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Iført munnbind og høygafler
gikk dugnadsgjengen på Tok-
stad løs på gammel halm sist
helg for å klargjøre teaterloka-
let for jubileet 28. juni.

Torunn Henriksen 62 34 77 00

redaksjonen@ringsaker-blad.no

Sommeren 2008 skal det feires at Tokstad

gard har vært i samme familie i 650 år, og
lørdag startet den første av i alt fire store
familiedugnader for å forberede jubileet.

Teaterforestilling
Det er eldstedatteren Clara Eline Faraasen
som er leder for prosjektgruppa, og lørdag
delte hun ut arbeidsoppgaver til tre søstre,
en bror, to naboer, svigerinne og svoger. I
tillegg til teateroppsetning med Juni Dahr
og Gard Eidsvold, er de i gang med ei bok
om Tokstad i samarbeid med Knut Nord-

sveen i historielaget, et galleri skal klargjø-
res og i fjøset er en lekeavdeling for barn
under planlegging.

Åpent arrangement
– Dette er et åpent arrangement, alle er

velkomne til denne markeringsdagen 28.
juni, det er bare til teaterforestillingen en
må ha billett, opplyser Clara som roser alle
positive bidragsytere de møter undervegs. –
Det er utrolig mye entusiasme! Dette er
noe vi gjør ved siden av full jobb og fordi
vi ikke har mye penger må vi gjøre det på

dugnad. Ved å grave i familiehistorien
lærer en også nye sider å kjenne. Det er
ikke bare lett, men slik får du også noe ver-
difullt med deg på vegen, sier Clara. og får
flere nikk fra søsknene. 

I 20 generasjoner
Tokstad gard drives i dag av Fridtjof Platou
som er 20. generasjon siden garden ble
kjøpt. 

– Svartedauden herjet garden i 1349-50
og Tokstad ble lagt øde. Det er mulig fami-
lien eide garden før den tid siden vi vet at

Rydder Tokstad-

Sidsel Aarseth, Cathrine Platou og Fridtjof Platou kan se fram til tre helger til med dugnad før jubileet i juni.
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det var slektninger på Nes som solgte gar-
den, men sikre kilder har vi ikke, opplyser
Platou som driver økologisk. 
Lørdag var også naboene Synnøve Eidsvoll
og Gunnar Andersen med laget, så mens
Platousøsknene igjen ble beordret til grov-
arbeidet på låven, kunne prosjektleder
Clara diskutere bokens kapitler rundt kaffe-
bordet. – Løkendalen er mye mer allsidig
enn du skulle tro, det er veldig mye positivt
som integrerers i et sånt prosjekt og vi
synes det er moro å se entusiasmen hos
folk, understreker Clara.

låven på dugnad

Det skal også skrives en bok med opplag på 1000 i første omgang, og her ser vi Clara Eline Faraasen (til venstre) sammen med Gunnar
Andersen, Synnøve Eidsvoll og Ingeborg Platou. – Vi har med oss Knut Nordsveen fra historielaget for å kvalitetssikre innholdet, under-
streker Clara. (Foto: Torunn Henriksen) 

Låven skal gjøres om til teaterscene der fortsettelsen av låvebrua, altså forhøyningen innendørs blir scenen, mens publikum skal sitte på
sidene. Men først må gammel halm og muselort fjernes som vi ser Kari Hanne Platou og Jan Ivar Faraasen er i full gang med.


