
Ringsaker, Veldre og Tokstad; 
sykdom og leverkår i 650 år

Den eiendomsoverdragelsen som medførte at Tokstad i 1358 kom på den nåværende 
slekts hender, hadde utvilsomt bakgrunn i svartedauen eller den store manndauen; 
denne pandemien som herjet Europa fra 1346 til 1353 og som medførte at innpå 60% 
av befolkningen døde. Dette gjaldt også Norge, og nyere undersøkelser har vist at ca.  
210 000 av omkring 350 000 innbyggere ble ofre for denne enorme katastrofen.

Landbrukshistorikere har beregnet at før svartedauen bodde det i gjennomsnitt 4 
½ person på hvert bruk i landet. Basert på data fra begynnelsen av 1500-tallet kan det 
beregnes at det i Veldre hovedbygd da var 18 navnegarder og 23 bruk, og folketallet etter 
svartedauen i Veldrebygda snaut 200 personer. Dette betydde selvsagt en avfolkning 
av bygdene, og særlig de mindre brukene; de som nå ble ødegårder. Man skimter ”et 
bondesamfunn i brå oppløsning og omdanning”. Jordeierne manglet nå arbeidskraft, 
jordleien sank med 3/4, vanlige arbeidsfolk fikk anledning til skaffe seg bruk, og det er 
dokumentert at mange av de nye leilendingene kom fra de små brukene i utkantene av 
bygda. En følge av mangelen på arbeidskraft var en gradvis overgang til fedrift.  Antall 
arvesaker økte etter manndauen, og slik var det også med eiendomsoverdragelser som 
på Tokstad. Riket for øvrig skalv i fundamentene fordi jordeierne nå ikke hadde inntekter 
nok til å opprettholde statsdannelsen. Tap av selvstendighet truet og ble en realitet ikke 
så mange ti-årene senere.

Det var først et stykke ut på 1500-tallet at befolkningstallet begynte å stige igjen.  
Hovedgrunnen til at dette tok så lang tid, lå sannsynligvis i at landet opplevde mange 
slike pestepidemier etter svartedauen, den siste kom i 1654. Selv om disse epidemiene 
ikke var av et så stort omfang som i 1348-50, medførte de likevel en langvarig stagna-
sjon i befolkningsøkningen.

 
Det var ingen spøk å leve i denne tiden. Sykdoms - og dødelighetsforholdene var stort 
sett de samme til utpå 1700 tallet. Ikke bare pesteepidemiene herjet, men også andre 
smittsomme sykdommer medførte en stadig høy syke - og dødelighet. Det er vanskelig 
å  identifisere sykdommene på denne tiden fordi beskrivelsene er så ufullstendige. Ofte 
brukes bare ordet ”sott”. Men at sykeligheten var høy, det vet man. 

Barnedødeligheten i senmiddelalderen er beregnet til ca 300/1000, altså hvert 
tredje barn døde som spedbarn. Den sank noe senere til 250/1000, noe som tilsvarer 
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barnedødeligheten slik den var i de minst utviklede land til ganske nylig. Den forventede 
levealderen for en nyfødt var mellom 20 og 30 år. Gjennomsnittshøyden for en kvinne var 
mellom 150 og 160 cm, og for menn 10 cm høyere.  

Det var flere årsaker til dette. Levekårene var harde for alle, som vanlig mest for 
småfolk. Bønder hadde det bedre, men var helt avhengige av gode avlinger. Samfunnet 
var  mer voldspreget; klimaet var mer krevende, boligforholdene dårlige og hygienen 
primitiv. En av de hyppigste plagene folk hadde var ”verkr”, altså smerter og revmatiske 
plager. Ernæringen var marginal, klimaavhengig, ofte utilstrekkkelig og ensidig; med 
negative følger for folks motstandskraft. Unge menn ble mer utsatt for vold. og oftere 
drept enn senere, mens kvinner døde oftere i barselseng. 

Tiden manglet også kunnskaper om sykdommers bakgrunn og karakter. Sykdoms-  
forståelsen var derfor ikke rasjonelt betinget, men teologisk. Sykdom var en straff fra 
Gud for synd, og derfor var botemidlet ved farlig sykdom å dempe Guds vrede.  Dette ble 
blant annet gjort ved å anstille spesielle messer i kirkene der vernehelgenene ble bedt 
om å gå i forbønn hos Gud.

Mens prestene tilrådde måtehold og å følge Guds bud mot pesten, benyttet folke-
medisinen seg av forskjellige remedier, for eksempel ild, innånding av einerrøyk, bruk 
av planter som søterot (gentiana), kvann og ulike kryddere. Både kvann, skjørbuksurt 
og multebær ble for øvrig tradisjonelt brukt mot skjørbuk som var en utbredt lidelse i 
middelalderen og en følge av ensidig kost. I tillegg var de virksomme!

Det tok omkring 150 år etter svartedauen før folkemengden begynte å vokse. Imidler-
tid kom pestangrepene like ofte som før. Dette har vært diskutert blant fagfolk, og en 
av forklaringene er at sykdomsspredningen nå ble møtt av adferdsendringer i befolk-
ningen. Dette ble igjen sett på som en ny og mer rasjonell sykdomsoppfatning. Histo-
rikerne har brukt et eksempel fra Hedmark, nemlig i Åmodt. Det var i 1525 og presten, 
Herr Morten, hadde vært i Hamar, og det brøt så ut en ”pestilens” i bygda. Bygdefolket 
nærmest jagde presten vekk, og det var tydelig at åmodtingene antok at sykdommen 
ble bragt av presten fra Hamar og at det så skjedde en smitteoverføring fra Herr Mor-
ten til innbyggerne i Åmodt. Til grunn lå nok den klassiske miasmalæren fra antikken, 
at sykdom ble spredt med et smittestoff i luften, en giftig miasmagass som så smittet 
mennesker. Det var først omkring 1880, i den tiden det ble dokumentert at bakterier og 
mikroorganismer skapte sykdom, at miasmeteorien ble frafalt. 

Iallfall ble det etter hvert gjennomslag for at smittsom sykdom ikke behøvde en 
teologisk forklaring, samtidig som det ble åpnet for at medisiner kunne kurere sykdom; 
eksempelet var brennevinet, som ble introdusert som legemiddel (aqua vitæ) og brukt 
som det. Denne holdningsendringen var viktig fordi  den dannet grunnlag for en senere 
mer rasjonell og vitenskapelig fundert bakgrunn for behandling av sykdom. En annen 
sak var at det ikke tok lang tid før de fleste anså det edle brennevinet også som et nytel-
sesmiddel, men følgene av det er en annen, mangfoldig og lang historie.

Nye sykdoms-
oppfatninger
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I løpet av 1700-tallet økte befolkningen jevnt og trutt. Ved folketellingen i 1769 var 
det ca. 5500 innbyggere i Ringsaker, omtrent en fordobling på hundre år og for Veldre 
hovedbygd kan befolkningen kalkuleres til vel tusen personer. Til tross for de såkalte 
befolkningskrisene økte altså befolkningen. Befolkningskriser var karakteristisk for 
århundrene før 1800. Det dreide seg om perioder, gjerne på flere år der det var fød-
selsunderskudd, det døde altså flere enn det ble født. Befolkningskrisene skyldtes uår, 
sult og sykdom, ofte i kombinasjon slik som i 1741-43, da gikk det en alvorlig dysenteri 
- eller blodgangsepidemi over Østlandet kombinert med avlingssvikt. Dødeligheten var 
en halv gang større enn i resten av landet og det var en betydelig økning. Tabellen ned-
enfor illustrerer disse forholdene.

antall fødte og døde i Ringsaker prestegjeld 1740-44:
        
        1740 1741 1742  1743 1744
døde   69  235  418   176   69
Fødte  101  156  118   115  192

På Tokstad døde gardkjerringa, Ales Larsdatter og hennes datter Karen Pedersdat-
ter, begge i 1742, sannsynligvis av slik sykdom. På en av nabogårdene, Bolstad, døde 
husbonden Gudbrand Lille-Bolstad i 1741, og etterlot seg 8 barn, hvorav 6 med sin 
avdøde kone, og to barn med den neste, Agnete Jensdatter Rolid (1715-1809). Agnete 
fikk da ansvaret for gården og åtte barn, og når nøden banker på døra så var det ikke 
annet å gjøre enn å gifte seg igjen, nå med Peder Nielsen Kinne, som hun fikk fire barn 
med før han døde i 1748. Det samme problemet oppsto, og året efter ble det derfor 
igjen giftermål, denne gang med Ouden Johannessen Schiønsbye (1723-1800) som hun 
overlevet med 9 år. De hadde Simenstad, igjen en nabogård til Tokstad, i om lag ti år 
før han overtok odelsgården Skjønsby. Denne lille historien forteller om marginer og 
harde livsbetingelser i en vanskelig tid, om betydningen den gang av å opprettholde og 
prioritere gården, om nærheten til sykdom og død, og ikke minst om en enestående 
kvinneskjebne. Det må også berettes at samtlige av hennes barn vokste opp, hvilket var 
sjeldent for datiden, og hun etterlot seg en betydelig etterslekt. Historien forteller også 
om sterke kvinner i Løkendalen som tok ansvar for kontinuitet og trygghet, slike som 
også Lina Tokstad over 150 år senere.

En tilsvarende befolkningskrise gjennomgikk man også i årene 1772 og 1773, og 
til grunn lå en voldsom farsott – sannsynligvis en influensalignende sykdom kombinert 
med dysenteri – spesielt i Akerhus stift, eller Østlandet. Normalt på denne tiden var et 
fødselsoverskudd på ca. 7000 i hele riket, i 1773 var det et fødselsunderskudd på nesten 
17 000!  I ”Norske Intelligentssedler” sto det blant annet: ”37 fundet på Marken af Hun-
ger, 1 Moder myrdede sine 3 Børn og sig selv af Hunger”.
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Den første offentlige legen på Hedemarken var amtsfysikus Christian Lintrup (1768-
1844). Han bodde på Sanderud og betjente hele fylket, riktignok med god hjelp av felt-
skjærere, altså militærleger som var knyttet til sine militære avdelinger rundt i amtet.  
Lintrup var ofte i Ringsaker, og som vi skal se senere, også i Veldre. Lintrup ble etter-
fulgt av Albert Blehr (1805-1872). Kjente militærleger var brigadekirurg Johann Friede-
rich Schacht (1752-1809) som bodde på Presterud i Furnes og regimentsfeltskjær Hans 
Christian Müller (1741-1819) som hadde tilholdssted i Ringsaker (Saugstad). Den første 
privatpraktiserende legen i Ringsaker var Patrocles Hirsch (1815-1887). Han bodde på 
Saugstad fra 1840, og flyttet herfra til Vestlandet i 1849. Hans praksis ble overtatt av 
Julius Langberg (1816-1901) som var enelege i Ringsaker til 1869.  Han ble etterfulgt av 
Ulrik Bugge (1843-1910).  Alle disse praktiserte selvsagt også i Veldre.  Ikke minst var 
det tilfelle med Karl Løken (1859-1936) som senere ble distriktslege i Ringsaker. Han 
bodde på Granerud i Brumunddal og praktiserte fra 1888 til 1931.  

For å sikre folkehelsen mente kongen det var viktig at landet var forsynt med 
utdannede jordmødre, og allerede i 1810 ble dette lovfestet. Den første utdannede jord-
mor i Ringsaker var Marthe Johannesdatter Mortensen (1777-1845), husmannsdatter 
fra Gaupen. Utdannelsen – den var ett-årig - fikk hun ved fødselsstiftelsen i København.  
Pengene til utdannelsen ble gitt av almuen, dvs. av bøndene i bygda. Hun praktiserte i 
Ringsaker noen år, før hun slo seg ned i Elverum der hun døde.  Den neste var Marthe 
Arnesdatter Skridshoel (1790-1830). Hun var også plassjente fra Reflingfjerdingen og 
en av de første som ble utdannet ved fødselsstiftelsen i Christiania. De første jordmø-
drene slet. Samfunnet var konservativt og det tok lang tid før de ble akseptert. Det var 
nok lettere for Helga Johansen (1864-1947) eller ”Jordmor-Matja” som Alf Prøysen lot 
henne hete. Det var i Veldre hun bodde som jordmor i Ringsaker søndre distrikt, og det 
var ikke få i Løkendalen hun hjalp til verden. Til sammen tok hun i mot om lag 2 000 
barn i Ringsaker.

Mange er ikke klar over at ved siden av legene og jordmødrene var det en tredje 
gruppe helsepersonell på 1800-tallet. Det var hjelpevaksinatørene, en yrkesgruppe som 
kom til som en følge av koppervaksinasjonsloven av 1810, det ble da påbudt med kop-
pervaksinasjon. Hjelpevaksinatørene fikk en kort opplæring av en lege, og fikk faktisk 
en departemental autorisasjon. De var ofte skole-
lærere, gardbrukere var også blant dem, prester, 
noen jordmødre og andre aktede folk av almuen. I 
Ringsaker var den første hjelpevaksinatøren veld-
ring, nemlig Ole Nielsen Grini (1793-1881), gard-
bruker på Grini. Han var svært ivrig i tjenesten, og 
da bøndene i 1835 ba amtmannen om tilsetting av 
ytterligere en hjelpevaksinatør i det store preste-
gjeldet, protesterte han heftig og klaget til amts-
lege Blehr. Blehr ga ham nedhold, og  Ole Grini 
skjøttet fortsatt distriktet alene i mange år.
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Den første utdannede sykepleiersken i Veldre var Mathea Lillevold, opprinnelig 
fra Furnes. I slutten av 1880-årene ble det dannet sykepleie- eller fattigpleieforenin-
ger i bygdelagene og særlig på Hedemarken var man tidlig ute. Initiativene kom oftest 
fra bygda selv, i Veldre var det den alltid tilstedeværende Reinert Svendsen som spilte 
en viktig rolle. Bygdelagene fi nansierte opphold og opplæring av unge, anbefalte kvin-
ner ved Diakonisseanstalten i Kristiania mot at de tok tjeneste på hjemstedet i menig-
hetspleien. I Veldre var det Veldre diakonisseforening som fi nansierte utdannelsen til 
Mathea Lillevold, og hun begynte i 1896. Menighetssykepleiere som de også ble kalt, 
hadde funksjoner som tilsvarte nåtidens hjemmesykepleiere, og ordningen vedvarte til 
langt inn på 1900-tallet, faktisk helt til hjemmesykepleie ble et kommunalt ansvar så 
sent som i 1972. Diakonissene gjorde en formidabel innsats for enkeltpersoner og for 
bygda, og spilte en stor rolle når det gjaldt helseopplysning og det viktige forebyggende 
arbeidet, nå som tuberkulosen var blitt det altoverskyggende folkehelseproblemet.

 

Forholdene her på Hedemarken var preget av standssamfunnet med stor forskjell 
mellom høy og lav, også etter norsk målestokk. Dette hadde blant annet å gjøre med at 
Hedemarken var et rikt jordbruksområde med kornoverskudd og hadde et stort behov 
for billig arbeidskraft. Hedemarken var derfor tidlig ute med husmannsordningen. Den 
utviklet seg fra 1620-30 årene.  

Det er en kjent sak at levekårene var var dårlige for dem som sto lavest på rangsti-
gen. Det kan beregnes at iallfall 30-40% av av innbyggerne i Veldre tidvis led nød. Fami-
liene dengang var barnerike, og mange steder krydde det av unger. Folk fl est bodde 
trangt, og boligkvaliteten ofte hinsides det vi kan forestille oss i dag. I 1858 skrev Julius 
Langberg følgende om boligforhold og levekår i Ringsaker:

...den fattigere Classes kost bestaaer hovedsagelig af Potetes og Grød, de smaae trange 
Husrom ere gjerne overfyldte med Beboere, og den ønskelige sans for Renlighed man-

gler ofte

I en medisinalmelding fra Hedmark i 1868 beskrives hygienen slk:

...de fattigere boe i Jordhytter eller i usle Huse, der staa lige paa Jorden uden Grund-
mur og ere forsynede dels med Kogeovne, dels med Ildsted og Gøgehus i Taget; Kjøkke-

naffald og Excrementer lægges lige op omkring Husvæggen, og om Vinteren ere de mindre 
Husdyr, Faar, Geder, Svin lige ind i Hytte.

Distriktslegene klaget over at befolkningen hadde ”liden Sands for Reenlighed og 
Orden”, og i en innberetning fra så sent som i 1891 fra Gudbrandsdal er det å lese:

Renligheden staar ikke meget høit. Priveter existerer kun hos de konditionerede og 
paa Skydsstationerne. Ikke engang Skolelærere har anskaffet sig saadanne i sit Hjem.  
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Distriktslægen har faaet det Indtryk, at mange Bønder fi nder det usundt ikke at duføre 
den slags naturlige Funktioner rundt Husvæggerne i den fri Natur. Sauer og Gjeder passe 
omhyggelig paa at spise Excrementerne efter Folk

Forholdene varierte nok. I 1869 skrev Eilert Sundt om Hamar stift og Mjøsbygdene:

I Midtbygderne (omkring Mjøsen) er der dog i Regelen Avlukke paa Gaardene, men kun 
undtagelsesviis paa Huusmandspladse.

Fra vårt distrikt forteller Langberg i 1856:

Med Hensyn til Næringsmidlernes Beskaffenhed, bestaaer disse blant den fattige Klasse 
hovedsagelig af Poteter, som i dette Aar have været af en mindre god Beskaffenhed, og 

af Grød, tillavet af saakaldt Blandkorn, d.e.en Blanding af Byg med en overveiende Qvantitet 
Havre. Det er saaledes ikke at undres over at Kjertelsygdomme og Ormetilfælde ere saa 
almindelige. (Datiden visste ikke at kjertelsykdom var en form for tuberkulose, og at orm 
skyldtes urenslighet. Skabb som var dagligdags den gangen ble tilskrevet ”Næringsmidler-
nes Beskaffenhed” helt til det rundt 1840 ble oppdaget at lidelsen skyldtes en parasitt). 

Om renslighet var Langberg klar:

Reenlighed forstaaer man i Regelen ikke at sette tilstrækkeligt Priis paa. Luften i det 
dagligt beboede Værelse er imprægneret af Dunster ikke alene om Dagen, men vel 

især om Natten, da de Condenseres under den Skinfeld, der gjerne skjuler fl ere Personer. 
Bade og Bevægelse i fri Luft for smaae Børn har man endnu stor Skræk for”.

Alle disse ytre omstendigheter ga viktige forutsetninger for sykdommer og for hel-
setilstanden i befolkningen på denne tiden. Vi må imidlertid ikke glemme at Norge den-
gang var et fattig land. Folkemengden steg sterkt, og fordoblet seg fra 1815 til 1865, i 
Ringsaker økte folketallet fra 6 400 til 11 400 og i Veldre fra ca. 1800 til ca. 3000. Vek-
straten i denne perioden var hele 13 ‰ i året, det var tre ganger høyere enn på 1700-
tallet.  Årsakene var fl ere, den viktigste at dødeligheten sank – blant annet på grunn av 
bedre ernæring og øket levestandard - og befolkningskrisene opphørte.  

Uansett ble en stor del av befolkningen proletarisert i denne perioden. Grunnen til 
dette var at selv om landet var blitt rikere, var fordelingen av midlene skjevere enn før 
og de fattige ble fattigere. Det typiske eksempelet på at landet hadde et problem, var det 
store antallet tiggende omstreifere, ofte enslige kvinner med barn. I 1872 var således 
80% av dem som fi kk fattighjelp kvinner og barn. 

I juli 1824 kjenner vi til en trist historie fra naboannekset – Furnes. En omstreifende 
og fattig kvinne, Maria Evertsdatter, banket på døra på Grinaker og fi kk ly for natten for 
seg og sitt lille barn som også het Maria. Neste morgen morgen vekket hun husmoren, 
Kari Larsdatter Grinager, og fortalte at barnet var dødt og at hun var redd hun hadde lig-
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get i hjel ungen. Liket måtte obduseres og dødsårsaken måtte bringes på det rene, for 
fosterdrap var ikke uvanlig og straffen var minst mange års tukthus. Maria Evertsdat-
ter ble imidlertid frikjent, og hun kunne fortsette på sin trøstesløse tiggerferd, nå uten 
barn. Dette kunne selvsagt like godt ha skjedd i Ringsaker.

 En modernisert fattiglov kom i 1845, og ble revidert i 1863. En bedring i levestan-
darden og levekårene for folk fl est kom senere på hundreåret. Den omfatttende utvand-
ringen fra ca.1865 var en viktig faktor i denne utviklingen. Dette illustreres godt ved å se 
på veksten i folkemengden. Vi har sett at folketallet i Ringsaker var om lag 11 400 i 1865.  
I 1891 var antallet sunket til 10 202 og først omkring 1910 var antall innbyggere oppe 
på nivået fra før utvandringen. Bedringen i leveforholdene skyldtes blant annet høyere 
lønninger for husmenn og arbeidere på grunn av den oppståtte mangel på arbeidskraft, 
bedre produktivitet, industrialiseringen, øket generell sysselsetting og den økte sosiale 
mobilitet.  Etterhvert førte moderniseringen av landet til en bedret boligkvalitet, ernæ-
ringen ble mer allsidig og opplysningsnivået i befolkningen steg.  Landbruket gjennom-
gikk sitt hamskifte fra naturalhusholdning til salgsjordbruk; på Hedemarken som ellers 
på Østlandet skjedde en øket vektlegging av fedrift, og antall husmannsplasser ble halv-
ert i perioden frem til 1900.  Og folkehelsa ble bedre, selv om tuberkulosen gjorde gode 
forsøk på det motsatte.

19. august 1801 skrev sogneprest Bergh i Ringsaker et brev til amtmannen:

Nødvendigheden aftvang, at jeg forrige Uge, maatte anmode Lensmand Nielsen om at 
tage Pigen Marthe Nielsdatter, som er i Lægd paa Dæhlie, af Veldre, i Forvaring da hen-

des forhen viste Vanvittighed ved adskillige Leyligheder, har yttret seg nu i frygtelig Galen-
skab, hvoraf Omstændighederne ere noksom bekiendte. Til Betryggelse for Fremtiden giver 
jeg mig altsaa den Ære at anbefale Varetagelse over dette Menneske, til Deres Høyvelbaa-
renheds gundstigste Foranstaltning…

Bergh skrev denne anmodningen til amtmannen fordi han var formann i prestegjel-
dets fattigkommisjon, datidens sosialstyre. Kommisjonen ivaretok fattighjelpen etter 
regler som ble lovbestemt i 1741 i ”Anordning om Tugthuusets Indrettelse i Christiania 
og de Fattiges Forfl egning i Aggershuus Stift”. Formen på fattighjelpen var til langt 
innpå 1800-tallet avhengig av om vedkommende var ”verdig” eller ”uverdig” hjelpetren-
gende. De ”verdige” var de syke, de gamle og uforsørgede , barn og vanføre. I kommisjo-
nen satt representanter for almuen, altså bøndene. Marthe Nielsdatter ble ansett som 
syk, og var altså en verdig trengende.  

Det viktigste virkemidlet det offentlige den gang rådde over for å ta vare på dem 
som ikke greide seg selv, var legdsystemet. Huslegd eller omgangslegd var det vanlige, 
de trengende fi kk sine behov dekket ved å bo på de forskjellige gårdene. Opholdsti-
den kunne variere fra dager til uker. Vanlig var også fastlegd eller varelegd. Den fattige 
bodde da fast på et sted, og legdsyterne i området bidro til underholdet. Den som hadde 
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de fattige i legd ble kalt ”legdutreder”.  
Fattigkommisjonen var også ansvarlig for fattigpleien. Dette var en ordning som 

medførte at fattige kunne få fri legehjelp, og opphørte ikke før syketrygdlovgivningen 
trådte ikraft i 1911. I Ringsaker fungerte fattigpleien godt, iallfall ifølge Langberg som 
førøvrig anga at han behandlet omtrent 150 slike pasienter i året:

Ringsager er med Hensyn til Fattigvæsenet inddeelt i fl ere Districter under sine respec-
tive Tilsynsmænd og deres underordnede Rodemestere, hvilke have at bedømme den 

Syges Forfatning og Trang til saavel Lægehjælp som til anden Understøttelse. I pludse-
ligt indtræffende Tilfælde, der fordre øieblikkelig Hjælp, er de Syge tilladt at henvende sig 
direkte til Lægen, og senere hen tilveiebringe den nødvendige Legitimation.

En av de viktigste bidragsyterne til analyse av fattigdommen i Norge var vår første 
sosiolog, Eilert Sundt.  Han belyste i 1850-og 60 årene fattigdommen på vitenskapelig 
vis og var på den måten med på å legge grunnlaget for en bedre sosiallovgivning.  En 
ny sosiallov kom i 1900, og dermed forsvant legdordningen, som hadde røtter tilbake til 
høymiddelalderen.

Historien ovenfor forteller også at omsorgen for sognets sinnslidende ble søkt ivaretatt 
gjennom legdsystemet. Historisk sett var syke mennesker, inkludert de sinnslidende, 
slektens ansvar, og om dette ikke var mulig, så var det lokalsamfunnet som måtte trå 
til. De sinnssyke ble puttet i samme bås som fattigfolk, og de ble tolerert og rimelig bra 
tatt vare på såfremt de ikke var voldelige. Hvordan dette fungerte, kunne amtsfysikus 
Lintrup fortelle i 1803. Han hadde vært på sykebesøk på Bye, der det var utbrutt ner-
vefeber, og skulle deretter tilse ”den afsindige Hans Olsen” på en plass i nærheten av 
prestegården. Men som han skrev 

..man kunne ikke opgive, hvor han for nærværende Tid opholdt sig, da han transpor-
teredes fra en Gaard til en anden, og forbliver saaledes under Opsyn et par Dage paa 
hvert Sted. Man fortalte mig at han et Par Gange forhen havde været Forstanden berø-

vet, og at hans Galskab nu havde vedvaret et halvt Aars Tid; at man i Begyndelsen ikke uden 
ved fl ere Menneskers Hiælp, havde kunnet styre ham, men at han nu, naar en bestandig 
havde Tilsyn med ham, kunne lade ham gaae omkring med en Lænke om Benene. Præsten 
(altså sogneprest Bergh) erklærede, at Almuen ønskede at blive befriede for den Byrde som 
Opsynet med ham udfordrede, hvis det var muligt, at en anden eller bedre Foranstaltning i 
denne Henseende kunde træffes.

Institusjoner som kunne forpleie sinnsyke fantes ikke på denne tiden, og den 
eneste muligheten var å bringe vedkommende til ”Christiania Tugthuus”. Det sto ferdig 
omkring 1740, og var ikke bare et tukthus for straffedømte, men var også oppbevarings-
sted for ”uværdige Fattige”. Det huset foreldreløse barn, kvinner med såkalt usede-
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lig livsførsel og var en arbeidsanstalt. Det hadde i tillegg også noen avlukker for noen 
sinnssyke (dollhus eller dårekister). Slike primitive oppbevaringssteder fi kk vi her på 
Hedemarken i 1820, da det ble innredet noen små rom i forbindelse med arrestlokalene 
på Olsrud i Vang. 

Datidens syn på sinnssykdom var det tradisjonelle: de syke ble fra gammelt av 
betraktet som besatte av demoner og onde ånder, ofte som følge av religiøst pregede 
forhold og andre middelalderlige oppfatninger. Opplysningstiden og revolusjonsfi lo-
sofi en forandret etter hvert disse holdningene, og i 1848 fi kk vi i Norge en liberal og 
humanistisk preget sinnsykelov som var i virksomhet helt til 1961. Loven medførte blant 
annet at kommunen fi kk et overoppsyn med fattige psykiatriske pasienter, og legene i 
bygda førte kontroll med dem. I 1863 skrev Langberg om disse:

De Sindssyges Antal som nyde af offentlig Understøttelse, beløber sig til 18, hvoraf 6 
lider af Idiotisme, 8 af Stupiditet, 4 af disse epileptiske, 1 af Melancholia, 2 af intermit-
terende Mania ( 1 epileptisk).

Man ser her at man den gang ikke skilte mellom psykisk utviklingshemmede og 
psykiatrisk syke mennesker. Langberg var grundig i sin rapportering og beskrev også 
fl ere av pasientene:

Mathias Andersen Glæstadeie har næsten hver Nat havt epileptiske Anfald; undertiden 
er han i den Grad voldsom, at han, skjønt sjelden, maa fengsles med Tvangstrøie. Det 

samme er ogsaa Tilfælde med Johanne Hansdatter Glæstadeie. Ingeborg Johannesdatter 
Kos har jævnligt Anfald af Prædikkesyge, og er ogsaa udenfor disse vanskelig at holde i 
roligt Arbeide.

Disse få kommentarene forteller likevel en del om datidens behandlingsmulighe-
ter. Tvangstrøye var aktuelt når pasientene ble voldsomme, ellers var det å holde dem 
aktive og i en eller annen form for beskjeftigelse. Det var dette som ble ansett som det 
mulige med datidens resssurser og kunnskaper. 

Det ble etter hvert mer vanlig at fl ere av disse pasientene ble satt bort i såkalt pri-
vat pleie, en ordning som vedvarte til 1950-60 tallet. Mest betydde det selvsagt for kva-
liteten og behandlingen og stellet av de psykiatrisk syke at Sanderud asyl som det het 
før, ble åpnet i 1908.

I dag er sykdomsbildet preget av de store folkesykdommene, slik som hjerteinfarkt,  
kreftsykdommer og andre kroniske lidelser. Sivilisasjons-og velstandssykdommer blir 
de også kalt. For to hundre år siden dominerte epidemiene og farangene, smittsomme 
sykdommer som feide over landet i større eller mindre grad, de var ganske årvisse og 
ble en del av hverdagen. Og som vi har sett ovenfor, så levde man med døden i langt 
større grad enn i dag. Årsakene var som tidligere nevnt fl ere, matmangel og dårlig 
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ernæringstilstand, svekket motstandskraft i befolkningen, dårlig hygiene og manglende 
sykdomsforståelse er noen. Det er usikkert om sykeligheten var større hos plassfolk 
enn hos bøndene. Nyere undersøkelser kan tyde på at det faktisk ikke var større for-
skjeller. Dette kan ha sammenheng med at gardbrukerfamiliene var mer barnerike enn 
på plassene. Det var ikke så mye legene kunne stille opp mot disse sykdommene. Iso-
lering av de smittede var et av de få virkemidlene. Alf Prøysen har i en av sine stubber 
(”Om sjukdommer”) fortalt om hvor plagsomt det var for en barnefamilie å bli utsatt for 
slik utestengning fra samfunnet. Det må ha vært rundt 1920, og det dreide seg om en 
skarlagensfeberepidemi.

De farligste av disse sykdommene var nervefeber, blodgang og barnekopper. De 
kom i tillegg til vanlige og ikke-dødelige plager som skabb, mavesyke, revmatiske pla-
ger, innvollsorm, kardialgier ( som var svært hyppige) og det vi i dag kaller forkjølelser 
og influensalignende sykdom.  

De smittsomme sykdommene tok liv og de var med rette fryktet. Vanligvis døde i gjen-
nomsnitt 10 prosent av dem som ble smittet. I 1852 rapporterte Langberg om en svær 
epidemi som begynte på Lille-Ringsaker om sommeren. Han beskrev symptomene 
svært nøye. Sykdommen begynte med hodepine, hoste, nedsatt matlyst, obstipasjon og 
nedsatt allmenntilstand. Etter hvert ble pasienten apatisk, og det kunne oppstå utslett.  
Etter en ukes tid ble pasienten mer sløv og forvirret, høy temperatur og diarré. Dersom 
pasienten ikke døde, tok det 4-5 uker før pasienten ble bedre, og det tok lang tid før 
vedkommende ble frisk. Sykdommen spredte seg raskt mot syd til ”Gaardene Refling og 
Stensrud”, men spesielt langs Åshøgda til Stolpestad  og innover Løkendalen ved Tande 
og Skyberg. I alt ble 135 personer angrepet av sykdommen, 41 menn og 93 kvinner. 15 
personer døde, 6 menn og 9 kvinner. Dette var 11 prosent av dem som ble syke.

Denne sykdommen ble før kalt nervefeber. Fra om lag 1840 ble den kalt tyfus, i dag 
taler vi om tyfoidfeber. Som man forstår er den svært smittsom, og spres ved dårlig 
hygiene, infisert drikkevann eller matvarer. Tyfoidfeber var hyppig på Hedemarken helt 
frem til slutten på 1800-tallet. Vel kjent er epidemien på Hamar i ti-året mellom 1872 
og 1881. Legges dagens innbyggertall til grunn, ville det dødd  25-30 personer årlig på 
Hamar av denne sykdommen. Den forsvant som ved et trylleslag da Hamar fikk nytt 
drikkevannsanlegg ved Flakstadelva. Før dette ble drikkevannet tatt fra Mjøsa, samme 
sted som mottok kloakken fra byen.

 
Blodgang eller dysenteri var også en gjenganger, og var her i landet beskrevet alle-
rede i vikingtiden. I norrøn tid ble den kalt ”abbindi”som betyr kramper. Blodgang eller 
blodsott har vært kjent til alle tider, gjerne i tilknytning til uår og krig. Under nødså-
rene 1808-14 var dødeligheten svært høy i Hedmark, særlig i grensebygdene, og det 
var kombinasjonen krig og uår som gjorde utslaget. Selve krigshandlingene medførte 
ikke så stort folketap, men det var de smittsomme mage-tarmsykdommene, og kanskje 
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særlig dysenteri som fulgte i krigens kjølvann som var den viktigste faktoren. Situasjo-
nen var noe bedre på Hedemarken, selv om dysenterien slo hardt til i 1811. I Veldre var 
det blodgang fl ere steder, slik som Narud, Børke og på noen plasser under Granerud og 
Bye. Så kirkebøkene byr ikke på oppbyggelig lesning. For en hedemarking er det heller 
ikke oppbyggelig å lese slottsprest i Christiania og senere biskop i Bergen Claus Pavels 
dagbok fra 6. august 1812 der bøndene på Hedemarken anklages for å selge korn til 
ågerpris i en vanskelig tid for landet:

Paa Hedemarken skal det være indgaaet Forbund, ei at sælge en Tønde Rug i Aar for 
mindre end 100 Rd., og er nogen saa fattig, at han ikke kan oppebie Tiden, da den stiger 

saa høit, har de Øvrige forpligtet sig til at afkjøbe ham hans Forraad.  Mod disse Naturens 
Sønner, som Bønderne kaldes, ere Christiania egennyttige Høkere sande Engle”.

Blodgang holdt lenge stand, og i 1858 ble det meldt om en dysenterieepidemi i 
Løkendalen.  Det var plassfolk på Løken og sannsynligvis Tokstad som ble angrepet, og 
fl ere døde.

Den tredje store folkesykdom var kopper, eller barnekopper som den også ble kalt.  Det 
er en gammel og fryktet sykdom som på denne tiden først og fremst angrep barn.  Minst 
hver tiende som fi kk sykdommen døde. Den kom i bølger, ofte med 5-10 års mellom-
rom. Jenner oppfant koppevaksinen i 1799, og allerede i 1803 innførte amtslege Lintrup 
vaksinasjon her i amtet. Innføringen av koppevaksinasjon bød på betydelig motstand i 
deler av befolkningen, og amtslegen måtte ha med militær eskorte, da han skulle vak-
sinere i Rendalen i 1810. Etter vaksinasjonsforordningen i 1810 ble befolkningen etter 
hvert gjennomvaksinert og det ble færre og færre tilfelle av kopper. Den siste epidemien 
i Norge var i Christiania i 1908, og på Hedemarken ble det siste tilfellet meldt i 1878, i 
Ringsaker ti år tidligere.

I en melding fra 1896 skrev veldredoktoren selv, Karl Løken, at ”..de fra Ringsager nu 
spredt forekommende Tilfælde af Difteritis maa ansees som Afslutningen paa den helt 
siden 1888 uden Afbrydelse herjende ondartede Epidemi”. Det er nesten glemt i dag, 
men i årene rundt 1890 var landet herjet av en langvarig og alvorlig difteriepidemi. I til-
legg opptrådte på samme tid både infl uensa, kikhoste og skarlagensfeber. I årene 1888 
til 1894 ble det meldt i alt 3347 tilfelle av difteri i fogderiet, de fl este barn. I alt døde 
529, og det utgjorde 16% av dem som ble syke, et svært høyt tall. Epidemien var mest 
utbredt i Hedemarkens amt og spesielt på Hedemarken. Det var Ringsaker, og særlig 
Veldre som var mest utsatt. I 1891 døde 17 personer i Veldre av difteri, det var 20 % av 
alle dødsfall. 

For å hindre smitte var det lite annet legene kunne gjøre enn å isolere de syke, 
medisiner fantes ikke på den tiden. Det ble opprettet en midlertidig sykestue i Veldre, 
men den var ikke i virksomhet så lenge. Det ble til at man måtte benytte amtssykehu-
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set på Sanderud. Epidemien førte til at det ble oppført et kommunalt epidemisykehus i 
Moelv. Det ble åpnet i 1897, tidsnok til at det ble brukt under den farlige skarlagensfe-
berepiemien rundt århundreskiftet.  

Frem til langt ut på 1800-tallet skydde de bedrestilte klasser sykehusene, og lot seg 
heller behandle privat og i hjemmet. Sykehusene hadde på den tiden ikke noe godt 
ord på seg og behandlet for det meste fattigpasienter. Grunnen til dette var i stor grad 
det vanlige folk kalte ”hospitalsjuken”. Det dreide seg om barselfeber, at de fødende 
fi kk feber etter fødselen, utviklet alvorlig infeksjon og mange døde. En dødelighet på 
tyve prosent var ikke uvanlig. Medisinske fremskritt medførte som man vet innføring av 
forholdsregler som hindret smitteoverføringer, barselfeberen ble ikke lenger et stort 
problem og sykehusene ble etter hvert akseptert av hele befolkningen. Men man måtte 
være på vakt. Barselfeber kunne fortsatt oppstå dersom man ikke ivaretok alle hygi-
eniske forholdsregler mot smitte, dette gjaldt også jordmorpraksis, og det gjaldt også 
i Veldre.

I 1893 skrev sunnhetskommisjonens (helserådet) ordfører, dr. Ulrik Bugge, et brev 
til amtet:

I de sidste Uger af November Maaned 1892 optraadte omtrent samtidig 4 Tilfælde af 
Barselfeber i Jordemoder Helene Andersens Praxis (Hun var jordmor i søndre Ringsa-

ker distrikt).  Af disse endte et dødelig, medens tre ere helbredede. Saasnart Sammenhen-
gen var bragt paa det rene, blev det strax forbudt Jorde-moderen at assistere Fødende, 
hvorhos nøiagtig Desinfektion af hendes Person og hendes Instrumenter blev foranlediget. 
Da hun efter 4 Ugers Ferie, atter begyndte at praktisere, optraadte strax efter hverandre i 
hendes Praxis i Veldre tre tilfælde af Barselfeber, der dennegang viste sig ondartet, i det 
alle de tre Barselkoner afgik ved Døden.

Hvordan det videre forløpet artet seg vet vi ikke nøyaktig, annet enn at jordmoren 
fi kk en skriftlig refselse fra dr. Løken med beskjed om innskjerping av hygienen. Instru-
mentene hennes ble ødelagt, og nye anskaffet på amtets regning. Historien forteller 
ellers hvilken alvorlig lidelse barselfeber var i tiden før antibiotika og hvor nøye helse-
myndigheten optrådte for å hindre gjentagelser.

Pasientene på amtssykehuset på Sanderud tilhørte de mindre ressurssterke gruppene 
i samfunnet, hovedsakelig husmanns-og arbeidersjiktet. De velstilte, slik som bøndene, 
ble behandlet hjemme. Før innleggelsen på Blaarud på Sanderud måtte det fremlegges 
en uformuenhetsattest, oftest ved sognepresten. Han var vanligvis den som søkte amtet 
om innleggelse fordi han var formann i ”Fattig-Commissionen”. Frem til 1840-50 årene 
var de aller fl este pasientene innlagt på grunn av kjønnssykdommer, eller ”venerisk syk-
dom” som det het den gangen. De fl este hadde nok syfi lis, men diagnostikken var svakt 
utviklet, så venerisk sykdom var nok en stor sekk mange slags lidelser ble puttet ned i.
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Forholdene på Blaarud var kummerlige, men man hadde ikke noe bedre. Pasien-
tene ble iallfall isolert. Sanderud endte som en kombinasjon av sykehjem for kroniske 
pasienter, fattigsykehus og en avdeling for smittsomme sykdommer. Etter hvert som 
fl ere og mer moderne sykehus ble opprettet, ble amtssykehuset overfl ødig og det ble 
nedlagt i 1907. 

Den første pasienten ble innlagt i oktober 1803, han kom fra Nes og het Tollef Gref-
sengeie. De første pasientene fra Veldre var ”Siri Throns Datter Skierpen-Eyer” og ”Ole 
Monsen Angelset-Eyer”, begge i 1805. Siri Thronsdatter hadde ”Ulcerationer i Halsen 
og Genitalia”, og Ole Monsen ”syphilitiske Saar paa Genitalia”.

Det kan ha vært mange grunner til at kjønnssykdommer i første del av 1800-tallet 
var så hyppige at de nesten kunne karakteriseres som en folkesykdom. Alkoholforbu-
ket var svært høyt på denne tiden, trangboddheten spilte inn, ofte lå jo tjenestefolk av 
begge kjønn i samme rom for ikke å snakke om på låven om sommeren (og i fjøset om 
vinteren); krig og soldater spilte en rolle. Prestene og legene klaget på nattefrieriet, 
eller som Lintrup uttrykte det:

... den hos Land-Almuen sædvanlige, saakaldte Natløben, hvorved enhver, der melder 
sig som Frier, tilstædes Adgang om Natten til ugifte Qvindes-Personer, og hvorved vel 

ikke altid, men dog meget ofte virkeligt Samleye fi nder Sted.

Kildene fra Ringsaker er få, men det kan være tilfeldig. Langberg skriver i 1856:

Usædeligheden er stor; Natløberiet ligesaa almindelig blant den simple Klasse; man 
skal i den senere Tid være begyndt at blive sjeldnere blant de bedre Gaardbrugeres 

Familier.  Anmeldelse for Natløberie er mig aldrig bekjendt at have fundet Sted undtagen en 
Gang hos en conditioneret Familie.

Svindsott – på folkemunne tæring – var det gamle navnet på lungetuberkulose, og i de 
lokale kildene dukker sykdommen først frem omkring 1850. Før dette er sykdommen 
merkelig fraværende, selv i medisinalmeldingene for Hedmark fra 1804 og fremover.  
Første gang vi møter sykdommen under navns nevnelse i Ringsaker er i 1852, da skriver 
Julius Langberg i sin medisinalmelding:

Svindsot er visst ingen sjelden Sygdom, skjønt Lægens Hjælp ikke ofte paafordres. Kun 2 
ere uden mit Vidende døde af denne Sygdom i Aarets Løb. Den ene 18, den anden 30 Aar”.  

Det var fra denne tiden tuberkulosen grep om seg og ble en folkesykdom. Allerede 
i 1870-årene ble svindsott den viktigste enkeltårsaken til død i Hedmark, og i kirkebø-
kene møter vi den ofte nok også i Veldre. I 1886, etter oppdagelsen av tuberkelbasillen i 
1882, ble svindsott omdøpt til lungetuberkulose i de offi sielle statistikker. I vårt område 
sto nå lungetuberkulose for om lag 15 % av alle dødsfall, og samfunnet iverksatte ulike 
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tiltak slik som etablering av sanatorier slik som Mesnali. Det ble åpnet i 1899. Samtidig 
ble de kommunale epidemisykehusene i økende grad brukt til isolasjon og behandling 
av tuberkulosepasienter, dette var også tilfelle i Moelv. 

Karl Løken beskrev det slik: ”Her i Ringsaker stod der allerede i 1901 et kommunalt 
sykehus ferdig til aa ta mot dem som helseraadet fant burde isoleres”. I 1900 var det nem-
lig kommet en ny og moderne tuberkuloselov som blant annet ga helserådet adgang 
til å tvangsinnlegge smitteførende tuberkuløse. I denne tiden var det slike saker som 
dominerte sakslistene i helserådet. Frem til 1930 ble ca.150 innlagt på tuberkulosein-
stitusjon ”i henhold til helseraadsbeslutning”.

Ringsaker har alltid vært tidlig ute med tidsmessige tiltak for fattige og syke, og 
i 1923 ble det gamle og nå uhensiktsmessige sykehuset erstattet med et nytt med 40 
senger, hvorav 24 for tuberkuløse. I 1932 ansatte kommunen også en helsesøster som 
blant annet hadde forebyggende tuberkulosearbeid som arbeidsfelt.

I 1930 skrev dr. Løken at tuberkulosen var i jevn tilbakegang siden århundreskiftet. 
Han dokumenterte det med tuberkulosedødeligheten i Ringsaker som var blitt redusert 
fra et gjennomsnitt på 16.6% av alle dødsfall i 1906-10 og til 9.8% i 1926-30.  Løken til-
skrev denne fremgangen først og fremst at ”saa mange smittefarlige syke har været iso-
leret i sykehus”. I dag vil vi legge til at vel så viktig har nok vært den generelle bedringen 
i levevilkår.

 
Denne lille beretningen om liv og død i Ringsaker og Veldre og Løkendalen gjennom 
tidene bekrefter Eilert Sundts utsagn om levekårenes betydning for liv og helse. Eller 
som han også sier: Den måte ”hvorpaa Husmandsklassens og i det hele Arbeidsfolkets 
Kaar ere ordnede”. Overført til dagens folkesykdommer betyr dette at ulike medisinske 
tiltak er viktige, men varig virkning er betinget av tiltak som bedrer samfunnsforhol-
dene. Og det handler også om at den viktigste målgruppen må være de minst ressur-
sterke i samfunnet.

Så man kan lære om fremtiden og hvordan vi bør te oss ved å vandre tilbake i tiden, 
ikke minst i lokalhistorien! For sett i litt perspektiv er vel bedringen i levekår og fol-
kehelse de siste par hundre så fantastisk at det kanskje ikke er så viktig at vi ikke fikk 
Innlandssykehus på Rudshøgda?
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Diverse oppslagsverk, slik som Cappelens norgeshistorie, bind 8,1978.
Ringsakboka bindene III og IV gir en eminent beskrivelse og 
analyse av sosiale forhold, levekår og sykdom i Ringsaker på 17- og 1800-tallet.
Disse bøkene gis herved en sterk anbefaling.

Vedtak i Ringsaker helse-
råd i 1918 om innleggelse 
i institusjon for behandling 
av smittsom tuberkulose.


