grauten for tomten du, så skal du få danse med tomten du.”

Øverbønissen ville ikke være låkere kar han heller: ”Hei gutt,” sa han, spyttet i neven og slo hjul bortover låvegulvet. Men best 
de holdt på å ståke som verst, fikk de høre noen som steg oppover låvebrua. Og der stod budeia med grauten. Et digert fat fullt av 
dampende rømmegraut.

I det samme tok kirkeklokkene til å ringe høytiden inn. Spinkelt og sprøtt klang det opp til dem fra kirken nede i bygda.
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