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TOKSTAD 29.06.1358 - 2008

Je	grudde	mei.	650	år	er	litt	av	en	tidsepoke,	men	mor	og	far	hadde	jo	satt	på	jæla.	Er	nemlig	mest	fortalt	hva	
som	skjedde	i	1958.	1	½	år	gammel	i	matrosdress	og	visstnok	veldig	høfl	ig,	men	tankene	har	svirret.
I	1970	ble	”Tokstadboka”	overlevert	på	konfi	rmasjonsdagen.	Sammen	med	fi	skepuddingskive	og	kalvesteik,	
satte	forordet	seg	fast	i	et	ungdoms-sinn:		”Kjære	Fridthjof.	Måtte	studiet	av	og	erfaringene	fra	fortiden	gi	
inspirasjon	og	lykke	i	fremtiden.	Og	måtte	du	makte	å	gi	ut	fortsettelsen	til	næste	jubileum	i	2008.	-	Hjertelig	
hilsen	mor	og	far.”

I	1982,	1.	januar,	ble	odelsgutten,	nummer	fem	i	søskenfl	okken,	gardbruker.	I	1983,	nærmere	bestemt	30.03,	sa	bl.a.	far	i	bryl-
lupstalen	på	Victoria	hotell	i	Stavanger	til	Kari	Hanne	og	undertegnede:	”Vi	setter	veldig	stor	pris	på	at	dere	har	tatt	over	forvalte-
ransvaret	av	Tokstad,	og	det	er	bare	25	år	til	det	store	650	års	jubileet.”

Jeg	kjente	klumpen	i	magen,	men	det	var	fryktelig	lenge	til.

Med	jevne	mellomrom	har	heftet	”hass	far”	Tokstad	Veldre	1358	–	29.06	–	1958,	blitt	tatt	fram	og	lest.	Noe	skjer	etter	hvert	som	
åra	går,	og	man	får	en	forståelse	av	at	man	er	forvalter,	og	ikke	eier.	Da	vår	kjære	storesøster	og	svigerinne	Cala	(Clara	Eline)	ble	
forespurt,	for	et	par	år	siden,	om	å	hjelpe	oss	med	en	enkel	markering,	har	klumpen	sakte	og	forsiktig	løsnet.	Første	skallet	løsnet	
da	søstrene	Johanne,	Sidsel,	Cathrine	og	Hilde	Marie	i	tillegg	sa	ja,	og	andre	skallet	forsvant	da	lokalhistoriker	Knut	Nordsveen,	
tante	Mi	(Anne-Marie),	eldste	sønn	Lars	Jørgen,	niese	Lene	og	vår	egen	MOR	Tokstad,	også	ville	tre	støttende	til	og	være	med	i	
redaksjonskomiteen.	Med	Cala	som	prosjektleder,	har	samarbeidet,	ideene,	utkastene,	motivasjonen,	bokprosjektet,	forfattere	og	
sjølve	milepælsdøgnet	bare	gått	en	vei,	og	stadig	nye	skall	er	skrellet	av.

Kari	Hanne	og	jeg	er	ikke	sikre	på	om	vi	noen	gang	får	takket	dere	godt	nok,	men	alle	skal	vite,	både	dere	som	er	nevnt,	og	alle	dere	
rundt	som	har	bidratt	og	stått	på	for	at	dagens	jubileum	har	blitt	en	realitet,	at	klumpen	er	borte	og	tårene	presser	seg	på,	bare	ved	
tanken.	TUSEN	TAKK	for	at	dere	lar	oss	forvalte	denne	eiendommen,	men	mest	av	alt,	at	dere	lar	oss	være	en	del	av	DERE.

Je	skotte	bort	på	FURUA,	når	je	æ	på	Furujordet	og	hente	rundbæller.	Vi	har	aldersbestemt	den	til	492	år	i	år.	650	år,	492	år,	mor	
di,	å	ha	dekk	opplevd?	Je	stopper	traktoren,	det	blir	stille,	øya	lukkes,	fuglesangen	tar	over	og	plutselig	blir	det	liv	i	Præstvægen.

GOD FORNØYELSE!
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8    før nå ska je førtælja ...

Regesta Norvegica 
b.6, s.182 
Nr: 511
Dato: 1358 juni 29
Sted: [Balleshol på Nes på Hedmarka]
Regest:
Vitnebrev om jordsal, utf av Pål på Grefsum, Goden på Balleshol og Eirik bagge: Dei var same dagen 
på Balleshol på Nes. Der handtokst Harald på Lund på Nes og kona hans, Ingebjørg, med Gudbrand 
Tordsson og erklærte at dei hadde selt han 3 øyresbol i Tokstad på Forberg og fått heile betalinga.
Besegla av utf.

Orig (perg): NRA.
Trykt: DN III nr 294.



”... før nå ska je førtælja ...”
       Uttrykt tidstypisk for å vise språkutviklingen gjennom disse 650 årene

I runeskrift frå høgmellomalderen (ca. 1100-ca. 1350):

Så på klassisk gammalnorsk, etter ortografisk mønster av språket i Dipl. Norv. bd. III, 
nr. 294, Balleshol 1358 (der garden Tokstad første gong er nemnd): 
Nv er fra þi att segia, hversu ... 

Sein gammalnorsk, etter ortografisk mønster av språket i Dipl. Norv. bd. IX, nr. 369, Vel-
dre 1475 (også der er Tokstad nemnd): Nu er fra thæim atburdum at segia, som ...

Postulert dansk 1700-tals ortografi: 
De Begivenheder, hvorom her skal berettes, udspandt sig ...

Henrik Ibsen 1875: Nu skal jeg fortælle, ...

Moderne nynorsk: No skal eg fortelje ...

Moderne bokmål: Nå skal jeg fortelle ...

Forteller: Erik Simensen

www.tokstad.veldre.no

Nå ska je førtælja
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Tokstadfurua presenterer seg - 
og får sin takk!

Dette skrev eventyrdikteren H.C. Andersen i 1853 om et lindetre i Køben-
havn,- og jeg blir helt rørt av intensiteten og ydmykheten for levd liv som 
eventyrdikteren formidler,- for det kunne jo like gjerne vært skrevet om meg,- 
Tokstadfurua! For jeg er et gammelt tre, hele 492 år i 2008, og jeg skal få stå, 
fordi jeg er fredet ved kongelig resolusjon i 1918. Og hva har vel ikke jeg å 
melde, bare hør: ..før nå ska je førtælja....! Nei, forresten,- først skal jeg si litt 
mer om meg selv og boka,- å åffer akkurat je ska førtælja. Jeg kan forresten 
like gjerne førtælja som jeg kan fortelle her jeg står langs Præstvægen og Pile-
grimsleden i Løykjedal’n. Jeg har overhørt så mange samtaler, krangler og 
betroelser på alle slags språk og dialekter mellom folk som har kjørt og fartet 
forbi gjennom århundrene. Jeg kunne derfor like gjerne sagt som på 1500-
tallet: Nu er fra thæim atburdum at segia, som ... eller som på 1700-tallet: 
De Begivenheder, hvorom her skal berettes, udspandt sig ...  eller jeg kunne 
valgt et annet språk,- for eksempel nederlandsk: Want nu wil ik vertellen.  

I 2006 fikk jeg et ærefullt og noe overraskende oppdrag av prosjektgruppa for Løykje-
dalen Bygd for tid 1358-2008. Vil du være fortelleren i boka vår? Du har stått og stått i hele 
490 år og lagret tiden i Løykjedalen. Du er blitt et kunnskapens tre – vær så snill, fortell!

Ja,- jeg ville gjerne fortelle! Men jeg måtte tenke meg om en årring eller to, da 
det området jeg har oversikt over fra mitt ståsted, kan virke noe begrenset,- bokstavlig 
talt. Derfor måtte jeg alliere meg med noen medhjelpere som ikke var så stedbundne 
som meg. I våre dager snakkes det gjerne om områdeovervåking. Det er et nymotens 
departementalt ord, men jeg er liksom litt på lag med myndighetene. For når myndig-
hetene har fredet meg, er jeg bevisst på at jeg har et følge-med-ansvar for hva som 
foregår i Løykjedalen og hvordan folk i bygda har det her over tid. Da er det godt å kunne 
samarbeide med noen som tar et skikkelig sørge-for-ansvar, slik at jeg blir oppdatert 
og har den gyldige og relevante kunnskapen som trengs for å bli det kunnskapens tre 
som Torbjørn snakker om i prologen sin. I tillegg har jeg fortsatt furumors fortellinger i 
stammen fra den gang jeg hang i kongla mi som frø i 1516, og jeg nok en gang hørte om 
hvordan folk hadde hatt det i Løykjedalen før min tid, og om Tokstad som fikk nye eiere 

10    tokstadfurua presenterer seg - og får sin takk!

Forteller: Sidsel Platou Aarseth

Det gamle træ, o, lad det stå
Indtil det dør af ælde,-
Så mange ting, det husker på,
Hvad kan det ikke melde,
Vi det så fuldt med blomster stå,
De friske grene hælde,-
Det gamle træ, o, lad det stå,
Det må I ikke fælde



29. juni 1358.  ...før nå ska je førtælja om ’n Gudbræind og ’a .... var det siste jeg hørte 
før furumor måtte slippe taket i meg, og jeg strøk av gårde med vinden. 

 
Medhjelperne mine heter Kri og Kra, og er ei kråke og ei skjære – eller ei skjør som det 
heter i Løykjedal’n. De har vært og er mine trofaste kunnskapsinnhentere. Det er ikke 

noe nytt at fugler har hatt denne oppgaven. Bare tenk på hvilke fortellinger 
vi har fra norrøn mytologi. Odin ville forstå verden og alt som skjedde. 

Han allierer seg med ravnene Hugin og Munin, som flyr høyt over 
land og strand med vaktsomme blikk. De ser hver eneste 

bevegelse nede på jorden, og de hører hver eneste lille lyd. 
Ingenting kan holdes skjult for dem. Ravnene setter seg på 

Odins skuldre, og forteller om alt de har sett og hørt. Odin 
lytter interessert, og ikke ett ord går han glipp av. Hugin og 

Munin er verdens før-
ste www - World Wide 

Web.  Akkurat som Kri 
og Kra blir Løykjedalens 
første nebbvev eller LVS 
– Løykjedalen Vid-Syn  
www.tokstad.veldre.no 

 
Kri og Kra har vært systematiske og dyktige til 
å sikre kunnskapsgrunnlaget i boka. De har 
hentet fortellere fra fagmiljøer også utenfor 
Løykjedalen – som Universitetet i Oslo, tid-
ligere fylkeslege i Hedmark, lokalhistori-
kere, kunnskapsagenter og enkeltpersoner i lokalbefolkningen. Illustrasjoner og foto 
har Kri og Kra snappet opp både i Aftenposten, Dagbladet og lokalavisa Ringsaker Blad, 
men også fra billedarkiver hos privatpersoner og kunstnere, - og ikke minst i sitt eget 
opphavsmiljø Sandnes Media. De har vært selektive i utvelgelsen! Jeg innrømmer at jeg 
har hatt vansker med å forholde meg til så mange kvalifiserte bidragsytere, men jeg får 
skylde på alderen! Jeg har i alle fall forsøkt å ta fortelleroppgaven på ramme alvor, og 
som alle andre formidlere, lever jeg etter redaktørplakaten. Det er derfor mye dere ikke 
får vite i denne boka, - det forblir trygt under barken hos meg! Jeg tar redaktøransvaret 
personlig, for oppdraget var til meg, Tokstadfurua, personlig, og personlig har den blitt 
helt fra tittelbladet: så len dere tilbake:. før nå ska je førtælja… God lesning!
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Jeg er redaktør

Kri og Kra
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Som medlemmer av redaksjonsgruppa, vil vi takke vår troverdige forteller Tokstadfu-
rua samt Kri og Kra. Vi er utrolig stolte over den måten områdeovervåkingen over tid 
praktisk ble løst på. Vi innrømmer at H.C. Andersens deilige danske dikt og verden-
street Yggdrasil fra norrøn mytologi, trigget tanken om at vi i Løykjedalen hadde vårt 
lokale kunnskapens tre som favner et tidsspenn på nærmere 650 år, og som kunne 
meddele oss levd liv over tid. Ved det faktum ble begrepet Bygd for tid skapt. I vår kjappe 
tid trenger vi å vite av røttene våre, vi trenger å stole på underlaget. Uten røtter, dør 
treet. Vi mennesker er å sammenligne med et tre. Stammen og grenene kan være så 
himmelstormende de bare vil, og gjerne strekke seg ut mot andre himmelstrøk og kul-
turer. Men røttene må alltid ligge fast i vår egen jord. Sammenligningen med trær er 
ikke tilfeldig valgt. I norrøn mytologi er mennesket skapt av drivved – to trestammer 
som ligger og vasker mot fjæresteinene. Gudene reiser stokkene opp og gir dem liv. 

I bokprosjektet vårt er det et mangfoldig, kompetent og kunnskapsrikt knippe 
bidragsytere som er invitert til å skrive tekster og lage illustrasjoner fra sitt ståsted og 
med sitt blikk på ulike samfunnsforhold og kulturhistoriske prosesser gjennom disse 
århundrene vi ser hen til,- fortelle de gode historier og ikke minst stille noen viktige 
spørsmål og reflektere rundt fremtiden i et bygdesamfunn anno 2008 for kommende 
generasjoner. Kjempetakk og Tre ganger Tre hurra til alle bidragsytere!

Vi i redaksjonsgruppa ønsker at leserne i ånden setter seg godt til rette under 
furukrona – fornemmer fuglenes flukt og vingestryk mot kinnet og lar seg rive med i 
årring etter årring. Bare les, hør og fornem tiden. Intensjonen er å sette oss i stand til å 
ta våre barn, barnebarn og barnebarnsbarn på fang og si: ..før nå ska je førtælja..

Vi kan bare si nå som boka til Tokstadfurua foreligger: 
Takk, Tokstadfurua, takk for at du sto og står! 
 

Takk til furua
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Utdrag fra brev fra Ringsaker 
Kommune 1. mars 2006

Aldersberegning 
av Tokstadfurua



Løykjedalen, tropisk hav til 
fruktbar jord

En lang geologisk historie ligger til grunn for de naturressurser Løykjedalen i dag 
representerer. Tidlig tok menneskene disse verdier i bruk. God jord, naturlig drenering 
og solrike lier ga de rette forutsetninger for en tidlig bosetting. 

Årsaken til områdets naturkvaliteter ligger i geologiske prosesser og skiftende 
klima gjennom millioner av år. 

 
 
Løykjedalen er en del av en større geologisk enhet som strekker seg fra Ringsaker 
kirke i vest til Botsenden  (innerst i Furnesfjorden) i øst. Området fortoner seg som et 
mindre øst-vestgående  dalføre.

 
Bergartene i Løykjedalen stammer fra en periode da mjøsområdet lå syd for ekva-
tor. Mjøsområdet var da en del av det Baltiske kontinent, som i sin opprinnelse lå nær 
Australia for deretter å gli sydover til så å dreie mot nord igjen. For 430 mill. år siden  
(i ordovicium) lå Løykjedalen 30° syd for ekvator. Hele mjøsområdet var dekket av et 
grunt hav med et yrende dyreliv. Her var blekkspruter, trilobitter og kolonidyr som byg-
get opp sjøliljestilker og korallrev. Kalk og skalrester av dyr ble avsatt på havbunnen 
og ulike kalksteinslag ble etter hvert dannet. Mellom disse lag finner vi mørkere skifer 
som viser et rikt innhold av organisk materiale.  

 
Et snitt gjennom berggrunnen i Løykjedalen viser bergartstyper og hvordan disse lig-
ger i forhold til hverandre. Bergartene i dalføret har en trauformig struktur, og med de 
eldste i bunnen og yngste på toppen. Se figuren på neste side.

 
Dalførets nordre høydedraget mellom Bolstadhøgda, Simenstadhøgda og Storlihøgda 
består av Orthocerkalkstein (3). Litt nord for denne linje ligger en stripe med alunskifer 
(2), som avsluttes mot Rustadberget som består av harde sandsteinsbergarter (1).  

Navnet Orthocerkalk kommer fra en forsteinet blekkspruttype som vi finner i kalk-
steinen. Blekkspruten bodde i et kremmerhuslignende skall som var oppdelt i kam-

- fra tropisk hav 
30° syd for ekva-

tor til fruktbar 
jord 60° nord

”Dalen”

Begynnelsen!

Bergartene i 
Løykjedalen

16    LØykjedaLen, tropisk hav - fruktbar jord

Forteller: Ole Nashoug

(3) Orthocerkalk

Løykjedalen



mer. Den vide åpningen var beboelseshuset, her var hode og fangarmer. Blekksprutene 
kunne bli over en meter lange. På svaberg av kalksteinen finner en ofte hele beboelses-
hus av blekksprut, i åkersteinen som oftest bare deler av dyret.

Kalksteinen er lagdelt og lett å bryte, 
og har i generasjoner vært benyttet 
som bygningsstein i landbruksbygg- 
og kirker. Mesteparten av steinen i 
Ringsaker kirke består av Orthocer-
kalk. Steinbruddet på Simenstadhøgda 
viser at befolkningen i Løykjedalen 
også har benyttet denne fossilrike ber-
gart i uminnelige tider. Mange fjøs og 
låver har denne stein i sin grunnmur.
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Skisse av et geologisk berg-
grunns-snitt i nord-syd retning: 
Rustadberget - Åshøgda

Orthocerasblekksprut fra kalk-
steinsbrudd på Simenstad gård. 
Bergarten stammer fra en periode 
da Løykjedalen lå syd for ekvator 
og hadde tropiske forhold. Det er 
ikke fangarmene på blekkspruten 
som er forsteinet, men det krem-
merhuslignende beboelseshus.

Orthceraskalkstein i låven på 
Simenstad
 



Over Orthocerkalen ble det avsatt leire, som herdnet til 
mørk leirskifer. Store deler av jordene på Bolstad, Simen-
stad,  Båberg, Storlien og Veslelia består av denne bergart. 
Skiferen inneholder diskosformede kalkboller. I disse kan vi 
finne fossiler eller forsteininger av trilobitter. Mest almin-
nelig er avtrykk av dyrets haleskjold som kan minne om en 
sommerfugl. 

 
Forholdene i havet forandrer seg gradvis. Lysere leire-/
sandlag ble avsatt og senere herdnet til grå skifer. I Løykje-
dalen har bergarten sin største utbredelse i et belte mellom 
Rud, Løken, Tokstad og Bjørke.

 
Havet har nå fått et fantastisk dyre-planteliv og nye kalkrike lag avsettes i et grunt hav. 
Fossilene fra denne periode er utrolig godt bevart og viser detaljer i dyrenes oppbyg-
ging. Her er forsteinede skjellbanker med brachiopoder (muslinger), algekolonier og 
sjøliljestilker.  

Store deler av Løykjedalen fra Tokstad og ned til Botsenden består av denne berg-
arts-formasjon. Da den er dekket av tykk morene jord er det få steder vi kan se denne 
fossilrike havbunn, men i rasskråningene i Aslaberget og Fangberget ved Veldre stasjon 
kommer den godt tilsyne.

 
 
Denne bergart danner grunnlaget for høydedraget mellom Ottersrud og Aslaberget. 
Bergarten består av en massiv kalkstein med en tykkelse på rundt 80 m. Alger har 
bidratt til å felle ut kalken fra havvannet, og kollonidyr bygget opp svære korallrev i det 
grunne ordoviciske hav. Landet hevet seg midlertidig og store deler av mjøsområdet ble 
tørrlagt.

 
I ordovicium begynner Grønland som kontinent å bevege seg mot Norge. Dette endte 
opp i en ”kollisjon” som førte til oppbyggingen av vår store fjellkjede. Kraften av sam-
menstøtet forplantet seg inn i mjøsområdet. Store skyvedekker av sandstein ble pres-
set sydøstover og havbunnbergartene i Ringsaker ble foldet til et berg- og dallandskap. 
Løykjedalen er rester av en slik dalform, som på geologifagspråket benevnes som syn-
klinal. Legg merke til at orthocerkalksteinen på Simenstadhøgda går i en bue under 
Løkjedalen og kommer opp i dagen igjen ved Åshøgda. Sandsteinen i Rustadberget 
representerer den sydlige begrensningen av et skyvedekke, som i sin opprinnelse lå 
10-talls mil lenger nordvest.
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(5) Hovinsholmskifer

(6) Furubergformasjonen

Mjøskalk

Hva skjedde med 
disse havbunnlag?

Trilobitt
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Skiftende klima med flere istider og smeltevann har erodert og utformet Løykjedalen 
til slik vi ser den i dag. Dalføret har en typisk U-form noe som viser at breene har hatt 
stor betydning for dagens topografi. Jordsmonnet domineres av tykk morenejord dan-
net av isen, men lokalt forekommer grus og sand som er avsatt av vann. Disse dannel-
ser går tilbake til innlandsisens nedsmelting for ca. 10.000 år siden, og da siste rest av 
innlandsisen lå igjen i ”Mjøsbassenget”. Isen smeltet ned fra syd, og i en periode lå isen 
igjen i Ringsakerfjorden og nordover, mens deler av Bunnefjorden var frismeltet. Smel-
tevann fra Næra og ovenforliggende områder ble demt opp (av mjøsisen) ved Kvernstua 
og i en kort periode ledet over Tandeskogen. En breelv fosset ned gjennom dalsøkket 
mellom Fulsetberget og Skyberg. Derfra rant vannet over Rudshøgda til Bunnefjorden 
som den gang hadde en høyere vannstand enn i dag. Lokale avsetninger av grus og 
sand indikerer at vannstanden sto opp til de nedre jordene på Tokstad. På enkelte andre 
steder forkommer også enkelte grusavsetninger. Disse dokumenterer også en tidligere 
drenering av smeltevann. 

Med en betydelig temperaturøkning og god jord fikk ulike planter raskt grobunn, og 
snart var både dyr og mennesker på plass i Løykjedalen.

De tærende 
krefter - jords-

monn dannes

Vakker orthoceraskalkstein i 
grunnmuren til en av hovedbygnin-
gene på Simenstad

kilder: Ringsakerboka - Opphavet 1991



Garden Tokstad, 
Løykjedalen og væla omkring

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

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

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

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

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

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

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

Den eldre 
landbrukshistorie

Landbruket



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

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

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

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

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

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

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

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

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

Fire lagrettemenn utsteder skiftebrev mellom Thord Thorsteinssøn og hans hustru 
Sigrid Thoresdatters, og dennes bror Olaf Thoressøn i 1475. Olaf fikk dermed hele Tok-
stad, og Baaberg, Bjørke, og Ottersrud tilfalt søstera Sigrid. Verdien på gardene er ikke 
oppgitt, men i jordeboka for Akershus len hundre år senere er både Tokstad og Bjørke 

Tokstad selges

Funnet i Løykjedalen

Skinnbrev 1381
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fullgarder. Fortsatt var Ottersrud og Baaberg øde slik at det ble delt likt mellom søsken. 
Forklaringen til dette er enkel; det er velstående familier som fikk en fullgard og en 
ødegard hver. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Jordbruket 1700 
til 1740



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

Tokstad



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

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

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

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

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

I disse 1880-åra skjer det mye på og omkring Tokstad. Kirkeskatt ble utskrevet på 
3 øre til Ringsaker kirke, på Tokstad. Skolen på Nyhus ble for liten, og ei ny tomt er klar 
ved det kjempemessige furutreet ved hovedfartsåra, Prestvegen. Anton Tokstad hadde 
sittet i en komite på tre medlemmer som utarbeidet en plan for eget skolehus med 
familiebekvemmeligheter. Den sto ferdig året etter Antons død i 1883. 
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Stigende arbeidslønninger viste 
vekst og produktivitetsøkning i 
landbruket og samfunnet. Dette 
går fram av denne oppstillingen 
for jordbruksarbeidere i kroner 
pr dag:
År                kosten         på egen 
               i garden            kost
1850 0.48 1.02
1860 0.64 1.21
1870 0.74 1.35
1880 0.90 1.59

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

Brukerskifte på 
Tokstad og ham-

skifte i Norge



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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Budeiene satte sin ære i at det skulle være reint hos dyra. Mjølka ble silt og avkjølt 
i en vannkum tilsatt is. Tokstad skar is i Botsenden og kjørte den til gards. Der ble den 
pakket ned i sagflis. Mjølkekjeler måtte vaskes i nærmest kokende vann fra brygger-
husets komfyr. Både soda og børster ble brukt. Antrekket var pluggsko, sid stakk til 
anklene med strieforkle over. Helgemjølka ble nok separert på garden. Dermed ble det 
både smør og skummetmjølk til kalver. Underbudeia måtte ta seg av pussing av ku og 
møkktrilling. Lys i fjøset var lykter med hjemmestøpte lys. Disse var nok fast plassert. 
Men opp på ”høytrevet” vinterstid måtte det være bærbare saker. Fôringa var både høy 
og hakk, turnips og sannsynligvis drank. Vannbæring måtte til da det ikke var drank-
sesong. Dette var underbudeias jobb. Mjølet fordelte budeia sjøl. Dette var regelen i 
fjøsene på Ringsakergardene.

49 



Den viktigste person på Tokstad utenom husbondsfolket, var husbondskaren Johan 
Harstad. Da han kom til Tokstad, kom han fra Saugstadeie i Ringsaker. Han ble ansatt i 
1899, og var Lars Tokstads høyre hånd livet ut. Johan Harstad fikk bopel i Øvre Harstad. 
Utenom denne plassen hadde garden fem plasser til, alle med husmenn med familier. 
Det er således ikke utenkelig at garden rundt århundreskiftet kunne være arbeidsplass 
for 50 personer i onnene.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

30. august 1907 ble det besluttet å bygge en cellulosefabrikk i Moelven. Dette skulle 
få virkninger for flere områder. Lars Tokstads fetter, Hans Skappel, var foregangsman-
nen da han samlet de fem fellessalg som gikk sammen til Mjøsdistriktet Skogeierfore-
ning i 1909. Hans Skappel ble selvsagt valgt til formann. Her var punkt 1 at kjøpere og 
skogeiere kom sammen og ble enige om sortimenter og priser, minstepriser. Nå kom 
kjøperne og klava opp tømmeret, og la gjerne på en tomme eller to. Man skulle ikke 
være knipne. Men realiteten var at prisene var uforholdsmessig lave. Nå skulle det bli 
slutt med uthogster. Men skjedde det? I skogbruket var det i hvert fall spekulasjon.
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Løykjedalen og ny 

skole



Konsesjonslover satte en stopper for ville tilstander, men ved bruk av ”stråmenn” 
kunne det spekuleres. Eiendommer med skogressurser i hogstklasse 4 og 5 var attrak-
tive. Man kjøpte eiendommen, foretok uthogsten, solgte den uthogde skogen til en og 
resten til en annen. Så var det å gå løs på neste eiendom. Å ha gode forbindelser med 
den som foresto salget for selger, var absolutt ingen ulempe.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

”De fleste av oss husker med spænning vi ventet på det nye store som nu skulde 
skje, og hvor nesten overvældende det føltes, da våre stuer den kvelden plutselig fyltes 

56     garden tokstad, LøykjedaLen og væLa omkring

Allmenningsdeling

Det går mot et 
eget Bondeparti

Jobbetid



med hvit strålende elektrisk lys. Det var noe annet enn de døsige og osende parafi n-
lamper som vi for verdenskrigens skyld nesten ikke hadde lenger olje til ”. Slik uttalte 
en nesning seg.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1919-1941 
Kriseår

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

Seinhøstes og jul

Onner

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

arbeidsløshet



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

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

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

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

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

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

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

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

Klasser og økonomi

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



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

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

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

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

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

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

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

I 1929 var det duket for store forandringer i norsk bondenæring. Økt landbrukspro-
duksjon på grunn av mye nydyrking og mer produksjon fullendte krisa, tollbeskyttelsen 
ble verdiløs. Mange små produsenter prøvde å konkurrere seg i mellom, men de kon-
kurrerte seg i hjel.
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arbeiderregjering

Korntrygd
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Etter at lastebilene ble vanlig i bildet, ble det fraktet inn langt mer landbruksvarer 
enn markedet trengte. Det var to veier ut av uføret:  Produksjonsinnskrenkning eller 
markedsregulering. Det førstnevnte var en ny og uvant tanke. Østlandets Melkesentral, 
utjamning og omsetningslov er stikkord.

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

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

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

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

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

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

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

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

I slåttonna måtte en slå 20-30 da om dagen med veltrente hester i beitet. I hesjinga 
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derimot skulle en ikke sluske verken med oppsetting av hersjer eller pålegging av gras. 
Her var det håndlaget det kom an på, og lajer ble mindre brukt.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
”Vi vil verne vår selvstendighet,” sa utenriksminister Halvdan Koth til den tyske sen-
demannen Curt Bräuer i grålysningen 9. april 1940. På vegne av regjeringen avviste 
Koth kravet om at Norge skulle underkaste seg tysk herredømme.”Da blir det kamp, og 
ingen ting kan redde dere,” svarte Bräuer. Koths berømte sluttreplikk lød: ”Vi bøyer oss 
ikke frivillig. Kampen er i gang.” Og nå var tiden inne for å ta igjen med Hundseid, som 
var på randen av psykisk sammenbrudd og vurderte selvmord. Lederen for Reichskom-
missariat, dr. Richert ba Hundseid å ta lederstillingen i et helt nytt ”Bondesamband” 
basert på nazismen. Det avslo selvfølgelig Hundseid.

70     garden tokstad, LøykjedaLen og væLa omkring

Storfeavl og 
Norsk Rødt Fe

Den andre 
verdenskrig kom-

mer til Norge



Utover sommeren 1940 kom mange nye bestemmelser. Det var rasjoneringer av 
matvarer, og alt skulle telles. Bondelaget i Veldre måtte stille med mannskap. I Løykje-
dalen var Haaken Simenstad teller. Husdyr, jordbruksprodukter og produksjonsmate-
riell. Det gikk sport i å lure nemda. Og de lot seg nokså villig lure. Sommerstid måtte 
dyra jages til skogs for å komme unna tellerne. Verre var det om vinteren. Og alle skulle 
nå bli bønder, de fleste litt på si. Det krydde av villagriser, flaksende høner, kaniner i 
kjelleren også videre. Men på grunn av krigshandlingene opphørte lokallagsarbeidet.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

12. oktober 1947: Tørken er nu katastrofal, og er på alles leber. Det er kraftrasjonering 
på hele Østlandet. Her har vi fått koplet inn begge brønnene og flyttet pumpa til den nye kjel-
leren så vi klarer oss så vidt med vann, foreløpig. Nybygget er nu snart ferdig, og ser bra ut. 

76     garden tokstad, LøykjedaLen og væLa omkring

Etterkrigstid

Lars T. Platou skriver i sine dag-
bøker: Store tvangsleveranser 
med knapphet på alle driftsmid-
ler. Freden hindret dog raserin-
gen av all skogen nedenfor veien. 
Rasjoneringen ble opphevet etter 
hvert – men ennu har vi kraft-
forrasjonering og kunstgjødsel-
rasjonering samt rasjonering på 
det meste av matvarer. Vanlig 
gardsarbeiderlønn var i 1941 kr 
3.25 pr dag i middel pluss kost 
og losji. Melkeprisen er i 1941, 
28 øre pr. liter. Nå er lønna på 
arbeidskraft for full fart oppover, 
mens melkeprisen står stille.

Alf og Ole Harstad



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

En politiker 
begynner 

å markere seg



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Mjølketank

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Johan Harstad og Lillemor på utstilling



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

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

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

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

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

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

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

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

 
På Moelven Brug hadde det skjedd også sterk merkevarebygging. Moelventilhengeren 
var landskjent og dominerte tilhengermarkedet. Bestillinger på 50 tilhengere pr dag i 
de mest hektiske vårmåneder var ikke uvanlig. Og nå tok bedriften et skritt videre da 
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Lars T. Platou skrev at året 1962 ble det dårligste 
avlingsåret på lenge. Det regnet nok mye, men tempe-
raturen var meget lav gjennom hele sommeren, og det 
ar det værste. Spesielt for de varmekrevende vekster. 
Vinteren kom tidlig. Den 22. april var det ikke en bar 
flekk å se og fortsatt er sneen metre dyp. Våronna kom i 
gang rundt 17. mai. Og det ble det dårlig avlingsår denne 
gang. Igjen var temperaturen i vekstmånedene unormalt 
lave. Men Tokstadjorda greier seg godt. 



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Opptakten ble hilst med tilfredshet. Men før en kunne feriere med landbruksvikar 
måtte bøndene prioritere, og valgte en vikarordning som først og fremst kunne tre inn 
i bildet ved sykdom.
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Norsk Rødt Fe sto sammen med meieribruket for en stor og epokegjørende nyvin-
ning i 1968; omorganisering av husdyrkontrollen. Den omfattet både mjølk- og kjøttpro-
duksjon på storfe, sauekontroll og purkekontroll. Det viktigste i dette ble helsekortene 
på livdyr, som var sentral i avelsarbeid og senere eksport av livdyr.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1970 kjøpt inn ny treskjærsplog.



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

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

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

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

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

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

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

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

Opptappingsvedtaket fikk umiddelbare følger. Landbruksskolene ble overfylt av 
ungdommer som drømte om et gardsbruk med katt og kaniner og så fram til sin barn-
doms grønne dal. Avisene var fulle av reportasjer av folk i gode stillinger i våre byer som 
brøt over tvert for å finne seg et småbruk. Noen etter sine foreldre, besteforeldre eller 
en gammel krokrygget onkel. De lot seg villig avbilde seg med hus som måtte ha hjelp 
og støtte for å holde seg oppreist. 
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For andre bønder brøt det løs en svær demning av forventninger. Vedlikehold og 
nødvendige investeringer hadde ligget på et sparebluss i flere tiår. Nå var tida kommet 
for å gjøre noe med det. Søknad om lån og tilskott i Statens Landbruksbank var sju-åtte 
ganger så store som bevilgningene til banken. Nye traktorer med den minste lyte ble 
innbyttet før den hadde dratt et eneste plogdrag. 

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1981-2008
Omstilling

73 Viktig og Håkon



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Landbruksoppgjøret i 1987 fikk store kutt etter brudd i forhandlingene. Ordet 
jevnstilling med lønnstakere i industrien som hadde vært innen rekkevidde tidlig på 
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1980-tallet ble forlatt. Hele 14 000 mennesker deltok i en spontan demonstrasjon foran 
Stortinget, deriblant ei busslast fra Veldre. Brit Skurdal Braastad rapporterte direkte til 
Hedmarksendinga fra byen, og mjølkeprodusentene gikk til mjølkestopp i leveransene.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
Fra og med 1. januar 1989 er Tokstad bortforpaktet, unntatt skogen. En meget mild 
februar ga våronnstemning allerede da. Og våronna begynte tidlig ca. 20. april i Løykje-
dalen. Det ble et meget godt fòrår med store avlinger. For å lette forpakterens arbeid 
som steller kua sjøl ble det fortatt store maskinelle investeringer. Kanskje vel mye? 

97 

Bortforpakting



Resultatet på fjøset ga ny Tokstad rekord med 7 800 kg pr årsku. Potetdyrkinga på Tok-
stad er et tilbakelagt stadium, grunnet virussykdom som kom med nye settepoteter. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Maskinlaget stiftes

Arne Harstad, Per Engeseth og Ole Storlien

Ivar Hveem jr.

109 



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

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

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

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

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

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

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

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

ruds gjester på Sampofabrikken i Rosenlev, 
Finland.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Fra småskala til 
ekstrainntekt

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Fruktdyrking
i Løykjedalen

Grønnsakdyrking

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Vestre Veldre 
Meieri

Østre Veldre 
Meieri

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

væra gjort.
- Du får ta på med harving 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Så faller døra i, lognt ---.

Selvbinderen går
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Matkulturen i Løykjedalen

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

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

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

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

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

  

Forord

600 års jubileum 
med gårdens 

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

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

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

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

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

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

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

Flatbrødet har fulgt folket på Tokstad de 650 
årene garden har vært i slekta. Vi vet at flatbrød fan-
tes i Norge på 1300-tallet. Flatbrødet har vært et utpre-
get forrådsbrød som ble bakt en eller to ganger i året. 
Bekkekverna gjorde det mulig å male mye mjøl, og da 
arbeidet med malinga ble maskinelt, ble det kararbeid. 
Flatbrødet har betydd en stor lettelse for kvinnen i det 
daglige husstellet fordi de kunne hente noe ferdig fra 
stabburet. Et særtrekk ved kostholdet på Hedmarken 
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er rugbrødet. Gerhard Schønning skriver fra sin reise gjennom distriktet i 1775 at rug 
avles i store mengder og ble brukt til brød. Og da dette området hadde mulighet for å 
dyrke hvete og rug, kunne de bake ovnsbrød. Det kunne være bakerovn rundt om på gar-
dene allerede på 1700-tallet. Det ble opprettet teglverk på nedre Alm og på Fangberget. 
Teglstein holder bedre på varmen enn naturstein og var derfor bedre egnet til bakerov-
ner. Bruk av gjæret rugbrød startet nok på de største gardene der de hadde rikelig med 
korn, stor husholdning og plass til å sette opp bakerovn.  

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

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

  

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

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

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

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

Meny fra bryllupet til Johanne 
Tokstad og Fridthjof Platou i 
1919



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

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

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

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

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

Fra Tokstad forteller Anne-Marie Søgaard: 

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

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

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



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

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

          
 

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

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

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

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

Kjøkkenhagene var innholdsrike



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

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

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

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

Hermetisk frukt fra hagen

Måltidsrytmen



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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

Mor Tokstad 
forteller

Wilhelm Peters, Kjøkkenet



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

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

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

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

Stillheten er en annen kjent sak på gårdene. Garden var et helt lite samfunn i seg 
sjøl, men i dag er det den vesle familien og bonden som går der helt alene. En familie 
kan ikke klare seg på bare ei inntekt lenger, og de siste tjuefem år har en av ektefellene 
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Smørform Mor Tokstad Ølkrus Hakke Hakkebrett



hatt jobb utenom. I dag er det mest vanlig at begge to har jobb borte, garden blir hobby-
bruk med enkel drift eller jorda blir bortleid. Samdrift forekommer, Tokstad og Båberg 
driver sammen. På Østre-Løykje er det stor satsing på svineproduksjon, og begge ekte-
fellene har arbeidsplassen sin på garden. Vestre-Løykje er nettopp solgt, først jorda, så 
husa. Eierne har flyttet til Hamar. I Storlien er det mjølkeproduksjon, Bjørke driver med 
korn og kjøttfe, gardbrukeren har jobb utenom. På Simenstad er garden hovednæring 
med vekt på kjøttproduksjon. I tillegg er det satsing på kulturformidling og matkultur. 
Bruk av frukt og bær fra gården der det benyttes gamle konserveringsteknikker, er en 
spesialitet. Salg av opplevelser er en trend i tida, mens for femti sida ville bruk av kul-
turarven som en del av produksjonen på garden vært en fremmed tanke.

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

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

Til alle tider har en sagt at alt var bedre før. Hva vil 700 års jubileet fortelle? 
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Sølv og kobberpussing måtte alle 
være med på.
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Draktskikk - mote på Hedmarken 
i et halvt årtusen

Det foreligger lite skriftlig materiale om draktskikker på Østlandet og landet for øvrig 
fra 1300-tallet og utover mot 1700-1750. Grunnlagsmaterialet for denne artikkelen er 
hentet fra europeisk drakthistorie, norgeshistorie generelt med studier av diverse bil-
ledmateriale og bygdebøker fra området.. Det har vært mest materiale knyttet til kvin-
ners klesdrakt slik at dette har dominans her.  Bygdebøker gir noe innblikk i menns 
moter og er viet noe plass.

For øvrig er det blitt foretatt noen kvalifiserte gjetninger da det har vært vanskelig 
å finne historisk skriftlig materiale.

Fra 1750-årene har vi imidlertid godt materiale på området draktskikk for kvinner 
både gjennom bygdebøker og forskningsprosjekt foretatt av hedemarkskvinner med 1. 
amanuensis Kjersti Prestkvern som leder.  

Draktbegrepet vil til enhver tid være skiftende. Motedrakta spredte seg som rin-
ger i vann ut over Europa fra vikingtida. Når ei motedrakt nådde landsbygda for å bli 
kopiert og brukt her, måtte man bruke tilgjengelig materiale.  Dette var hjemmevevde 
og hjemmespunnede ullstoffer eller det man hadde fått gjennom byttehandel.  Snit-
tet ble også tilpasset funksjon og gjeldende drakttradisjon. Slik smeltet folkedraktene 
sammen med motene utenfra.

Mjøsområdet hadde god kontakt med omverdenen.  Innsjøen var en hovedferd-
selsåre, og storbønder med god økonomi drev også handelsvirksomhet både oppover 
mot Gudbrandsdalen og sørover mot Viken-området med samferdsel og handel mot 
Europa.

Kirken og kirkebakken var bygdas sosiale arena. Her kom også klesmoten til syne, 
og en kunne få kjennskap til siste nyheter. 

Det er interessant å registrere at skiftemateriale fra Ringsaker etter avdøde koner 
både fra husmannsplasser og storgarder viser at disse kvinnene brukte nøyaktig samme 
typer plagg. Forskjellen mellom dem ligger i mengden av klesplagg og materialene 
plaggene var sydd av.   
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Pesten startet  i Bergen og på Vestlandet, men allerede i august 1349 spredte den seg 
fra Oslo og nordover til Hedemarken.

Byborgerne fikk loppesmitten fra sjøfolkene som kom fra utlandet.  Gjennom byt-
tehandel med varer som smør, kjøtt, korn og jernvarer mot blant annet finere tøyer, 
bredte smitten seg raskt. 

Bøndene betalte landsskylda, jordleia, oppunder jul 1349.  Man gikk til fots dit 
ombudsmennene bodde, traff andre, drakk øl i et vertshus – og overnattet kanskje 
sammen med andre i ei løe.  Noen lopper ble med hjem…

Mange hadde dagsarbeid på store garder, fikk nærkontakt med andre – og slik 
spredte sykdommen seg. Omtrent halvparten av befolkningen var sopt bort i løpet av 
siste halvdel av 1300-tallet.

Flatbygdene på Østlandet og i Trøndelag kom noe heldigere fra tragedien enn 
resten av landet.  Tilflytting kom også raskest i gang her.

Det var for øvrig flere omganger med sott og pest.  Siste gang pesten herjet på Øst-
landet var i 1654.  Tidsepoken fra 1350 til 1650 blir i historisk sammenheng kalt ”pest-
tiden”.  Dette var en periode med mindre forskjell på fattig og rik enn før.  Dette viste 
seg også på klesmoten. Kjøpmenn fra utlandet og spesielt tyske håndverkere fikk nær-

kontakt med by og bygd og brakte med seg nye redskaper, teknikker, 
næringsveier og trosformer.  De konservative norske bygdene mot-
satte seg nok forandringenes vind.  Likevel snek det seg inn i tanker, 
ord og gjerninger – og mote.

”Kvinderne i Norden lod sig vejlede af franske og italienske 
moder, men der var små afvigelser”, skriver Mila Contini i sin bok 
”Moden gennem Tiderne” om moten på 1300-tallet. 

Man brukte for eksempel en overtrekkskjortel uten ermer og 
med ermeåpninger som nådde helt til livet.  Denne skulle skape en 
fargekontrast mot underkjolen som var av ledig snitt med kiler slik 
at det ble stor vidde i skjørtet nede. Kjolen hadde avrundet, mode-
rat halsringning, ermene gikk ned til håndleddet og kunne være rette 
eller smalnede med knapper fra nedenfor albuen.  Materialet var stort 
sett ull.

Det var vanlig med hodeplagg – såkalt hodelin som også kunne 
bindes under haken, eller man kunne bruke hårnett i sprangteknikk.

Pelsmoten kom imidlertid fra Norden og bredte seg sørover med 
korstogene. Bjørn, sobel og mår var svært kostbart og bare for de 
rikeste, så lam, rev, hare, katt og til og med hundeskinn ble brukt.  
Pelsmoten var for både kvinner og menn. Man brukte også pelsverk 
som besetning i halslinning og på kraver og ved ermekanter.

”Det kom 
et skip til 
Bjørgvin 

i 1349”
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På 1400-tallet har Norge gått inn 
i den ”400-årige natten”, vår forening 
med Danmark fra 1380 til 1814. Moten 
ble sterkt påvirket av Danmark som igjen 
var nær de øvrige europeiske motepå-
virkninger. Dronning Margrethe ble en 
frontfigur også for kvinners påkledning.

Nå ble det større forskjell mellom 
livstykke og skjørt enn tidligere. Livet satt 
høyt for å understreke brystets skjønnhet.  
Halsutringningen ble større enn på 1300-
tallet, den var firkantet og med et innfelt 
bryststykke som var rynket eller plissert. 
Dette viser vei mot senere perlebroderte 
bryststykker i folkedraktene, jf. Hardan-
ger- og Fanabunadene. Ermene kunne 
være i et annet stoff enn selve kjolen, 
trange nedenfor albuen, og av og til som 
en slags skinkeerm fra skulder til albue.

Hodeplagget kunne fremdeles være 
hodelin, men nå kom også hattemoten 
med høyst forskjellige former, - og kyser og hetter. Hetten var oftest en fold i kappen 
som ble lagt over hodet – en mote kvinnene bifalt, ifølge Mila Contini.

Dette var tiden hvor håndverkslaugene befestet sin stilling ute i Europa, og menns 
klesdrakt – og særlig hatten – fortalte hvilket laug man tilhørte. Også fargene kunne for-
telle noe om tilhørighet: De mest strålende fargene var forbeholdt kvinner av høy rang, 
mens arbeiderbefolkningen brukte blått klede, munkene hvitt, klerkene mørkegrønt og 
ridderne brunt. Herover ble fargebrukene noe dempet, og kontrastene var mindre.

 
Det ulmet blant bøndene over danske lensherrers harde styre, og mange var i opposi-
sjon til den nye religionen som de følte ble tvunget på dem av herskerfolket. Men litt 
etter litt vendte folk seg til den ”nye” tro. Handelen blomstret etter hvert, og byenes 
vekst førte til at mange håndverkere fikk gode kår. Bøndene på Østlandet solgte tøm-
mer til kjøpmennene i byene, og noen tjente også godt med penger. Disse kunne igjen 
bli investert i gard og grunn. 

Påvirkningen i motebildet var mer moderat i denne perioden. Det var en nøysom-
het blant befolkningen som også gjorde endringer moderate. Reformasjonen med krav 
om sømmelighet og tilknappethet gjorde også sitt. Men visse særtrekk går igjen og er 
forskjellig fra tidligere perioder.

I kvinnenes kjoler kan vi se at livet senkes og blir smalt, mens hoftepartiet gjøres 
bredt ved å legge en pull rundt livet. Dette skulle få livvidden til å synes enda mindre 

1400-tallet

1500-tallet
reformasjonens 

århundre
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samt at stakken skulle få volum.  Mye stoff gikk med til 
disse skjørtene. Dette var en liten protest i forhold til 
nøysomhet og sømmelighet – og også en måte å vise 
at man fulgte med på moten. Den firskårne utringnin-
gen holdt seg fra tidligere, men i ærbarhetens navn 
ble den ”fylt” med et annet tynnere stoff, en slags 
bluse, slik at man ikke viste så mye hud.  

Forklær kom på moten hos bøndene, de var smale 
og i en kontrastfarge til selve kjolen. Forkleet var like 
gjerne til pynt som til nytte - jfr. bunadene våre.

Hodelinet var enkelt og dekket håret der flettene 
ble lagt rundt hodet.   

 
 
På 1600-tallet gikk krinolinen sin seiersgang over 
Spania, Frankrike, Italia og England, men i Nord-Eu-
ropa ble ikke kvinnene berørt av denne mote i større 
grad, men fortsatte  med å bruke nasjonale draktvari-
anter som var bedre egnet til klima og levevis. 

Pipekragene ble ”in” i sør, mens denne moten aldri 
slo igjennom i Norden, - kun som en del av preste-
nes ”uniform”.

Volumet på skjørtene økte imidlertid, stak-
kene ble voluminøse og rynket rundt livet. Ofte fikk 
de legg av stoffet nederst, eller man sydde inn et 
kontraststoff til pynt. Stakk og liv var som tidligere 
oftest i hjemmevevd ull. Fargene ble holdt i dem-
pete nyanser, man skulle ikke stikke seg fram. 
Beskjedenhet og dyd var sammenfallende verdier 
og skulle også synes i klesdrakten..  

Kjolene var nå oftest todelte. Overdelen ble 
som en jakke med tett knapping i front, formsydd, 
tett i halsen og med såkalte skinkeermer. Jakken 
kunne ha legg eller folder rundt midjen, og her ser 
vi tydelig forløperen til bunadformene våre.

Forkleet fortsatte å være dekor, ofte i lin eller 
kattun.

1600-tallet
barokkens stil-

periode

143 



I Furnes bygdebok fortelles det at karfolka brukte nye skinnklær fra 1600-tallet og 
fram gjennom 1700-åra, men mer sjeldent etter 1800, og da mest bare til yttertøy som 
pels, kappe og frakk.

Til trøyer og bukser ble det benyttet mest elg. Etter at vesten blir nevnt første gang 
i 1708, hører vi om vester av elghud og bukkeskinn. Ellers ble skinn brukt til luer og 
hansker.

Vadmelsklær ble også mye brukt, og de som hadde råd til det, skaffet seg klær av 
klede. Kjoler (jakker med lange skjøtet) ble brukt utover 16- og 1700-tallet. Da gikk den 
stutte trøya over til å bli vest.

Skjorter var et heller sjeldent plagg. På våre trakter nevnes ikke disse før utpå 
1700-tallet. Disse var av lerret og hampelerret. Den grove striskjorta var nok ikke noe 
godt plagg å ha på kroppen når den var ny. ”Je grøss gett, når je såg dom dro a på 
seg”!

Hoser hører vi også om i dette tidsrommet. I begynnelsen var de av lær, senere 
vadmel og til slutt ble de strikket. Hoseband i gilde farger hørte med, og kunne være ei 
gave ei jente ga til gutten sin.

Hatten hørte med til mannsdrakta 
på 1600-tallet og senere, men det blir 
også nevnt luer. Da de fornemme her-
rer tok til å bruke parykk på 1600-tal-
let, fi kk de bruk for nattlue.

På slutten av 1700-tallet ble det 
gode økonomiske kår for mange på 
Hedemarken. Dette ga seg naturlig 
utslag også i draktmoten. Det er funnet 
mange plagg i kostbare kjøpestoffer fra 
denne tiden. Nicolai Christian Lassen 
skrev i 1778 om ringsaksokningen:

De ere præktige i klæder. Formu-
ende bønderkoner bære sine knip-

linger og klæder af kostbart silketøj, og 
rike bønder besatte med guld og sølv.  
I deres gilder gåer det til på kjøbstadsvis 
med mad og drikke. Caffe, thee og puns 
bruges hos formuende bønder, når de 
besøge hinanden.
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Mennenes  
draktskikker 

på 16- og 1700-
tallet



Kjersti Prestkvern og medarbeidere sier i sin prosjektbeskrivelse ”Moderne og søm-
melig”: ”Det som særpreger draktene fra Ringsaker, er det store mangfoldet i stoff-
kvalitet, fra den mest kostbare silke som bare adelen i England brukte, til det enkleste 
hjemmegjorte kjoletøy. Dette avspeiler bl.a. samfunnsforholdene som var preget av 
store forskjeller i levekår og økonomi og standsforskjeller, og dessuten et samfunn 
som gjennomgikk store endringer i løpet av 1800-tallet.

Her er alt fra snøreliv i kallemank fra 1700-tallet, chemisekjoler i tynn, hvit bomull, 
empirekjoler i kostbar silke, biedermeierkjoler med skinkeermer i tidsriktig sirts, 
mange nyrokokkokjoler med trange, spisse liv, tournurekjoler fra 1880-åra til elegant 
jugendstilkjoler i hjemmevevet tøy.” 

Motene på 1800-tallet gikk gjennom mange stilperioder og skifter. Man skiftet fra 
naturalhusholdning til pengehusholdning, og etter at jernbanen ble åpnet til Eidsvoll i 
1850-årene, ble forbindelsen til Kristiania lettere. Slik fikk ringsaksokningene større 
påvirkning fra omverdenen også i klesveien. Blant det som ble kjøpt med hjem var luk-
susvarer som silke, kattun, damask, silketørklær og kniplinger. 

 
De forskjellige stilperiodene hadde sine spesielle kjennetegn:

 
Empire – 1809-1820/25
Livlinjen var tett oppunder bysten, stor halsringning og små puffer-
mer.  Dette var en mote som passet svært dårlig for østlandsklima.

Biedermeier – 1825-1840
Livlinjen gled nedover og kom på plass i midjen. Korsettet ble tatt i 
bruk.  Store skinkeermer ble moderne (igjen).

Ny-rokokko 1840-1870
Stor skjørtevidde, kjolens livstykke gikk ned i en spiss foran med 
trompetermer eller pagodeermer. I 1856 ble krinolinestativet opp-
funnet.  Nå kunne skjørtevidden virke enorm.

Historismen 1870-1890 
Vidden på skjørtet gled bakover, og køen kom på mote. Skjørtene ble 
glatte foran og i siden.

Jugendstil 1890-1900
Den slanke stil kom på mote, smal foran og i sidene med folder og 
slep bak. Overdådige puffermer ble mye brukt.

På hele 1800-tallet ble dekorative luer, halstørklær, skuldertørklær, 
hodetørklær og store sjal brukt for å komplettere motebildet.
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Nasjonale strømninger, søken etter identitet, 
mistillit til industrisamfunnets uro med sterke 
impulser utenfra og raske endringer - og poli-
tiske selvstendighetstanker rundt 1900 bidro 
sterkt til å romantisere det nasjonale og slik også 
ta opp i seg det bonderomantiske i klesdrakt.

Hulda Garborg og Klara Semb var fore-
gangskvinner for framveksten av bunaden som 
festplagg.

Bunad og folkedraktrådet har satt opp 5 
kategorier for festdrakter basert på  våre gamle 
folkedrakter og kaller alle bunad.

Slik går Tokstadbunaden inn under kategori 
5 med drakter som er fritt komponerte og som 
har bunadpreg i stil.     

Bunaden er i helhet skapt av Clara Inge-
borg Platou. Mannsdrakta komponerte hun til 
sønnen Fridtjof da han skulle gifte seg i 1983. 
Det var altfor lang bestillingstid på bunad, så 
hun bestemt seg for selv å sette i gang. Hun 
vevde en rød vest med striper, sydde hvit skjorte 
med lilla heklekanter og sydd knapp på ermet. 
Det ble laget eget sølv formet som en T til å 
lukke skjorta i halsen og T på hektene i vesten.

Kvinnedrakta laget Clara Ingeborg i 1989. Hun var da på reise i China med sin mann 
og lå og fikk ikke sove etter å ha sett mye elendighet. Hun måtte tenke på noe godt og 
vakkert, og slik fikk hun idéen om en bunad til en konfirmant. Den skulle være rød og 
med rød cape. Som tenkt, så gjort ...  
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1900-tallet
bunaden som 

festplagg

Kilder: Bygdebøker for Furnes
Norsk bunadleksikon
Mila Contini:  ”Moden gennem tiderne”
Karsten Alnæs: ” Historien om Norge”
Kjersti Prestkvern m. fl.:  ”Moderne og sømmelig”
Internett
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Kvinnen bak 
Tokstadbunaden

3 mnd frist

Ingeborg Platou er mester for gårdsdrakten. Mor Tokstad, som hun kalles, tar vennlig 
imot hjemme på gården like ved Furu Steinerskole. Bunaden hun selv har skapt henger 
klar til bruk, men det er til en annen anledning enn bunadopptoget på Hamar. Hun skal i 
barnedåp til sitt yngste oldebarn og må sende en av fem døtre og to barnebarn i samme 
finstas når festen starter på Hamar.

 
 
Jeg er meget rørt over at de vil ha den med, sier 85-åringen som egentlig ikke hadde 
noen planer om å lage sin egen bunad. Men det var helt til sønnen Fridthjof Platou 
skulle gifte seg for 23 år siden. – Svigerdatteren min ville så gjerne gifte seg i bunad og 
spurte om det fates en herrebunad fra Hedmark. Det fantes ikke. Da hørte jeg om en 
herredrakt fra Oppland, og tenkte det var en mulighet siden mine foreldre kom derfra. 
Men den var heller ikke kommet på markedet. Det var tre måneder igjen til bryllupet og 
jeg begynte å veve en vest, forteller Ingeborg som også hadde fått en skredder til å sy 
da stoffet var ferdig.

Da den intetanende bruden så sin tilkommende i historiens første Tokstadbunad, 
var overraskelsen hennes lønn nok for strevet. Det var absolutt et eventyr.

Så vellykket var herredrakten at døtrene straks etterlyste Tokstadbunader hele 
gjengen. Det gikk noen år før løsningen dukket opp.

 

Tekst: Torunn Henriksen, 
Ringsaker Blad  

Mor Tokstad vever stoffet til 
Tokstadbunadene.
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”Ideen til bunaden fikk jeg en natt i Kina. Mannen min og jeg hadde vært på den kine-
siske mur og sett så mye vondt av nød og elendighet langs muren, at jeg ikke fikk sove 
om natten. Jeg måtte prøve og tenke på noe annet. Da datt det ned i meg at jeg skulle 
veve stoffet. Hvis jeg skulle brodert hadde jeg aldre blitt ferdig!”

I dag er det 17 år siden og med seks barn, 18 barnebarn og 10 oldebarn er det 
mange av dem som kan smykke seg med den spesielle bunaden.

Det selvkomponerte stoffet er vevet med ullinnslag, bomull og lin. En nydelig varm og 
klar rødfarge er draktens bunnfarge.

”Stripene er inspirert av snorene i den gamle blåtøysbunaden fra Hedmark, ellers 
er det fri fantasi”, forteller Ingeborg. Sølvsmykker og hekter fikk hun sølvsmia i Bru-
munddal til å lage, med forbokstaven i gårdsnavnet som motiv.

Bunadskjorta er laget av en type strykefri bomull, og har en karakteristisk lilla 
heklet bård på kragen. ”Jeg er litt lat innstilt, linskjorter blir jo en krøll med en gang. 
Med bården fikk jeg også med den vakre lillafargen”, sier Ingeborg som ikke lenger 
sitter ved vevstolen selv. Flere i familien har meldt sin interesse for veving og om noen 
andre vil kopiere bunaden er det helt i orden for Mor Tokstad.

Idé fra Kina

Inspirert av 
snorer

Mor Tokstad og barnebarnet Anette

Veving av Tokstadbunad er fulgt opp av 
barn og barnebarn. Ranveig vevde til sin 
søster Tonje vinteren 2001/2002. Hilde 
Marie til sine to døtre – Anette i 2007 (se 
bilde) og Christine i 2008.



Den første Tokstadbunaden for 
dame ble laget til barnebarnet 
Marthes konfirmasjon høsten 
1989 og den første herrebunaden 
til sønnen Fridthjofs bryllup 
våren 1983.
Foto: Kari Hanne Hodne Platou
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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 

157 

Barnearbeid

”Den lille skal til dåpen”. W.M. Peters, 1931

Tre som har det travelt, sommeren 
1952



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). 
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”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.
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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 
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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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En prat ved grinda. 
Foto: Johan Brun
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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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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 

Svartedauden

Levekår og 
helse i sen-

middelalderen
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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 

185 

Tyfoidfeber

Dysenteri



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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sluttord

kilder: Statsarkivet på Hamar, Fylkesmannsarkivet. Brev fra leger 1789-1849.
Riksarkivet, Medisinalmeldingene.
Ringsaker kommune, Helserådsarkivet.
Sundhedstilstanden og Medicinalforholdene (NOS). Diverse årganger.
OJ. Benedictow. Svartedauen og senere pestepidemier i Norge. Unipub, 2002.
Blaarudboka. Stiftelsen Blaaruds venner. 2007.
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.



Furu skole - bakgrunn og historie

Utviklingen av undervisningssystemet vårt utover landsbygden er en fascinerende 
historie. Her er søkelyset satt på en enkel liten bygdeskole, som nok viser likhet med 
mange, mange andre. Grunnen til at Furu skole er skildret, er at skolen har ligget på 
gårdens grunn i over hundrede år. Familien vår og skolen har vært knyttet til hverandre 
i hvert fall siden svartedauen, både som elever og lærere. 

Kristendommens innførelse var bakgrunnen for at opplæring og undervisning i offent-
lig regi efterhvert ble satt i system i vårt distrikt. Lærestedt var kirken – før, under og 
efter gudstjenesten – og læreren var presten, klokkeren og/eller kirkesangeren – også 
kalt degnen. Det var tre hovedelementer i opplæringen:

 1. Credo (trosbekjennelsen)
 2. Pater Noster (Fadervår)
 3. Ave Maria (Luk. 1 28-33)

Dette ble lært alle barn både på latin og norsk, og prøven kom når ungdommene 
skulle konfirmeres. Men også ved dåpen ble alle fadderne prøvet i disse tre hovedele-
mentene, for å vise at de var skikket til å lære dette videre til barnet.

I Veldre lå vel den første kristne kirke, der hvor det hedenske gudehov tidligere 
hadde ligget – nemlig på Vinju. Og der ble nok den første lærdom forsøkt banket inn. 
Kirken ble senere flyttet til Flisaker, og så ble det bygget ny i 1725-26, nesten på samme 
tomt som nuværende kirke står.

Men kirken og vårt sogn har alltid vært et anneks under Ringsaker hovedkirke, 
som er den eldste. I år 1600 var det gudstjeneste i Veldre kirke hver tredje søndag – idet 
Ringsaker da bare hadde en prest og en kokker. Ferdselsåren mellom de to kriker ble 
derfor meget brukt, og satt i bra stand. Den fikk navnet ”Præstvægen” – og det navnet 
har en av våre dikterhøvdinger, Alf Prøysen, senere gjort landskjent.

Det var en plikt for ungdommen å møte frem til undervisningen ved og i kriken, 
men lange avstander, likegyldighet og direkte  motstand mot barnelærdom, gjorde nok 
resultatet av denne undervisning temmelig tvilsom. Og efter svartedauens herjinger og 
nedgangen efterpå, ble det forfall i kirken og dermed også i undervisningen i mange, 

Forord

Furu skole, 
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mange år. Efter reformasjonen i 1539 kom man imidlertid sakte, men sikkert i gang 
igjen. Og omkring år 1700 kunne nok flere av ungdommene i bygda lese og skrive litt.

 
Efterhvert som folketallet øket igjen – ble den gamle undervisningsform med kirken 
som sentrum modifisert. Skoleloven av 23.1.1739 kom med påbud om omgående skole-
holdere – og undervisningsområdet skulle være religion, lesning, skrivning og regning. 
Prosten skulle ansette lærerne.

Dermed var grunnlaget for omgangsskolen her i Veldre lagt, og den holdt det gående 
i over 120 år. Stadig i forbedret utgave, men prinsippet var det samme hele tiden. Så 
sent som i 1853 var det fremdeles bare 82% av barna i Norge som gikk i omgangsskole. 
I Ringsaker og Veldre var det 100%.

Omgangsskolen var godt organisert. I 1839 hadde vi Veldre vestre, Veldre mellem-
ste og Veldre østre skoledistrikt. Hver av disse distriktene var delt i tre roder med et 
visst antall gårder i hver rode. Og hver gård var pålagt et bestemt antall skoledager. 
Tokstad, Simenstad og Bjørke hadde for eksempel 10 dager hver, mange gårder 5 dager 
– noen bare 2 ½  dag.

Fra prekestolen ble det opplyst når og hvor skolen skulle begynne, og så fulgte man 
oppstillingen i hver rode. Når alle hadde holdt det bestemte antall skole-dager i de tre 
roder, begynte man forfra igjen. Alle barn i roden, ca. 30 pr. rode, møtte der hvor det 
var skole – uansett alder, og flyttet seg fra gård til gård. Undervisningen var fem dager i 
uken, og begynte hver dag med bønn og sluttet med salmesang. Undervisningstiden var 
60 dager pr. rode pr. år, og en lærer hadde alle tre rodene. Det vil si at hvert barn skulle 
ha undervisning i 12 uker pr. år. Lærerne hadde noe lønn av kommunen, men hver gård 
måtte holde ham med kost og losji samt skolerom. Dessuten hadde elevene kost undr 
skoledagen.

Til gjengjeld fikk de voksne på gården anledning til å følge undervisningen, hvis de 
ønsket det, og denne ordningen var meget populær. Undervisningsmateriell var det lite 
av – det var stort sett Bibelen, salmeboken og efter 1814 også Grunnloven. Eldre folk 
har fortalt at omgangskolen her i kretsen var omfattet med meget stor interesse. Under 
skoledagene ble det arrangert omvisning i fjøs og stall, og efter skoletid fikk elevene 
anledning til å delta i, og lære praktisk gårdsarbeide – både inne og uten. Og enkelte 
arrangerte korsang efter skoletid, for dem som var interessert. Og Morgenbladet av 
29.1.1851 heter det: ”Lars Togstad av Ringsaker har paa sin Gaard i Togstad i Veldre 
Annex oprettet Søndagskole. Der frekventeres tredve til førti Personer fornemmelig 
Tjenestedrenge og Haandverkerdrenge. Skolen bestyres av herr Lars Togstad i Foren-
ing med dennes Huslærer samt en omgaaende Skolelærer”.

Men til tross for denne entusiasme blant mange, må man nok si at omgangsskolen 
her i Veldre i mesteparten av tiden dekket lovens minstekrav, men helle rikker noe mer. 
Men jeg føyer til en uttalelse fra prosten C. Heyerdahl efter at han overvar en eksamen 
i Vedre vestre distrikt i 1848:

Omgangsskolen
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Jeg har hittil ikke i Ringsaker overværet noen eksamen hvor jeg har funnet barnene 
således forfremmede i boklesning, kristendomskunnskap og salmesang som i dette 

skoledistrikt.

Mye av æren for denne fi ne attest må tillegges lærerne i kretsen. Disse var for 
det meste rekruttert blant bygdas egne ungdommer. De hadde nesten alle sine utdan-
nelse fra den private skolen til klokker Lars Jensen. Han var en foregangsmann i sko-
learbeidet i Ringsaker, og bl.a. lærte han i mange, mange år evnerike ungdommer fra 
kommunen opp til lærere. Klokker Lars Jensen var født 10. juli 1784 på Biri – og var 
husmannsgutt. Han ble klokker i Ringsaker i 1816, og giftet seg med enken på østre 
Tande. Der begynte han så sin privatskole. Han kjøpte senere Lille-Ringsaker og fl yttet 
dit med sin anerkjente skole. Han var stortingsmann fra 1833 til 1845.

Den første omgangskolelærer vi kjenner fra kretsen vår, er Hans Pedersen Frisli 
som døde før 1788. Derefter fulgte Lars Amundsen som bodde på Fliksakereie. Han 
sluttet i 1807. Så fulgte Ole Gundersen som sluttet i 1813 og Hågen Larsen som døde 
i 1833. Senere kom Johannes Olsen (død 1840), Amund Torgersen og Johannes Olsen 
Bjørke fra 1836. På denne tid begynte så de dyktige og anerkjente lærerne fra Stigen. 
Først Tollef Olsen Stigen, født 1817 på gården Stigen. Han arbeidet i kretsen til 1847, da 
han fl yttet til Eiker. Han var også en tid underklokker i Veldre. Stigen var meget ansett 
som lærer, og prosten Heyerdahl ga ham denne glimrende attest:

Tollef Stigen fortjener meget berømmelse. Hva fl id og duelighet angår, ansees han for 
den fortrinligste av alle prestegjeldets lærere.

Han ble i 1847 efterfulgt av sin bror Kristian Olsen Stigen, født 1825, og han ble en 
like dyktig og anerkjent lærer. Men i 1861 utvandret han til Amerika. Ole Larsen Ber-
gousteie – f. 1840 – efterfulgte ham, og ble den siste rene omgangsskolelærer i vår 
krets. Han var også klokker en tid og virket til 1876, da også han utvandret til Amerika. 
Ole Bergoust, var en ualmindelig fl ink lærer, ja likefrem en lærerbegavelse – sies det i 
boken om Johan Nordhagen.

Skulle vi trekke en konklusjon  om disse vel 120 år med omgangsskole i vår krets 
– så må det bli at den var velsignet med usedvanlig dyktige lærere som satte dype 
spor efter seg. Og den høye status denne skoleform hadde i befolkningen, skyldtes nok 
vesentlig dette forhold. Vel ble kretsenes og rodenes grenser noe justert i årenes løp 
– bl.a. på grunn av barnetallet, men størstedelen av kretsen – slik vi kjenner den i dag, 
var forbausende stabil. Kanskje det gode samhold vi alltid har merket i denne kretsen, 
skyldes disse tradisjoner.
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Men så bryter stormværet løs – nemlig den langvarige og bitre strid mellom fastskole 
og omgangsskole. Denne striden ble ført i hjemmene, skolekommisjonen, kommune-
styret og i Stortinget. Den var like følelsesladet og hard som den EF-debatten som kom 
100 år senere. Argumentene for fastskolen – altså et fast skolehus i hver krets – var 
vesentlig av pedagogisk art, og hensynet til elevenes undervisning. Man påberopte seg 
fremskrittet og utviklingen ute i Europa. Altså er intet nytt under solen. Argumentene 
mot var at man visste hva man hadde, elevenes skolevei ville bli lenger, kontakten med 
hjemmet ville bli dårligere, og elevene ville miste kontakten med det praktiske arbei-
det på gårdene. Dessuten ville fastskolen bli mye dyrere. Fast skole hadde vært på tale 
i Ringsaker bl.a. så tidlig som i 1816. Og i 1830-årene ble tilhengerne flere. I 1853 ble 
det flertall i skolekommisjonen i Ringsaker, og i 1857 ble Kirkedepartementet med på 
en ordning. Og fra høsten 1859 fikk Ringsaker sin første fastskole på Skarpsno. Siden 
gikk det fortere. Skoleloven av 16. mai 1860 satte krav om fastskole, når minst 30 barn 
søkte skolen. Dermed var det slutt på omgangsskolen som normalordning, og den hete 
debatten stilnet.

I en overgangstid leiet man skolehus. De første steder som ble leiet her i kretsen, 
var hus på Dæhli og Rud. Ganske snart ble lokalene på Dæhli oppgitt og flyttet til Stigen. 
Johan Nordhagen, en annen landskjent kunstner som også var født langs ”Præstvæ-
gen”, i 1856, begynte sin skolegang på Rud gård i 1863 – med Ole Bergoust som lærer. 
Han ble senere elev ved Veldre Høyere Almueskole som holdt til Klokkergården. Den 
ble nedlagt i 1894. Efterhvert ble det for langt mellom de to leide skolerom på Stigen 
og Rud. De lå i skolekretsens ytterkanter, og man så seg om efter et mer sentralt sted. 
Valget falt på Nyhus. ”En pent beliggende husmannstue under gården Jønsrud vestre”. 
I 1867 ble delkretsene slått sammen til en krets – og den fikk navnet Jønsrud med fast 
skolested Nyhus.

I ni år virket Ole Ber-
goust som lærer her. 
Men i 1876 ble, som han 
efterfølger, Ole R. Nord-
torp ansatt. Nordtorp 
var født 28. februar 1857 
i Østre Slidre, og var 
lensmannssønn. Han ble 
ferdig utdannet lærer 
ved Hamar seminar i 
1876, og ble samme høst  
ansatt i fast stilling i 
Jønsrud skolekrets. Han 
skildrer selv så fint hvor-
dan ha begynte i Nyhus:
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I denne stue traadte jeg høsten 1876 – den gang 19 aar gammel – ind som lærer til en 
barnefl ok der i spænding ventet paa at faa se, hvordan mon den nye lærer var tilsinds 

og saa ut. Møtet var, tror jeg, tilfredsstillende for begge parter, ti forholdet dem imellem 
forblev alltid det beste.

Nordtorp ble her i kretsen som lærer i hele 48 år, og kom til å bety uendelig mye 
for skolens utvikling. Han var en meget dyktig lærer – og var også organist i Veldre 
kirke i 38 år. Han var sangkordirigent, og arbeidet energisk for fattig- og sykepleien. 
Han var streng, men rettferdig, og ble meget avholdt av befolkningen. I syv år arbeidet 
Nordtorp som enelærer i Nyhus skolestue, men lokalet ble efterhvert for lite og trangt. 
Men Nordtorp sier selv at ”saavel lærer som elever har fra skoledagene der mange lyse 
minder”.

Allerede i 1877 ble det satt i gang et arbeide for å få bygget et eget skolehus med egen 
skolejord. Og i mars 1878 ble det nedsatt en komité på tre medlemmer: Chr. Dæhlie, 
Anton Tokstad og Johannes Hjelmstad, som skulle utarbeide en plan for ”eget skolehus 
med familiebekvemmeligheter”. Komiteen avga sin innstilling i juni 1878 – tegninger 
med omkostningsoverslag ble utarbeidet av arkitekt Aschenbach. Og efterat skole-
kommisjonen og Herredsstyret hadde vedtatt planene, ble de første bevilgninger gitt 
på budsjettet i 1881. Skolekassen kjøpte skoletomt for kr 2 400,- av Tokstad. Det var 
Olsenengen og Kvernstuløkken, som fi kk bruksnummer 4 under gardsnr. 135, og hadde 
et areal på 30 dekar til sammen. Tomten lå like ved ”Præstvægen” og meget sentralt i 
kretsen. Det ble antatt et anbud fra Anton Tokstad om bygging a skolehus og uthus for 
kr 5 200,- med ferdigstillelse 24. juni 1883. Anton Tokstad fi kk ikke selv oppleve innviel-
sen, idet han døde året ør. Men høsten 1883 ble den nye skolebygningen innviet og tatt i 
bruk, og lærer Nordtorp fl yttet inn.

Navnet på kretsen ble endret til Furu skolekrets, efter det kolossale furutreet som sto 
like ved skolen. Nordtorp sier selv efter innfl yttingen: ”Stedet er meget vakkert. Dertil 
bidrar væsentlig det midt på gaardspladsen staaende furutre, der i omkreds i brysthøide 
maaler 4 m, ved roten 4,74 m”. Treet ble senere fredet, og i 1991 kåret til Hedmark fylkes 
største bartre.

Denne skolebygning eksisterer fremdeles (1991) – idet den senere ble solgt til 
Opsal gård, hvor den ble oppført på stedet Kroken. Den gamle skolestuen og lærerens 
leilighet er praktisk talt inntakt.

Undervisningstiden og -omfanget ved Furu skole ble efterhvert utvidet, og der-
til kom at barnetallet i kretsen holdt seg høyt. I 1895 var det 124 elever. Omgangs-
skolens langbord forsvant, og man fi kk pulter og kateter. Også veggtavler og kart kom 
efterhvert. Historie, sløyd, håndarbeide, geografi , naturkunnskap og sang ble egne fag. 
Senere kom gymnastikk inn i skolen. Skoletiden var 33 timer pr. uke med 6 timer pr. dag 
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og 3 timer lørdag. Alt dette gjorde at det måtte ansettes en lærer til, og i 1884 ble Anna 
Hvalstad Ljungberg ansatt. Hun ble i kretsen i 11 år.

Men plassen i den nye skolen ble også snart for liten. Lokale til småskolen ble leiet 
på Tokstad, senere hos gartner Sigstad på Furuseth (det nuværende Dalheim). I 1912 
kjøpte Martinius E. Krogsgård eiendommen og døpte den Dalheim. I 1891 ble det vedtatt 
ny kretsinndeling i Ringsaker – uten at Furu krets ble berørt. Antall barn i alderen 7-15 
år i kretsen var da 146. Skolen ble femdelt.

I 1895 årene ble Dovrebanen bygget like forbi skolen, og da den nye bygdeveien 
høyere oppe i Løkendalen ble planlagt i 1904, den ble tatt i bruk i 1906, begynte man å 
arbeide for en ny og større skole ved den nye bygdeveien. Skoletilsynet drøftet 9.1.1907 
spørsmålet om å fl ytte skolen, og anbefalte at den ble fl yttet opp til den nye veien, ”idet 
den gamle (Præstvægen) er nedlagt”. I 1908 ble den første bevilgning gitt på budsjettet, 
og i 1909 ble byggekomité oppnevnt. Det ble Ole Storlien, Ole Løken og Syver Rustad-
bakken, senere avløst av Dagfi nn Kampen. Det ble gjort et makeskifte med Tokstad 
gård, som solgte ny tomt br.nr. 6 til kommunen like ved den nye veien.

Byggmester for den nye skolen ble byggmester Anders Haugli fra Brumund, og byg-
gesummen ble i alt på kr 9 550,- inkl. ovner. 29.11.1910 ble den nye og betydelig større 
skolen innviet og tatt i bruk. Det ble holdt en stor innvielsesfest, og Nordtorp diktet føl-
gende sang i anledning dagen:

Furu skoles indvielse - 29de november 1910
Som vingede skarer

 Aand fra det høie,
Kom nu selv tilsted!
Hjerterne bøje!
Fyld os med din glæde!
Dagen er kommen,
Barnehelligdommen.
Vies nu ind med Guds ord.

Sign du vor tanke.
Og alt ædelt virke!
Hjertet lad banke
Varmt for skole, kirke!
Over os raade
Herren med sin nade!
- Jesus er børnenes ven.
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Ole R. Nordtorp, 1857-1945

Furu nye skole

Signet er skolen.
Bygd i Herrens ære.
Sign lærestolen!
Sign de unge kjære!
Signet er stunden,-
Lov fra barnemunden,
Fader, bered du dig her.

Herre, giv lykke.
Til vor gjernings møie.
Skolen du smykke, -
Og lad barnet tøie
Sig op mod lyset!
Ind i Paradiset
Gaar vi med glæde 
engang.

Fred over sæden!
Fred med ordets lære!
Gud, und os glæden:
Meget frugt at bære.
Fremad, vi stige
Op mod lysets rige
- Himlen er børnenes maal.

Børnenes fædre
Og I mødre blide.
Lær barnet hædre
Herrens ord i tide.
Kun dette borger.
Seir i Livets sorger
- Evig du eier dit barn.



 Det gamle skolehus ble varsomt tatt ned og solgt til Opsal gård, hvor det ble reist 
igjen på Kroken – og hvor det fremdeles står. Den nye skole fi kk tre klasseværelser, to 
lærerleiligheter, kontor og materialrom. Det var – efter sin tid – et imponerende bygg 
som ruvet i landskapet.

I avtalen om det nye bygget var det bestemt at det skulle graves halv kjeller under 
den nye skolen. Skolestyret ba imidlertid om full kjeller, og byggmester Haugli gjorde 
det. Men ved byggeoppgjøret nektet kommunen å gi ham ekstrabetaling for dette. Haugli 
spikret derfor en solid lem over inngangen til denne halvåart. Denne lem ble først fjer-
net ca. 20 år senere!

Tømmeret til den nye skolen ble levert fra Storlien og Løkens skoger. Byggmester 
Hauglies eldste sønn Lars, født 1886, var med som tømmerkjører, og satte opp en sag 
like ved byggeplassen. Der ble alt tømmeret skåret og laftet.

Men det var med vemod man tok avskjed med den gamle skoe, som hadde gjort god 
tjeneste i 27 år. Nordtorp selv skriver om dette:

Det behøves ikke at siges, at det var med vemod der blev sagt farvel til dette vakre sted. 
De 27 aar i ly av furutræets mægtige grene rummer et væld av farverike stemnings-
fulde toner, og en mangfoldighet av kjære minder fra arbeidet med og for barnene, som 

ikke vil kunde utviskes, minder der mægtig bidrar til at holde motet oppe under vanskelige 
tilfælde og bevare det idealitetens skjær over lærerkaldet, slik som det fremstillet sig for 
ens indre blikk engang for længe siden.

Den nye skolen har også fått en meget vakker beliggenhet, sier Nordtorp, og ”maa 
i det hele siges at tilfredsstille alle rimelige krav til et praktisk og hensigtsmæssig skolehus 
paa landsbygden, og fyldestgjør ogsaa nutidens sanitære fordringer til lys- og romforhold i 
klasseværelserne.”

Fra 1917 hadde skolen sju klasser. Mange lærere ble efterhvert  ansatt i kretsen. 
De som hadde vært her mer enn fem år inntil 1920 var Karoline Rød (1899-1904), Ragna 
Nordby (1905-1910) og Konstanse Solli (1913-1919).

I budsjettet 1918/1919 ble det bevilget penger til ny skåle og stabbur for i alt 
kr 500,-. I 1920/21 ble det bevilget penger til utvendig paneling – 117 m2, med sagfl is 
som isolasjon og maling i alt kr 1 560,-. I 1921/22 ble vann og kloakk påkostet, samt en 
del innvendig maling – i alt kr 2 360,-. Skolen fi kk også efterhvert fi re klasseværelser 
og tre lærerleiligheter. Even Haugli var byggmester med Petter Dalseng som sin høyre 
hånd. Anders og Even Haugli var begge fra Brumund, men var ikke nær slekt.

Anders Haugli f. 1861 kjøpte for øvrig i 1918 Stapperud, efterat svensken Nils 
Andersen og Agnete Skansberg (se Nordhagens radering) var borte. Stapperud ble da 
revet, og bygget opp igjen som Bakkerud. Anders Haugli bygget bl.a. det første sagbru-
ket i Veldre Almenning.

Senere ble klasserommene efterhvert panelt og malt, lekeplass planert (1926). 
Elektrisk lys ble også installert ca. 1919.
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I 1922 ble Ole M. Storås ansatt i Furu, og to år efter i 1924 gikk Nordtorp av om før-
stelærer, og Storås overtok. Han skulle få ha ansvaret for skolen frem til våren 1945 – i 
23 år. Storås var født 12.4.1890 i Norddal, Sunnmøre, og hadde sin utdannelse fra Volda 
Lærerskole. Han døde i 1965. Han førte videre tradisjonene fra de fremragende lærere 
som tjenestegjorde i Furu krets. Samme år overtok Aagot Sørlien – ansatt fra 1919 – 
som annen-lærer. Hun var født 21.9.1896 og utdannet ved Hamar Lærerskole, og hun 
arbeidet i kretsen helt til 1941.

Savnet av Nordtorp var stort. Ved sin avskjed fikk han Kongens Fortjeneste-med-
alje, og flyttet til Gjøvik, hvor han døde 21.4.1945.

Det går fremdeles frasagn i kretsen om hans interesse for katter, og hans sorg da 
en av hans yndlingskatter fikk kuttet alle bena i slåmaskinen på Båberg. Han bygget 
egen kattestige opp til sin leilighet i annen etasje, hvor ha og hans husholderske Kris-
tine Bråten sørget for dem på beste måte.

En annen epoke i skolens historie ble også avsluttet med Nordtorp. Allerede da 
fastskolen ble organisert, ble det vedtatt at skolejorden skulle drives av læreren, og 
utgjøre en del av vedkommendes lønn.

I 1885 heter det i skolekommisjonens vedtak bl.a.
- Punkt 1 – Lærerjorden er avgiftsfri inntil et beløp av kr 80,-
- Punkt 4 – Lærerjorden ska brukes landbruksmessig. Furasje eller gjødsel må   

      ikke bortføres av gården.

Og da Nordtorp flyttet inn i Furu skole i 1883, kjøpte han efterhvert et par kuer, 
noen griser og høner. Jorden skaffet fôret, og i tillegg hadde han poteter og en stor kjøk-
kenhave. Da skolen ble flyttet opp til nyveien i 1910, fortsatte gårdsdriften som før. Det 
nye uthuset hadde båser til to kuer, foruten plass til gris og høner. Elever fra den tiden 
forteller at Kristine Bråten var veldig flink til å melke og stelle, og at de elevene som 
ønsket det, fikk lære denne kunsten av henne. Noen elever som gikk på skolen fra 1910 
til 1916, kan ikke huske ku på skolen, mens elever senere godt husker fjøsdrift. Det er 
vel derfor sannsynlig at husdyrholdet varierte noe de første årene, men det ble avviklet 
bortimot 1930, og jorden ble bortforpaktet til Tokstad.

Mellomkrigstiden ble en rik tid for Furu skole. Elevtallet i 1925 var 149, og det er vel det 
høyeste som skolen noen gang har hatt.

Elevstatistikk:
 1895 1900 1905 1920 1925 1930 1935
  124  105  102  139    149   140     134

I 1924 ble Ragna Arntzen ansatt som lærer. Hun var født 1.7.1898 i Våler, og utdan-
net ved Oslo Lærerskole. Hun arbeidet ved skolen helt til hun døde 15.1.1959. Hun fikk 
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altså 35 års tjeneste – den lengste tjenestetid på Furu skole efter Nordtorp. Disse tre – 
Storås, Sørlien og Arntzen satte sitt solide preg på utviklingen frem til 1945. De var alle 
tre fremragende lærere og meget avholdt både av elever og befolkningen. Skolebygnin-
gen ble holdt godt vedlike, og alle de tre nevnte lærere bodde på skolen hele tiden

I 1922 begynte Alf Prøysen i første klasse på skolen. Han ble utekseminert i 1929. 
Han er beskrevet som en meget flink, men beskjeden elev, som like seg godt på skolen. 
Men han var flinkest i skriving og tegning – sløyd var det verste han visste. Som hans 
karakterer viser, var han nok også en meget flittig elev. Hans sangstemme ble imidler-
tid bare vurdert til G!

Prøysen ble efterhvert så flink til å skrive stil, forteller en av hans klassekamerater, 
at han fikk 10 øre av sine medelever for å skrive for dem. Men alle stilene var forskjel-
lige, og det vidner om fantasi og fortellergleder. Alf Prøysen glemte ikke sin gamle skole, 
og gjestet den senere ved flere anledninger, efterat han ble berømt og landskjent.

I 1929 begynte Anne Cathrine Schulerud, senere Anne-Cath Vestly, på skolen, hvor 
hennes bror Menz allerede hadde gått et par år. Familien bodde da på Bolstad, men 
efter noen tid flyttet de til Jessheim.

Lærer Storås havnet dessverre på feil side under krigen, og da freden kom, fikk han 
avskjed. Den som overtok som skolestyrer, var Jarle Bjørnstad, f. 25.10.1906 i Alvdal, og 
utdannet ved Elverum Lærerskole. Han hadde vært ansatt ved Furu fra 1941, men alle-
rede i 1949 forlot han dessverre skolen. Han var, i tillegg til sine fremragende lærereg-
enskaper, en helstøpt kulturpersonlig-het. Dette satte sitt preg på skolearbeidet i årene 
efter krigen. Mange husker hans medvirkning til feiring av 17. mai i disse årene. Da gikk 
elever og foreldre i tog helt fra Furu skole til Veldre kirke. Skolemusikk hadde man ikke, 
men Bjørnstad visste råd. Han tok sin fiolin – spilte opp – og førte an med fin musikk og 
allsang oppover de mange bakkene.

Bjørnstad har fortalt en interessant historie fra skolen under krigen. Fra et tysk 
fangetransporttog på vei nordover rømte ca. 30 russiske krigsfanger i bakkene oppover 
mot Rudshøgda. Tyskerne slo storalarm, Storås informerte de andre lærerne og ba dem 
være på vakt. En av disse stakkars fangene kom plutselig springende inn i Bjørnstads 
klasserom midt i en undervisningstime med ca. 25 elever. Han pekte på et kart, og for-
søkte å fortelle at han var fr Kaukasus-området. Det var like før det store frikvarter, og 
Bjørnstad fryktet for at Storås da skulle få øye på mannen. Han ba ham derfor springe 
videre oppover bakkene til Båberg, og mannen la i vei. I det samme ringte skoleklok-
ken, og Storås fikk se ryggen til mannen oppe i bakken. ”Hvem i all verden er det?”, 
spurte han. ”Det er bare Ole Kvissellien som har vært på butikken”, svarte Bjørnstad, 
og med det slo Storås seg til ro. Efter krigen ble det klart at denne russeren kom vel-
berget til Sverige, efter å ha blitt satt i kontakt med den organiserte flyktningeruten over 
grensen.

Men det mest interessante var at ingen av alle de elevene som opplevet russeren, 
og ingen av de foreldrene som sikkert ble informerte, sa et ord om saken. Det viser litt 
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av det samhold og den solidaritet som hersket i kretsen under krigen.
Da Bjørnstad forlot Furu i 1949, overtok Einar Eidsvoll som skolestyrer fra 12.4.1950. 

Han er født 6.8.1909 i Hustad på Møre, og er utdannet ved Elverum Lærerskole. Eidsvoll 
hadde ansvaret for Furu skole helt til 1.8.1974 – i nesten 25 år. Han var også en frem-
ragende lærer, som var meget høyt respektert i kretsen. De gamle tradisjoner fra de 
mange, dyktige lærerne på Furu skole, ble altså ført videre. Men elevtallet var dessverre 
synkende. Da Eidsvoll overtok ledelsen, var det 108 elever på skolen, men det gikk ned 
til nesten det halve på de neste 25 år.

Dette førte til at kommunen igjen tok opp spørsmålet om å nedlegge skolen, og 
overføre elevene til andre skoler. Forslaget vakte en voldsom reaksjon blant folk i kret-
sen, som reiste seg til kamp for sin kjære skole. Furu skoles foreldrelag ble stiftet i 
1953, og førte an i kampen for å beholde skolen. Laget samlet inn penger på mange 
måter – bl.a. ved en historisk fotballkamp på Asla-sletta i 1954. ”Hele bygda var med”.

 Tydeligvis la man sterk vekt på skjønnskrift på Furu skole, for maken til pene 
besvarelser som dem man finner i ærer Storås’ bok, må man lete lenge efter.

Hvert år var det tradisjon med basar to kvelder, hvor det kom inn flere tusen kro-
ner. Alf Prøysen holdt konsert, og billettinntektene gikk til skolen v/Foreldrelaget. Laget 
finansierte også flere skoleturer.

Det var vanskelig å få kommunale bevilgninger til innkjøp av orgel, lydfilm og lys-
bildeapparat og lignende. Men da foreldrelaget tilbød seg å betle kommunens andel på 
¼ og fylket betalte ¾ - gikk innkjøpene i orden.

Undervisning i engelsk begynte ved Furu skole i 1954. Undervisningen var frivilllig 
for 6. og 7. klasse, som eftermiddags-undervisning. Interessen blant elevene var stor, 
og det måtte søkes om ekstra-bevilgning fra skolestyret hvert år. Furu skole var blant 
de første i distriktet som begynte med undervisning i fremmedsprog.

Protestene mot nedleggingen ble efterhvert meget sterke, og forslaget ble også 
heldigvis trukket tilbake. Skolen var foreløpig reddet.

Men efter initiativ av dette energiske foreldrelag ble det så, i samarbeide med sko-
lestyreren, satt i gang et arbeide for å ruste opp selve skolen. Dette arbeide ga også 
gode resultater. Vannforsyningen ble ordnet ved borevann, vannklosetter ble lagt inn, 
kloakken modernisert, kjøkken ble innredet, klasserom modernisert og isolert, lærer-
værelse, klasserom og nytt inngangsparti ble bygget til, og skolen fikk en bra idretts-
plass. Lærerleiligheten i annen etasje ble ombygget til et brukbart håndarbeidsrom, 
bibliotek og materialrom. Alt takket være stor dugnadsinnsats fra foreldre og andre 
interesserte.

Skoleidretten fikk en bred plass i disse årene. Skjoldkonkurranser ble holdt i frii-
drett for gutter og jenter. Det var også skjoldkonkurranser på ski: hopp for gutter og 
slalom for både jenter og gutter. Skjoldkretsen  var: Furu, Kirkekretsen, Fagerlund, 
Brumund, Brennlien og senere Mauset.
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Furu fikk en meget fin uttelling. Skolens jenter tok for eksempel vandreskjol-
det på ski ti ganger på rad, og både gutter og jenter gjorde det meget skarpt 
både sommer og vinter. Disse idrettskonkurransene betød veldig mye for 
elevene, men også for foreldrene. Elevene gledet seg til disse store dagene, 
og folk i kretsen sluttet mannjevnt opp om arrangementene. Dette skapte en 
glød i hverdagen, som var meget verdifull. Ved de store idrettskonkurran-
sene på jordene rundt skolen om vinteren, var det den rene Holmenkollstem-
ning. Foreldrelaget ydet pengebidrag, da Veldre Idrettslag bygget hoppbakke 
med flomlys og dommertribune i Løkendalen. Også skolens fane ble betalt 
av foreldrelaget. Det var Ole Storlien som da var formann, og som tok initia-
tivet. Oddvar Bye laget tegningen, og Ole Berntsen, født 1901 i Vang, broderte 
silkeduken. Fanen ble innviet 17. mai 1961. Berntsen er en meget anerkjent 

kunstner innen sitt fag, og har også brodert for Kongehuset. 
I 1953 ble det innkjøpt en Tandberg båndopptaker, som det første av de moderne 

hjelpemidler som efterhvert skulle prege all undervisning. Senere kom lysbilde- og lyd-
filmapparat, orgel og radio med høyttalere i alle klasserom.

De fleste lærerne bodde på skolen, men Eidsvoll kjøpte i 1957 en del av skoletom-
ten av kommunen og bygget sin egen bolig i 57/58. Tomten fikk g.nr. 135, b.nr. 10 og 
Eidsvoll plantet en flott frukthave rundt huset.

Den någjeldende skolelov ble vedtatt i 1969. I denne loven ble bl.a. navnet folke-
skole byttet ut med grunnskole. Den ble delt i et 6-årig barnetrinn og et 3-årig ung-
domstrinn – med et frivillig 10. år.

Høsten 1974 ble Moelv ungdomsskole satt i drift, med lb.a. elevene fra øverste 
klasse på Furu. Dermed ble det bare seks årskull igjen på skolen. Men Ringsaker kom-
mune var den siste kommunen i landet som innførte 9-årig grunnskole, og samtidig den 
kommunen som hadde de siste elever i 7-årig folkeskole og realskole.

Fra høsten 1974 til 19-- hadde rektor Bjørn Hagelund ansvaret for Furu skole. Han 
var like dyktig og anerkjent som sine forgjengere. Men elevtallet har dessverre ikke ste-
get noe vesentlig. I 1991 var det vel 40 elever, og skolen var 3-delt.

Kommunen tok igjen opp tanken om nedleggelse av skolen. La ss inderlig håpe at 
denne gamle, tradisjonsrike skolen fortsatt skal være et midtpunkt i kretsen, og at dens 
historie kan føres videre i nye slektsledd.
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Furu Steinerskole ble opprettet i 2001 i de gamle lokalene etter Furu Skole som holdt 
til her fra innvielsen i november 1910 til nedleggelsen våren 2001. Bygget hadde en lang 
historie i bygda, og den ville vi ivareta ved fortsatt å bruke Furu som en del av det nye 
navnet. ”Furu” representerte en forbindelse til fortiden, til historien, og ”Steinerskole” 
representerte det nye vi skulle arbeide videre med inn i fremtiden.

Vi startet opp høsten 2001 med 15 elever fordelt på de laveste trinnene, høsten 2004 
startet det første ungdomsskolekullet, og våren 2007 avsluttet 10. klasse sin skolegang 
hos oss. Da var det totale elevtallet 43.

Steinerskolen bygger på de pedagogiske idéer som østerrikeren Rudolf Steiner 
(1861-1925) utviklet ved begynnelsen av forrige århundre, og på erfaringer som er gjort 
i steinerskoler over hele verden siden den gang. Steinerskolens pedagogikk er i Norge 
godkjent som et ”faglig-pedagogisk alternativ”. Steiner selv betegnet den som ”oppdra-
gelseskunst”, og gjennom antroposofien (fra gresk – ”visdom om mennesket”) formid-
let han en utvidet innsikt i barns og ungdoms utvikling, og ga samtidig læreryrket en ny 
inspirasjonskilde. De unge i dag ønsker gjerne at en skapende fantasi gjennomtrenger 
undervisningen. Det kunstneriske står derfor sentralt i steinerskolen og formidler et 
ideal for lærerens måte å undervise på.

Elevene i steinerskolen lærer alt som forventes av dem fra det offentlige skole-
verk, men de lærer det på en annerledes måte. I tillegg har de  fag som andre skoler 
ikke har, nemlig formtegning og bevegelsesfaget eurytmi. Den bærende idèen er troen 
på  enkeltmenneskets uendelige muligheter. Steinerskolen vil vekke og utvikle disse 
potensialene i hvert enkelt barn på en kreativ måte, der barnet får lære med alle sine 
sanser – med hele seg. Elevene skal ikke fylles med fakta og opplysninger og bli ensi-
dig intellektuelt stimulert, men utvikle et kreativt forhold til sin egen læring og modnes 
helhetlig som menneske. I motsetning til offentlig skole har vår læreplan vært forskå-
net for en ikke ukjent reformiver, men har hatt mer ro og  dermed også forutsigbarhet 
rundt seg.

Undervisningen foregår i perioder på opptil 3-4 uker, der man hver dag i hovedfag 
(dobbelttime som starter dagen ) fordyper seg i et bestemt fag. Det gir anledning til 
grundig og konsentrert  bearbeidelse av undervisningsstoffet i tilknytning til et hoved-
fagstema. Livet i en steinerskole er preget av rytmer og fordypning, både i hovedfags- 
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timene, men også  i fagtimene. Den enkelte time er komponert etter et mønster av lyt-
ting, aktiv bearbeiding, bevegelse og ro. Rytmen er et av livets grunnleggende prinsipper. 
Den gir forutsigbarhet og trygghet og den forbinder menneskene med alt annet rytmisk 
liv –  med naturen. Derfor er rytmen et viktig prinsipp også for undervisningen.

Læreren må kunne alt undervisningsstoffet utenat, og står ikke og leser rett fra 
lærebøkene. Han er på en måte en skuespiller som må kunne sitt manus fullt og helt, 
og i tillegg må han kunne beherske improvisasjonens kunst dersom noe uforutsett 
skulle skje.

Steinerskolen er en karakter- og eksamensfri skole. Hvert år får foreldrene en 
fyldig karakteristikk av barnets faglige og sosiale utvikling kalt vitnesbyrd. Når elevene 
går ut av 10. klasse får de  i tillegg til avgangsvitnesbyrdet også et vitnemål med karak-
terer. På dette grunnlaget kan de søke seg inn på offentlige videregående skoler på lik 
linje med  elever fra offentlig skole. Elever fra videregående steinerskoler får vitnemål 
som  gir allmenn studiekompetanse.

Gamle Furu skole var mitt barndomshjem de to første årene av livet mitt – fra 1956 til 
1958 – da vi flyttet inn i eget hus på nabotomta. Skolen var også min folkeskole gjennom 
7 år, og hadde bl.a. høstens basarer og søndagsskolen som små lyspunkt i tilværelsen.
Etter en periode på over 20 år i Oslo der jeg bl.a. arbeidet som lærer på Steinerskolen 
på Hovseter fra 1986 til 2001, vendte jeg tilbake til hjembygda og til Furu for å være med 
på oppstarten av steinerskole i de gamle lokalene høsten 2001. Det føles litt spesielt, 
men også veldig bra, å være tilbake og bokstavelig talt gå i fars – Einar Eidsvolls – fot-
spor på skolen, selv om pedagogikken vår er noe helt annet enn den han arbeidet etter.  
Veldig bra føles det også å bo i barndomshjemmet. Dessuten slipper jeg å bruke bil på 
jobben! En liten sti over jordet forbinder hjemmet og en spennende arbeidsplass  full av 
oppgaver og utfordringer.
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Husmannsvesenet i Løykjedalen 
og væla rundt

Innledningen gjengir det første av 15 vers av ”Husmannsvisa”, ei vise ingen vet oppha-
vet til. I kjent skillingsvisestil beskriver den traumer, nød og fattigdom, og med enkelte 
variasjoner i vers og melodi er den kjent i hele Oppland. Det er fl ere teorier om hvem 
som diktet denne visa. I Land heter det at Ole Grieg står bak, han var husmann under 
Nes i Fluberg. I Stange på Hedmarken ble det sagt at en lærer Fedje skrev den. 

Mange har latt seg provosere av hvordan tidligere tiders standsforskjell, forne-
drelse og undertrykkelse påvirket individet, og mange verselinjer og lyriske betraktnin-
ger er blitt klassikere. Blant annet denne:

I denne grenda har vi grave mat or mager grunn.
I denne grenda har vi grave ned vårt dyre pund.

I denne grenda strålte kjærleik gjennom slitet.
I denne grenda var vi nøgde med så altfor lite.
 
Her banna vi og ba vår husmannsbøn
og trudde på eit himmelsk  etterskott på løn.”           
Tor Jonsson

Dikteren og lyrikeren Tor Jonsson har fl ere ganger skildret dette budskapet, og talte 
småkårsfolkets sak og gråstuesliternes hverdag. Deres tilværelse som stabile og tro tje-
nere av de mektiges rike og all uretten som ble dem til del. En stor lyriker som med få ord 
betrakter folket i plassgrenda og deres magre utkomme. Der håpet og drømmen om rik-
dom og lengselen etter noe stort og bedre holdt livsgnisten og motet oppe i en sliten skrott. 

To mennesketypar tykkjer eg synd i: Dei som alltid kyter av gjæve forfedrar, og dei som 
ikkje vil vedgå at dei er av husmannsætt. Båe dessa typane har svarte fl ekker i sjela, 

den eine er tyngd av kakseånd og ættehovmod, den andre av husmannsånd. For slike sjuk-
domar er demokratisk historiegransking og ættegransking beste medisinen.

Tor Jonsson var av småkårsslekt, og for ham var husmannen symbolet på materiell 
og åndelig trelldom. Å bli fattig var ikke bare ei ulykke, det var også ei grenseløs skam, 
mente Jonsson. 
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”En Husmand udi Norge 

han har det ei saa godt

For pladsen skal han slide 

om det gaar noksaa smaat,

Ja 8 skilling Dagen om 

Vaaren han da faar,

6 naar det er Vinter, det 

kan du tro forslaar.”

Husmannsvesenet



Materielt gjorde husmennene en verdifull inn-
sats for landet, men det er vel ingen tvil om at 
bygdesamfunnet i det store og hele tapte på 
armoda som fulgte med husmannsstellet. Det 
er vanlig å karakterisere husmannen som den 
trofaste sliteren. Og det er sant at husmennene 
har tatt de tunge taka i arbeidet som skapte 
vekstgrunnlaget i samfunnet. Men de skal ikke 
idealiseres. Sjelelig var de merket av sine kår. 
”Husmannsånd er ånd uten ekspansjonsvilje”, 
skrev Jonsson. Men i den grå massen av hus-
menn lå det gode krefter ubrukte, gjemt i det 
tilsynelatende bunnløse slitet. 

Lange dager med ordre fra storbonden 
og seine kveldsøkter i karrig, steinrik jord på 
plassen oppe i lia, oppe på berget, eller ute i 

utmarka etter at kroppen var blitt tappet for det meste av arbeidskraft. De pliktarbei-
dende slekter fra grågrenda, husmannsfolket.

De som midt i armoda, slitet og fattigdommen beholdt humøret til tross for at 
hverdagen kunne føles som en evig gjeld til bonde og handelsmann. Selv om ordet 
husmann smaker av fattigdom, satt likevel ikke alle like hardt i det. Dårligst stilt var 
husmenn uten jord, som ofte måtte leie både hus og tomt uten mulighet til husdyrhold 
og dyrkingsjord. 

Husmannens arbeid er et stort bidrag til landbruket som ikke alltid er vurdert høyt 
nok. Nyrydningen i det 18. århundre skyldtes mye dem, og den billige arbeidskraften de 
tilførte jordbruket var en av betingelsene for dets fremgang. 

 Vi skal se litt nærmere på ulike forhold innen husmannsvesenet og arbeidshus-
mannen, som var blant hjørnesteinene i arbeidsstokken på gårdene i Østlandsområdet 
gjennom mange generasjoner. De som sammen med det øvrige tjenerskapet kom skau-
leia klokka 5-6 hver morgen og satte i gang gardsmaskineriet. 

 
Vi har opplevd mange omveltninger gjennom tidene, og hver gang har folk vært til-
pasningsdyktige. Etter at svartedauden herjet landet fra 1349 fulgte en fullstendig 
omveltning av samfunnet. De fleste gardsbrukene ble liggende øde og to tredjedeler av 
befolkningen døde som følge av pesten. 

Uår og flere epidemier gjorde at det tok lang tid før folketallet begynte å ta seg opp 
igjen. To hundre år etter pesten lå fremdeles hvert fjerde av de gamle gardsbrukene 
øde. Stort overskudd på ledig jord senket prisene betraktelig, og store problemer til 
tross ble det kjøpers marked. Folk flyttet fra den skrinneste jorda og til områder som 
ga best vilkår. Det store folketapet førte til mangel på arbeidskraft, noe som gjorde at 
bøndene la om til mindre arbeidskrevende driftsform; mer dyr og mindre korn. Med alle 
brukene som lå brakk var det rikelig tilgang på beite.

Uår og pest
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Harstad nedre, husmannsplass under Tokstad.



Samfunnet brukte lang tid på å bygge seg opp igjen etter pesten. Omkring første 
halvdel av 1600-tallet begynte folketallet og anta ”gammelt” nivå etter at hele bygder 
var fullstendig avfolket og gjengrodde ødegarder lå overalt. Jordbruksproduksjon og 
antall gardsbruk begynte også å nå opp mot gammelt nivå etter en stor nydyrkingspe-
riode tidlig på 1600-tallet.

Folketallet vokste mye raskere enn antall garder, og det ble mindre jord på hver. 
Stadig flere var på jakt etter et hjem og en arbeidsplass. Gardene ble delt og det ble ryd-
det nye bruk i utmark og allmenning. Det kunne også ha sine begrensninger for mange. 
Flere bønder ble selveiere utover på 1700-tallet og stod sterkt på retten sin. De vant ofte 
stridigheter mellom rydningsmenn, og mesteparten av rydningsplassene ble lagt inn 
under gardene som husmannsplasser. Gardbrukerne hadde kontroll over hele gards-
området sitt, samtidig som de fikk dekket behovet for fast arbeidskraft på gardene. 

        
 

Utover 1700-tallet ble myndighetene mer positivt innstilt til husmannsvesenet. En 
innså at selv om det ikke var store skatteinntekter å få fra husmennene, støttet hus-
mannsvesenet opp under befolkningsveksten, som igjen ville sikre landet flere soldater 
og arbeidere til jordbruket og den gryende industrien. På lang sikt håpet staten å få 
skatteinntekter fra plassene. Husmannsvesenet åpnet også muligheter for livberging, 
som var viktig for å motvirke den økende fattigdommen. Sistnevnte kom til å bli en viktig 
drivkraft i arbeidet med reguleringene av husmannsvesenet.

Historikere mener husmannsvesenet trolig kan føres helt tilbake til viking- og 
sagatiden. Men det var først senere det fikk større betydning. Som historisk fenomen er 
husmannsvesenet i Norge interessant fra midten av 1700-tallet og særlig under første 
halvpart av 1800-tallet. Det var først og fremst en måte å bo på for bondesamfunnets 

lavere sosiale lag som ikke sjøl hadde egen jord. Dernest var 
husmannsvesenet det før-kapitalistiske sjølforsyningssamfun-
nets hovedmåte å sikre gardbrukerne billig og stabil arbeids-
kraft. Som motytelse for arbeidskraft fikk de eiendomslause en 
husmannsplass hvor det ofte kunne dyrkes noen mål åker og 
kanskje var mulig å fø ei ku eller to og noen sauer.

Der det ikke var et bruk tilgjengelig kunne bonden henvise 
til en tomt hvor husmannen selv måtte bryte opp ny jord og 
bygge hus. 

Det kunne ligge mange plasser under en gård, men stør-
relsen på plassen varierte. Husmannsvesenet gagnet begge 
parter. For etter kong Christian Vs norske lov av 1687 var bon-
den forpliktet til å holde gården i hevd. Og han var også pålagt 
å drive nybrott på områder som var egnet for dyrking. Men det 
var ofte den dårligste jorda som ble husmannen til del. Det var 
også egne kongelige tjenestemenn som reiste rundt for å kon-
trollere at utdelingen ble gjort. 

Husmanns-
vesenet
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Katrinehagen, et gammelt husvær under 
Tokstad. Sittende på dørstokken, Konstanse 
og Hjalmar Strøm.



Sjøl om betegnelsen husmann er kjent alt i en ”rettarbot” fra 1364 (trolig i betydningen 
en som bor i huset til en annen), var det først mot slutten av 1600-tallet at husmanns-
folk ble utskilt som egen sosial klasse i bondesamfunnet.

 Statistikkene viser at den store husmannstida i Norge kan regnes fra omkring 1650 
til 1900. Med sakte vekst mot 1600-tallet vil en kurve som illustrerer utviklinga i hus-
mannssamfunnet stige brattere på 1700-tallet, for så å fyke rett til topps på 1800-tallet. 

Mot slutten av 1700-tallet ble husmannen så alminnelig at selv myndighetene 
begynner å regne dem som en egen samfunnsklasse. 

På landsbasis var det til knapt 12 000 husmenn i 1723, mot 203 000 i 1801 som 
utgjorde husmannsklassen, fordelt på husmenn, tjenestefolk og dagarbeidere. 

I Ringsaker ser man også samme tendens. I 1764 var det flere plassfamilier enn 
gardbrukerfamilier i bygda, og rundt 1800-tallet utgjorde plassfamiliene 56 prosent. I 
1865 var det registrert 2585 husmenn i Hedmark. Ti år senere var tallet nede i 1879.

Betydningen av begrepet husmann har gjennom tidene forandret seg. Første halv-
del av 1600-tallet kunne ”husmann” bli benyttet om en person som var innlosjert hos 
en bonde eller gårdeier i byen uten at denne nødvendigvis drev jordbruk som hovednæ-
ring, dvs. tilsvarende en innerst. Men i denne tiden kunne husmann også brukes om en 
gardbruker i en lavere skatteklasse. 

Fra midten av 1600-tallet og utover 1700-tallet og 1800-tallet endret betegnelsen 
husmann seg til å bety en person som leide et ikke særskilt matrikulert jordstykke av 
en gårdbruker. Han betalte leien i penger eller ved arbeid for bonden. Det er hevdet 
at det viktigste kriterium på en husmann er adgangen til å pålegge ham arbeidsplikt, 
uten hensyn til om denne adgangen utnyttes eller ikke. Hvis han ikke sorteres under 
husmannsloven med dens adgang til å ilegge ham arbeidsplikt, går han over i en annen 
kategori og må regnes som innerst. 

 
I Forordningen fra 1752 ble husmenn delt i tre kategorier avhengig av lokalisering av 
plassen og festetid; utmarkshusmenn, innmarkshusmenn og strandsittere. Utmarks-
husmenn; som selv ryddet plassen, skulle ha livstidsfeste og tinglyst kontrakt. Inn-
markshusmenn som hadde plasser i gårdens innmark og nærområde som ofte ikke 
behøvde ryddes hadde ofte dårligere kontrakter. Strandsittere var siste kategori. Som 
gruppe dukket de første gang opp i kildene på begynnelsen av 1600- tallet. De bygslet 
jord ved sjøen og hadde, i motsetning til mange husmenn, ikke jordbruk, men småhan-
del og fiske som viktigste inntekt. 

Vi kan også inndele husmennene i tre hovedtyper etter eiendomens størrelse. Vi 
skiller mellom husmenn med og uten jord. Var husmannsplassen uten noen nevnever-
dig jordlapp, ble han kalt husmann uten jord. Den jordløse husmannen leide bare et hus 
uten jord å dyrke, og var avhengig av dagarbeid for å livnære seg. Ofte måtte familien 
søke fattighjelp for å klare seg. Om lag 1/5 av denne gruppen tjente sitt levebrød som 
dagleiere, dvs. løsarbeidere, som oftest i primærnæringene. Husmenn uten jord var ofte 
bygselshusmenn, og sammen med innerster var de laveste på den sosiale rangstigen. 

Husmann med 
og uten jord

Hva er en 
husmann?
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Bygselshusmannen var mest utbredt 
på Vestlandet og ellers langs kysten. 
Han hadde liten eller ingen arbeids-
plikt, betalte innfestingsavgift når han 
overtok plassen, og betalte leien i pen-
ger. Ofte hadde han livstidsfeste, men 
kunne også ha arvefeste. Bygselshus-
mannen hadde flere fellestrekk med 
leilendingen, men plassen var mindre 
og alltid ”ikke-matrikulert.” En kan 
også skjelne mellom bygselshusmann 
og arbeidshusmann. Arbeidshusman-
nen dominerte på Østlandet og Trønde-
lag, og var mer tynget ned av plikter til 
gårdeieren og satt ofte mer usikkert på 
plassen enn bygselshusmannen. 

Mange jordløse husmenn tok 
arbeid utenbygds og var lenge borte 
fra plassen. Husmannskonen og barna 

måtte livnære seg best mulig. Barna ble ofte sendt på tiggerferd eller på leting etter 
arbeid. Husmannsgruppen var preget av et rikt mangfold, både når det gjaldt status i 
lokalsamfunnet, familieøkonomi og yrkesorientering, men var som helhet en under-
klasse på landet. 

Hvis husmannsplassen hadde et jordstykke som var stort nok til å drive jordbruk 
på, ble han kalt husmann med jord. 

De som leide en plass med jord var bedre stilt fordi de hadde eiendom og kunne 
livnære familien på det jorda og dyrene gav. Husmannskona satt ofte med håndarbeid til 
salg på gårdene. En kjærkommen ekstrainntekt for familien kunne være håndverks- og 
husflidsvarer som husmannen og kona produserte. De fleste var avhengig av inntekter 
fra annet arbeid for å klare seg. I 1801-tellingen utgjorde denne gruppen 80% av alle 
husmenn. 

 Strandsitter, som bare leide et hus ved kysten der han drev fiske i stedet for egen 
jord. Hva skiller den østlandske husmann fra den vestlandske? Husmannen på Østlan-
det flyttet helst inn på en plass der bonden på forhånd hadde satt opp husene. Det var 
oftest jord ved siden av huset. Størrelsen på jordstykket varierte fra gård til gård. Også 
innenfor en og samme gård var det forskjell på plass-størrelsen. Det viktigste i arbeidet 
var at husmannen var forpliktet til å jobbe når bonden trengte tjenesten hans. Ifølge 
husmannsloven av 1851 skulle denne overenskomsten være skriftlig, men det var ikke 
bestandig tilfelle.
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Smedbakken, husmannsplass under Tokstad.



Husmannsklassen vokste og nådde toppen omkring 1850 med ca. 65.000 husmenn i 
Norge. Fra da av synker antallet, men så sent som i 1920 var noen tusen igjen.

Når var den mest folkerike perioden i husmannsgrendene i Veldre og Ringsaker? 
Det finnes ikke noe dokumentert svar på det, men man kan anta samme tendens i gren-
delagene utover flatbygdene i Ringsaker som i Norge som helhet.

De fleste husmannsstuer var folkerike, der to voksengenerasjoner og 4-5 unger 
eller mer skapte liv under små og enkle forhold. På enkelte plasser bodde opptil 10 per-
soner. I en oversikt fra 1865 med utgangspunkt i husmannsgrenda på Simenstadberget 
ser man at det bodde nærmere 100 personer fordelt på 16 husvær. Antallet var jevnt 
fordelt mellom voksne og barn under 18 år. Gjennomsnittet var i underkant av 6 perso-
ner pr. husmannsplass. Mot århundreskiftet merkes en viss nedgang i antall beboere 
på plassene.  

Til plassene i dette området hørte uten unntak dyrkingsjord og husdyr. Antall dyr 
varierte med størrelsen på plassen, men fra 1-3 kuer og ca. 5-6 sauer var vanlig. Hest 
fantes nesten aldri på husmannsplassene, det lånte de på gårdene etter behov. Årsgrø-
den bestod for det meste av korn og poteter. Vanligst var bygg og blandkorn, men også 
noe rug og erter der forholdene tillot det.

Husmannsplassen gav ofte ikke nok utbytte til å fø husmannsfamilien fordi plas-
sen var for liten eller jorda for skrinn. Da ga bl.a. skogsarbeid, jakt og kjøring nød-
vendige ekstrainntekter, men mange husmenn drev også inntektsgivende håndverk. 
De som kunne håndverk var ofte ettertraktet arbeidskraft og hadde høy status hos 
gardbrukeren. 

I 1723 var det to husmannsplasser på Tokstad, og i 1801 var det tre. I takt med 
den generelle ekspansjonen innen husmannsvesenet økte også antall plasser og antall 
husmenn jevnt de første tiårene på 1800-tallet. Fra ca 1860 og fram til århundreskiftet 
kan det synes å ha vært en viss stabilitet i folketallet knyttet til boenhetene i Tokstads 
utmark. 

I 1865 bodde det 31 personer fordelt på de 7 husmannsplassene som tilhørte gar-
den. Det var 18 personer over 20 år og 13 mindreårige fra 0-15 år. Antall innbygger pr. 
plass varierte sterkt, fra én enslig person i Engen (Tokstadenga), (Agnete Larsdatter, 
enke, 60 år) til kjernefamilien med to voksne og fem mindreårige barn hos Erik og Per-
nille i Harstad nedre. Husdyrholdet var jevnt fordelt på husmannsplassene på Tokstad i 
1865, med 1-2 kuer pr. plass. Unntaket var i Katrinehagen, hvor det kun var 3 sauer og 
ei geit som sørget for litt liv i det lille uthuset. Saueholdet på husmannsplassene var 
også et viktig bidrag i ressursknappe tider, og det var da uten unntak sau på hver plass 
i Tokstadmarka. Noen hadde 3 sauer, andre hadde 8. Gjennomsnittet lå på 5 sauer pr. 
plass. Utsæden besto utelukkende av bygg og blandkorn, erter og poteter

Til tross for den generelle nedgangen innen husmannsvesenet fra midten av 1800-
tallet og fram mot århundreskiftet, ser man at folketall, dyrehold og årsgrøde holdt seg 
på et oppsiktsvekkende stabilt 1865-nivå på plassene under Tokstad. Ved registrerin-
gene i 1875 og 1900 bodde det fremdeles rundt 31 personer i husværene i hovedbølets 
utmark, med noen unntak var det noenlunde lik aldersfordeling som i 1865. 
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Husmannens og tjenerskapets stabilitet varierte mye fra gard til gard. Alt fra noen 
måneders engasjement, til mange tiår på en og samme plass. Det var ulike årsaker 
til at husmannen ble boende kort eller lenge på hvert sted - arbeidsforhold, boforhold, 
sosiale forhold, økonomiske forhold eller krav om plikter og rettigheter. Noen garder la 
forholdene bedre til rette for husmenn og tjenere for å oppnå stabilitet og trivsel, selv 
om det i arbeider- og husmannshistorisk lys var langt i mellom dem.

Den mest stabile av husmennene på Tokstad var trolig Erik Evensen (1828-1923). 
Allerede i begynnelsen av 1850-åra kom han i tjeneste på garden etter at han og kona 
Pernille (1826-1911) hadde bodd et par år på østre Bergausteie, noen kilometer lengre 

øst i Veldre-annekset. Da Lars L. Tokstad trengte en husmann flyt-
tet den lille familien med sine få eiendeler inn på husmannsplas-
sen Harstad nedre, full av optimisme og pågangsmot. Det var mor 
og far og sønnen Even (f.1851). Lite ante de at de skulle tilbringe 
resten av sin levetid her, og at Tokstad skulle bli deres arbeids-
giver i et par mannsaldre. Familien vokste, og sammen la de ned 
et langt og strevsomt virke på plassen. De tok etter hvert etternav-
net Harstad, og i tiår etter tiår tjente Erik og Pernille sin herre. De 
opplevde mer enn noen innen tjenerstaben tidenes forandringer 
og livssyklusenes skiftninger på Tokstad. 

De har sett slekter komme og slekter gå, opplevd sorger og 
gleder, opp og nedgangstider, generasjoner som falt fra og nye 
som kom til. 

Århundret var ennå ungt da Pernilles tid nærmet seg slutten. 
13. mai i 1911 døde hun etter et slagtilfelle i Harstad nedre, 85 år 
gammel. Erik ble tilbudt husrom på garden hvor han tilbrakte de 

siste 12 årene av sitt liv. Han døde 7. mars i 1923, 95 år gammel, etter å ha vært knyttet 
til Tokstad i 70 år.

Også mange andre har med sin årelange innsats fortjent hederlig omtale. Både 
enkeltmennesker og hele familiers engasjement i både stall og stue og fjøs. Gamle 
Andreas Olsen (”gammel - An’dras”) var stallkar, og Anna kokk hadde ansvaret på kjøk-
kenet og Annette i grishus og fjøs. Det kan synes å ha vært en god tradisjon der på går-
den at solid arbeidskraft er blitt ivaretatt på en slik måte at de ikke ville oppsøke andre 
arbeidsgivere. 

”Harstad-kara” ble også etter hvert selve symbolet på stabilitet blant arbeiderne på 
gården utover på 1900-tallet, og de ble et begrep i grenda. Alle visste hvem ”Harstad-
kara” var. Hvem har vel ikke opplevd å se dem rusle med målbevisst skritt etter hveran-
dre langs veien mellom Tokstad og Harstad, år etter år. Først far Johan, siden kom han 
sammen med sine sønner, etter hvert ble det igjen bare sønnene. 

Johan Olsen (1875-1971) kom allerede 14. oktober i 1899 i tjeneste på Tokstad, som 
hesterøkter. 14. november 1904 giftet han seg med en av tjenestejentene på gården, 
Agnethe Andreasdatter (1872-1947) og de flyttet til husmannsplassen Harstad øvre. 
De ble foreldre til Ole, Arne, Paula, Johanne og Alf, som alle tok etternavnet Harstad.  
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Stabil og tro

Skredderbakken, husmannsplass under Simenstad. 
Foto: Knut Nordsveen 1993



Da sønnen Ole giftet seg med Anna Evensen flyttet de til naboplassen Harstad nedre. 
Med hele familien fordelt på disse to husmannsplassene utgjorde de et solid arbeidslag, 
og i mange tiår var de stabile og trofaste i sin tjeneste på hovedbølet Tokstad. De er også 
blitt behørig hedret for sin innsats. Johan Harstad ble tildelt Kongens Fortjenstmedalje 
i sølv i januar 1950 for 50 års tjeneste. Han holdt på til våren 1959, da han måtte gi seg, 
og døde 8.januar 1971.

Arne Harstad arbeidet på Tokstad fra han var veldig ung, og ble ansatt 14. oktober 
i 1921. Han ble en uunnværlig altmuligmann og fikk Selskapet for Norges Vel´s sølv-
medalje for lang og tro tjeneste 26. desember i 1946, etter 25 års tjeneste. Han døde 18. 
august 1984.

 
Husmannsplassene kunne ligge enkeltvis og spredt rundt omkring i inn og utmark, 
men også mer samlet innen et område i små grender. Plassene i slike små ”samfunn” 
hørte ofte til under flere av de omkringliggende gardene, og skapte et viktig sosialt fel-
lesskap. Vi finner flere eksempler på dette i vårt distrikt, bl.a. under garden Glestad i 
Byflaten og langs Prestvægen vestover mot hovedsoknet, og ikke minst på Simenstad-
høgda og Fusjehøgda. 

Hele grenda på berget telte i 1865 omkring 36 boplasser tilhørende 8 garder, for-
delt på et område ca 3,5-4 km. langt og ca 2 km. bredt.  Her finner vi kanskje den stør-
ste husmannskonsentrasjonen i hele fylket. De fleste plassene var av gjennomsnittlig 
størrelse, veldrevne, og var selve livsgrunnlaget for opptil et par hundre personer som 
dyrket sin egen jord og skaffet fôr til 165 sauer og 63 kuer i flere tiår. En pen flokk som 
skulle ha både beite og vinterfôr. Plassene tilhørte Båberg, Simenstad, Bolstad, Skyberg 
øvre, Skyberg nedre, Fuglseng østre og Fuglseng nordre og Kjos. 

Rundt 1900 var antall plasser på høgda redusert til om lag 20, og det bodde fort-
satt folk i flere av dem i 1950-åra. Ennå står det igjen 9 husvær der, hvorav to av dem 
er bebodd.

I dette området finnes fremdeles mange spor etter tidligere tiders vegnett og 
bosetting. 

Navnene på dem som fant tak over hodet på slike plasser er sjelden å finne i bygde-
bøkene, blant annet fordi de ikke eide jord. I beste fall ble de nevnt med et samlebegrep 
som ”huslyden” på garden de bodde på. I Løykjedalen kunne også et annet samlebegrep 
brukes, som: ”dom oppå bærji” – ”dæssa oppå bærji” eller ”dæssa etter Prestvæga”. Da 
visste alle at det var beboerne på husmannsplassene. 

  
 

Alle som var definert som husmenn kunne i prinsippet pålegges arbeidsplikt. Arbeids-
husmannen var pålagt å arbeide en bestemt mengde for leie av plassen, og fram til 
ca. 1851 hadde ofte hele husmannsfamilien arbeidsplikt på gården. Arbeidsplikten var 
regulert ulikt, enten som et bestemt antall dager eller en bestemt mengde utført arbeid, 
for eksempel et viss antall vedlass eller en viss mengde bakst av husmannskona. I til-
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legg til arbeid for leia kunne husmannen være pliktig å arbeide for bonden mot lønn, 
gjerne under markedspris, såkalt arbeid på tilsigelse. 

Husmenn som hadde livstidsfeste satt i så fall på plassen livet ut. Noen hadde også 
arvefeste, som betydde at barna skulle arve plassen etter foreldrene. Oppsigelige hus-
menn måtte flytte fra plassen når bonden sa dem opp og åremålshusmenn kunne sies 
opp når leietiden var over.

Den årlige avgifta for plassen ble fastsatt på forskjellige måter. Plassavgifta ble 
ofte betalt gjennom arbeid, en ordning som sikret gården verdifull arbeidskraft. Såkalt 
”begrenset arbeidsplikt” var bestemt til et viss antall dager i onnene, eller at avtalen 
inneholdt krav om uavgrenset arbeidsplikt, som betydde at bonden kunne pålegge hus-
mannen å arbeide på gården mer enn plassavgifta krevde. For dette arbeide mottok 
husmannen lønn. Arbeidsplikta gjaldt også ofte for husmannskone og barn. De måtte 
stille til arbeid etter husbondens ønske.

Husmannskonene kunne delta i potetsetting og potetopptaking, i høyonnene og 
skuronnene. Dessuten ble de budsendt til klesvask, bakst, slakting, sauklipping og 
annet arbeid. For plassavgifta hendte det også at det ble krevd penger, eller i en kombi-
nasjon penger og arbeid, uten at slik arbeid ble spesifisert.

Størrelsen på avgiften kunne varierte mye, men lå på rundt 10-15 spesidaler. Der 
avgiften ble betalt i arbeid tilsvarte det ofte 5-7 uker. 

 
Husmannskontrakt ble inngått mellom bonden og husmannen, og bestemte hvilke 
plikter og rettigheter han hadde ovenfor bonden. Det ble bestemt hvor mye som var 
pliktarbeid på gården, og den fastsatte også husmannens lønn, som ble trukket fra 
husmannens årlige leie.  

Lovverket krevde skriftlig kontrakt, men det ble ikke alltid opprettholdt. Det var 
heller ikke noe kontrollapparat som så til at avtalene ble inngått skriftlig eller tinglyses. 
Sistnevnte skjedde sjelden. Kontraktene hadde forskjellige navn, som festekontrakt, 
bygselsseddel eller husmannsseddel. 

Husmannskontraktene gir oss viktig kunnskap om husmannens forhold, plikter og 
krav som omhandlet plassen: Hus, gjerder og jorda skulle vedlikeholdes. Herunder lå 
også ofte krav om at gjødsel fra plassen ikke måtte selges, men gå tilbake til jorda for 
å hindre at den ble utpint. Husmannskontraktene sa ofte mer om husmannens plikter 
enn om rettighetene. Dersom husmannen behersket håndverk pliktet han som regel å 
la dette komme gården til gode. Mange kontrakter inneholdt moralske krav, for eksem-
pel skulle husmannen være høflig og lydig mot bonden, ikke drive med kortspill eller ha 
dansetilstelninger på plassen. Det var ofte forbud mot å ta inn innerster. 

I de fleste husmannskontraktene ble det bestemt at husmannen fikk bo på plassen 
så lenge han og kona levde, så lenge han ikke brøt vilkårene i kontrakten. Det var såkalt 
livstidsfeste. Noen få husmenn fikk i kontrakten leie plassen på åremål.
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Begrepet innerst støter vi ofte på i offentlig tilgjengelig kildemateriale om husmanns-
vesenet, primært i folketellingene. De fleste gårdene hadde en eller flere innerster 
direkte eller indirekte knyttet til garden på ulike vilkår. Begrepet ble brukt i det norske 
bondesamfunnet fra midten av 1600-tallet til slutten av 1800-tallet. Innerst var en per-
son som leide rom eller et hus hos andre, men hadde egen husholdning. Han eller hun 
kunne arbeide på bondens gård, dersom han ikke var sysselsatt med andre gjøremål. 

Under kategorien innerst kunne også være enslige eller par som leide et eller flere 
rom, gjerne på gårder eller hos en husmannsfamilie, og som levde av dagarbeid. Det 
var også folk som ble forsørget av fattigvesenet. 

Også nygifte som ventet på å skaffe seg eget bosted, eller folk som flyttet fra sted til 
sted og livnærte seg av forskjellige håndverk ble kalt innerst. Likeså sesongarbeidere 
på gårder, eller fattige, syke og gamle mennesker. 

Innerster ble også kalt ”losjerende” og var vanligvis enda mer underprivilegert enn 
husmannen.

I motsetning til husmannen hadde ikke innersten undertegnet noen kontrakt med 
huseier/bonden, og var derfor løsere knyttet til stedet. 

Innerstene var gjerne av midlertidig karakter og ble ofte husmenn når de etablerte 
seg med mer permanent bosted. Det motsatte er kanskje vel så vanlig, der en tidligere 
husmann blir betegnet som innerst på plassen på grunn av høy alder og dårlig helbred. 
Noen innerster var velstående og tilhørte øvre sosiale lag, men stort sett tilhørte han 
underklassen på landsbygda. Tittelen har også vært brukt i mer eller mindre negative 
bemerkninger frem til i dag, for eksempel i bygdebøker.

I 1865 ble samtlige boplasser i Tokstads utmark betegnet som husmannsplasser 
med husdyr og dyrkingsjord i variert omfang. Ti år senere er bl.a Agnette Larsdatter 
(1805-1882) og Marthe Hansdatter (1821-1900) som mangeårig besittere på henholds-
vis Tokstad-Engen og Katrine-Hagen ”Inderst” på sine respektive plasser.

Leilending derimot var en person som leide en matrikulert gård mot årlig leie (byg-
sel). Leilendingsvesenet forekommer der det var store jordeiere som eide flere gårder. 

Rettighetene hans er langt bedre enn husmannens.

 
Uttrykket ble ofte brukt i forbindelse med oppsigelse fra plassen. Det var to faredager i 
året, sommerdag 14. april og vinterdag 14. oktober. Faredag eller flyttedag var dagen da 
en tjener eller en som leide jord eller husvære kunne eller måtte flytte etter oppsigelse 
fra en av partene. I regelen var tidspunktet april og oktober med lokale variasjoner i 
byer og på landsbygda. 

Oppsigelsestiden har vanligvis vært tre måneder. Husmenn måtte sies opp innen 
29. september (Mikkelsmesse) for flytting på vårens faredag. 

14. april ble ofte tatt som selvfølgelig opphør av tjenesteforhold og gårdsarbeide 
hvis ikke noe annet var avtalt. 

Faredagsinstitusjonen var knyttet til sesong i arbeidslivet og dermed til arbeidskraft 
for eiendomsbesitterne. Fram til 1854 var det plikt til å ta tjeneste for den store gruppen 
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eiendomsløse i bondesamfunnet. Tilgang på arbeidskraft 
og lønn ble regulert i jordeiernes favør. 

Flyttedag for forpaktere var etter oppsigelse minst 
1 år i forveien. Flyttedagen kunne fravikes ved avtale, og 
Landbruks- og matdepartementet kan for enkelte fylker 
fastsette en annen flyttedag, i følge Lov om forpakting av 
25.6.1965, paragraf 5.

 
Noen hadde et meget godt forhold til sin husbond, mens 
andre fikk til fulle føle den totale mangel på respekt og 
menneskeverd på kroppen. For disse ble det en hverdag 
bestående av nedverdigelse, undertrykking og standsfor-
skjell. Med utgangspunkt i ulike kontrakter og uttalelser 
kan man se at plikter og rettigheter også begrenset hus-
mannens mulighet til noen form for atferd som ikke var 
nådig i hans herres øyne.  Formuleringer som: ”.. ansam-
linger på plassen, dans, spil, drikk og komers forbydes,” la en 
bestemmende begrensning på husmannens festliv. Eller  

”…inntaging av logerende, derav også inderster forbydes..” .
Husmannskontraktene forteller også om forbud mot å hogge ved og materialer i 

bondens skog osv. Dersom bonden var en bra kar og husmannen en skikkelig arbeider, 
ble ikke alltid disse strenge reglene handhevet i praksis. Men vilkårene var gode å falle 
tilbake på for bonden dersom uoverensstemmelser skulle oppstå.

       Den sosiale nedvurdering av arbeidsfolk kommer tydelig til uttrykk i folketellin-
genes anmerkninger der det fremgår at det var vanlig at budeia eller stallkaren ”sover 
i fjøset” eller ”sover i stalden”. 

Tjenestejentene og tjenestegutter kunne ha samme soverom, noe som viser at 
husbonden ikke tok hensyn til moralbegrepet når det gjaldt arbeidsfolket. Det er lite 
trolig at han ville tillatt noe liknende for sin egen stand.

Det var ikke alltid at ting skjedde i overensstemmelse med lovverket. Den eldste 
forordningen om husmannsvesenet fra 1750 påbød skriftlig kontrakt og feste på livstid 
for husmannen og kona, og fastsatte bøter dersom bøndene forbrøt seg mot dette. Mot-
stand fra bøndene førte til at denne bestemmelsen ble opphevet etter kort tid. Alt i 1752 
ble bestemmelsen uthulet til bare å gjelde husmenn i utmarka som sjøl hadde ryddet 
plassen sin. I 1792 kom igjen en forordning med påbud om skriftlig kontrakt og at feste 
var å regne som livsfeste dersom dette ikke forelå. Denne bestemmelsen fikk likevel 
liten betydning.

Forliksprotokoller og rettsdokumenter forteller om utallige overgrep og utkastel-
sesforsøk på husmenn. Men lokalundersøkelser har også vist at husmannen hadde en 
viss rettsbeskyttelse. 

218    husmannsvesenet i løykjedalen og væla rundt

Forholdet bonde 
og husmann

Bækken, husmannsplass under Tokstad. Foto: Ole Løken (utsnitt)



I en skrivelse fra Johanne Tokstad datert 15. juli 1889 bekjentgjør hun følgende i 
en erklæring: 

Husmand Even Johannessen bedes udsagt fra brugen og besiddelsen af pladsen Har-
stad øvre under min gård Togstad, således at han frafl ytter og ryddiggjør samme inden 

14. april 1890”!
Det kan se ut som Even Johannessen stod i skyld for uoppgjort gjeld på kr.1,60 og 

at dette senere bekreftes innbetalt, men: ”…ikke førend sidste dag,”  som det står i en 
bemerkning.

I en skrivelse datert 24. sept. 1889 meddeler hun dermed lensmann Halvorsen føl-
gende: ”Udsigelsen for husmand Even Johannessen, Togstadeie (Harstad) tilbakekaldes 
herved. Johanne Togstad.”

Mange utkastelsesforsøk førte i virkeligheten ikke fram. Likevel er det ingen tvil 
om at husmannsvesenet, særlig der systemet med arbeidshusmenn eksisterte, innebar 
utbytting og undertrykking fra bøndenes side. 

Det er viktig å understreke paternalismen i det gamle bondesamfunnet, som inne-
bar en forventning om at en god bonde skulle føle ansvar overfor sine arbeidsfolk, hjelpe 
dem med arbeid og brødkorn i uår, låne dem penger til gjeld i et knipetak osv. Til gjen-
gjeld forventet bonden absolutt lojalitet fra husmennene, og at de oppførte seg slik de 
fi kk beskjed om og slik plassvilkårene fastsatte. 

Paternalismen, ansvarsfølelse og hjelp i bytte mot lojalitet, førte også til at hus-
mannen følte større solidaritet overfor bonden og gardsfellesskapet framfor solidaritet 
med utenforstående husmannsfolk. Denne autoritære faderlighet mellom arbeidstager 
og arbeidsgiver slo ut begge veger.

Knappheten på husmannsplasser og konkurransen om de beste, førte til at en hus-
manns død ble en annen husmanns brød. 

”En husmæinn hadde itte så mye å forsvara seg med, – det eneste måtte vara kjæften, men 
den var det itte mange som torde å bruke, iæillfæill itte før gardbruker´n var et stykkjy 
unna. – Je tenkte je skulle sagt det åt mæinna je, men så tenkte je det kunne vara, sa hus-
mæinn da´n kom hemmatt om kvelden og hadde fått ei overhøvling.”

Alf Prøysen har ofte tatt ting på kornet i sine mange beskrivelser om småkårsfolket 
i plassgrenda.

Enkelte torde likevel å si sine meninger uten tanke for overmaktas nærvær, og de 
mest respektløse smøg ikke orda i verken prest eller fut.

Gapglisen og den fandenivoldske humoren var nok det avgjørende våpen for mange, 
og i tunge stunder føltes det som en saliggjørende befrielse å  få tatt igjen i demokra-
tiets navn.

Øvrighetspersoner som opp i gjennom tidene fartet langs Præstvægen i embets 
ærend fi kk også mang en munter opplevelse i sin regelmessige kontakt med småkårs-
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folket. Noe også presten følte om han stakk innom ei lavloftet grå husmannsstue som 
snøggest en dag han hadde tid til overs, eller stanset langs vegen for å veksle noen ord. 

Om ikke annet, bare for å hilse på. Sjøl om det var sjølve øvrigheta og respekta de 
stod ovenfor var det ikke bestandig at ordvalget var like veloverveid og gjennomtenkt, og 
de ble sjelden svar skyldig, folket i grågrenda

En gang som tredjeprest Reinert Svendsen var på veg hjem fra hovedsoknet etter 
en søndagsgudstjeneste, kom han oppover Prestvægen og forbi husmannsplassen Har-
stad nedre der Erik holdt på med å sette poteter. Den slags helgearbeid følte Svendsen 
seg selvfølgelig forpliktet til å påtale, og stanset hesten.

”- Jeg tror ikke du får noen poteter der du setter i dag, Erik!” sa presten. 
”- Å, je ha itte sett æinna hell at dæ’ ha vørti likeså mye poteter der je ha sætt på 

synda’n som på månda’n, je!” svarte Erik tørt. 
”- Ja, men jeg tror ikke Johanne Tokstad liker at du gjør det i dag”, fortsatte presten.  
”-Hadd’a itte likt de’ så hadd’a fell itte lånt meg gamp da!” svarte Erik, smattet på Brona 

og fortsatte med sitt.
Og presten måtte bare resignere.

 
Hva var alternativene for yngre folk som skulle ut i arbeidslivet i siste halvdel på 1800-
tallet og de første årene etter 1900? 

Mange yngre i etableringsfasen valgte å gifte seg og etablere familie først, for etter 
hvert å flytte inn på en husmannsplass. Det å etablere en driveverdig og lønnsom jord-
veg i tilknytning til en husmannsplass krevde en innsats fra begge partene, etter hvert 
også ungene. Bonden forlangte også en håndsrekning av husmannens øvrige familie-
medlemmer i de mest hektiske periodene på garden, Noen hadde også dette kontrakt-
festet. I 1890-åra ser man en tendens til alternative yrkesvalg blant yngre arbeidskraft. 
Jernbaneutbygginga tok til for fullt gjennom vårt dalføre i disse åra, og det knyttet til seg 
mye folk som ville prøve noe annet enn gardsknoget. De fleste husmennene var kon-
traktforpliktet, men yngre tjenere valgte nå jernbaneyrket. Ved innsats og hardt arbeide 
var de sikret bedre utkomme, og ikke minst fast arbeide i mange år fremover. Arbeide 
på parsellen Hamar-Sel pågikk fra 1891 til 1913. Gjennomsnittlønna for tjenestegut-
ter og dagarbeidere i Hedemarken fogderi 1890 og 1895 lå på kr. 1,70 - 1,80 pr.dag – på 
egen kost. Om vinteren lå daglønna rundt 50 øre lavere. Ved jernbanen var timelønna 
i samme periode på ca. 30 øre. Med 10 timers arbeidsdag kom arbeiderne opp i 3 kro-
ner dagen. Det er ikke umulig at lønningene ved jernbanen virket som et sterkt press 
på bøndene. Fogden i Hedemarken fogderi skrev. ”I følge samstemmige meddelelser fra 
Lensmændene er den økonomiske stilling blant Gaardbrugerne i Femaaret gaaet ikke saa 
lidet tilbake….” paa Grund av daarlige Priser paa Produkter og forøgende Driftsomkostnin-
ger, nemlig forhøiet Løn og forbedret Kosthold til Tjenere og andre Gaardsarbeidere.”

Den tradisjonelle husmannstanken hadde dype røtter i Ringsaker, og jordbruks-
befolkningen hadde stor dominans i soknet på denne tid. Få eller ingen av de yngre i 
etableringsfasen var ennå knyttet til noen form for industri. En kan vel si at det ikke 
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eksisterte mange alternativer for ungdom når den 
skulle ut i arbeidslivet. Majoriteten av tjenere, dag-
leiere og innerster kom i hovedsak fra husmanns-
hjem. Rekrutteringen fra husmannshjem varierte 
prosentmessig fra 40% til 70% av det totale antall 
gjennom perioden. Svært mange husmannssønner 
hadde ifølge kildene samme start i livet som sine 
fedre. Den tradisjonelle ”gammelmanns-tanken” 
der omkvedet var: -”hæin bæssfar var husmæinn, 
og´n far var husmæinn…. så je ska bli husmæinn 
je å!?” – var nok tuftet og trygt forankret i familiær 

arv og grunnleggende ensrettet tenkning.
Muligheten for at de senere i livet fikk yrker som hadde høyere sosial status var 

selvfølgelig tilstede. Industrien krevde etter hvert arbeidsfolk og modernisering og 
mekanisering i landbruket overflødiggjorde arbeidere rundt om på gardene. 

En kar i nabobygda svarte friskt på spørsmål om hvilke muligheter som eksisterte 
for husmannsbarn i yrkeslivet: 

”I åra før 1905 var det ikke noe yrkesvalg. Det var å begynne på en gard dagen etter 
konfirmasjonen, kanskje også før. Det endte som oftest med at en para seg med ei tjeneste-
jinte. Barna kom nok oftest fort, og så var det å bli husmæinn.”

 
Hvorfor kjøpte ikke husmannen sin egen plass, og kom en husmann i betraktning hvis 
muligheten til å kjøpe sin egen plass bød seg? Dette har selvfølgelig mye med økono-
miske forhold å gjøre, men det var kanskje også sosiale aspekter innvevd i denne pro-
blemstillingen, der posisjon, makt og status kunne være avgjørende.

I den forbindelse er det interessant å ta med en hendelse fra hovedsoknet, uten at 
den isolert sett behøver å stå for noe representativt:

- Ved lov av 19. juni 1882 ble det nemlig bestemt at landets prestegårder skulle 
reduseres i areal og husdyrhold. Ringsaker prestegård ble redusert som følge av denne 
loven. Interessant er det å se på hvordan det gikk med de husmannsplassene som hørte 
til de parsellene som ble solgt. 

Hvem kjøpte plassene? Hvordan var husmannens muligheter til å kjøpe plassen? 
Gir embetsmannskommisjonene uttrykk for hvordan de ønsket det skulle gå med plas-
sene? Det var 7 parseller av prestegården som ble bestemt solgt ved denne reduk-
sjonen. To av parsellene var husmannsplasser som ble nevnt separat. I tillegg lå det 
to plasser under Ødegården. Alle delene som var til salgs var vel så små at en godt 
kunne tenke seg at en husmann kunne kjøpe. Det synes å komme fram i kommisjonens 
innstilling at det var ønskelig å selge større deler under ett. Parsellene Nordjordet, 
Ødegårdsjordet og Bækkelund lå så nær hverandre at kommisjonen fant det hensikts-
messig at de ble solgt under ett. De mente også at Dokken kunne benyttes som hus-
mannsplass, og ønsket at en gardbruker var kjøper. En slik fremgangsmåte minsket 

221 

Kjøp av egen 
plass, eller 

husvære

”Gammel husmannsplass.”
Illustrasjon: Knut Nordsveen



mulighetene for folk med mindre økonomi til å kjøpe jord. Virkningen av et slikt utsagn 
måtte bli at gårdbrukerne hadde størst mulighet for å kjøpe. Tanken om å la husmen-
nene få kjøpt plassene sine ved salget er overhodet ikke nevnt i formuleringene. Under 
selve avviklingen av auksjonen ble Nordjordet og Ødegården solgt under ett til bruks-
eier Thore Bjerke, og de to beliggende plassene Nyborg og Domstuen synes dermed å 
opphøre som husmannsplass. Plassen Dokken ble solgt til brukseier Christian Dæhli, 
som også opphørte som husmannsplass. Plassen Bækkelund ble solgt til den som tid-
ligere besatte plassen, nemlig lærer Christian Bårdseth. Han hadde i kraft av sitt lærer-
yrke en annen status og sannsynligvis bedre økonomi enn lavstatusgruppene. Da det 
gjaldt salg av jordstykket Volds Ødegård ble det oppropt ved auksjonen for 6000 kroner. 
Johannes Togstadeie bød 4000 kroner. Ingen bød over ham før lensmann Halvorsen bød 
5000 kroner og fikk tilslaget.  

Det kan i hvert fall konstateres at den eneste gangen en husmann bød, fikk han ikke 
tilslaget. Etter etternavnet å dømme kan det tyde på at Johannes var husmann, da det 
var vanlig å ta gardsnavnet + eie som etternavn. 

Først mange år senere kunne husmannen med loven i hånd innløse plassen, ofte 
med rettslig forlik eller ekspropriasjon.  

Ovennevnte historie illustrerer også at verden ikke har forandret seg så mye på 100 
år, bortsett fra at pengesummene i dag er større. De som hadde penger fikk en posisjon 
og status, som igjen ga makt og myndighet. Derav oppstod klasseskille og standsfor-
skjell, en sosial distanse som aldri kommer til å bli avviklet.

 
Fra ca. 1870- åra merkes en nedgang i antall husmenn fordi mange av dem gikk over til 
den nye arbeiderklassen i industrien eller utvandret til Amerika. Husmannsfolk drog til 
Amerika, plassene ble stående tomme, og det ble mangel på arbeidskraft i bygdene.

Denne perioden kalles ”Det store hamskiftet” i bondesamfunnet på 1800-tallet. 
Her finner vi de økonomiske årsakene til at husmannstida tok slutt. 

Det store hamskiftet er fellesbetegnelsen på de store og innbyrdes sammenvevde 
økonomiske, sosiale og kulturelle omdannelsene som begynte i det norske bondesam-
funnet nær midten av 1800-tallet. Prosessen førte til at bygdebefolkningen i økende 
grad tapte sin uavhengighet og sin tilknytning til garden, nabolaget og bygda, og i stedet 
ble inndratt i, og avhengig av, storsamfunnet. 

Utgangspunktet for hamskiftet er de store tekniske oppfinnelsene, den industrielle 
revolusjon og overgangen til en kapitalistisk produksjonsmåte. 

Kommunikasjon, jernbane, veier, dampskip var viktig i forbindelse med hamskiftet, 
og åpnet muligheter for bøndene til å nå nye markeder med varene sine. Bedre postsys-
tem og innføring av telegraf var også viktig. 

Med ”flukten fra landsbygda” økte behovet for landbruksprodukter i byene. Der-
med kom overgangen fra overveiende sjølforsyningsøkonomi til markedsøkonomi også 
i bondesamfunnet. 
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Mekanisering og overflødig manuell arbeidskraft førte til problemer. Det var natur-
lig at antall husmenn sank etter 1850-årene, og det skapte uro og usikkerhet blant 
arbeiderne.

Det er ikke i noe tilfelle kjent hvorvidt husmennene eller tjenerskapet på noen av 
gårdene i Ringsaker gjorde opprør eller aksjonert mot denne utviklingen som pekte mot 
nedbemanning i landbruket.

Vi må til nabofylket Akershus for å finne kollektiv opptreden fra husmennenes side 
av noe omfang. Der oppstod problemer mellom bønder og husmenn og hadde i lengre 
tid karakter av individuelle konflikter. Våren 1848 forsøkte husmennene i Aurskog ved 
en slik aksjon å knuse treskemaskiner, som de fryktet ville ta det meste av vinterarbei-
det fra dem. Lensmannen hindret herværket, men hendelsen vakte såpass oppsikt at 
stattholderen omtalte den som: ”En liden Snev af Nutidens moralske Cholera ...”

 
De husmannsplassene som lå lengst ute i hovedbølets utmark med dårlige dyrkings-
forhold, klarte ikke å konkurere med de mer solvente plassene lenger framme på ber-
get eller nærmere hovedbølets innmark. I tillegg ga de små og ofte avsidesliggende 
husene lav prestisje, som økte den sosiale distansen og husmennenes dårlige selvbilde. 
Nye fremtidsrettede veier ble anlagt gjennom bygdelagene og overtok etter de tidligere 
tiders veifar og tråkk gjennom skog og utmark. De ble dårlig vedlikeholdt og grodde att, 
kun dyra fulgte dem. 

De plassene lengst unna hovedbølet med kaldest og dårligst jord og dårligst hus 
ble tidligst fraflyttet og revet. Flere slike eiendommer ble tilplantet med skog, men tom-
terester, kjellermurer, rydningsrøyser og spor etter overflatedyrking ligger flere steder 
ennå som tegn på at det har vært aktivitet og bosetting i området.

Nedgangen i husmannsvesenet synliggjøres også i tallmaterialet, og i Hedmark 
utgjør tilbakegangen i årene 1855-1875 10,85 % eller 657 husmenn. På landsbasis er 
tilbakegangen på 12291 eller 18,89 % i samme periode.

Etter første verdenskrig ble det å være husmann en gammelmannstilværelse som 
hadde overlevd seg sjøl. I 1920 var 70% av husmennene over 50 år. I Hedmark var tilba-
kegangen liten i forhold til Oppland og Akershus.

Det som la grunnlaget for en endelig løsning av husmannsproblemet var arbeidet 
til Jordkommisjonen av 1919. Den la fram sin viktigste innstilling i 1923. Men det ble ei 
tung sak å få gjennom i Stortinget, delvis på grunn av at regjeringene skiftet så mye i 
disse åra, men også på grunn av politisk motstand. 

I juni 1928 ble så ”Lov om ordning av visse jordspørsmål» vedtatt, og det var spe-
sielt kapitlet ”Om ordning og avvikling av eldre husmanns-, bygsel- og leilendingsforhold” 
som var interessant for husmennene.

Loven grep inn i kontraktforholdet ved at den ga muligheter til å omgjøre arbeids-
plikt til ei pengeavgift, og åpnet også for at leieforhold kunne forlenges ut over tida 
som var bestemt i kontrakten. Men viktigst var at lova gav husmennene forkjøpsrett til 
plassene sine, og at de også i mange tilfeller kunne kreve plassene ekspropriert. Disse 
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reglene førte til den endelige avviklinga av husmannsvesenet der det ikke skjedde fri-
villig salg. 

Vi ser mange eksempler på denne loven tidlig i 1930-åra da de mest sentralt belig-
gende husmannsplassene i bygdene blir skilt ut som sjøleide enheter, til tross for de 
vanskelige tidene i Norge som gjorde at mange kviet seg for det.                            

Utflyttingen skapte også etterspørsel etter arbeidskraft i jordbruket. Dette ble for-
søkt løst bl.a. gjennom låneordninger for kjøp av husmannsplasser, men de fleste ste-
der tok ny teknologi som traktoren eller slåmaskina over husmannens arbeid. I 1950 var 
husmannsvesenet bortimot avviklet. 

 
De fleste husmannsfamilier flyttet ganske ofte. Disse er det oftest vanskeligst å følge 
bevegelsesmønsteret til, fordi de etterlot seg få spor i offentlige kilder. Noe som også 
kunne skyldes mangel på tinglyste arbeidsavtaler og kontrakter. Der store barneflok-
ker preget husmannsstuene er kirkebøkene sikre kilder fordi de forteller hvor familien 
befant seg da barna ble født og konfirmert.

Hvorfor flyttet husmannsfamiliene så ofte? Arbeidsforhold, boforhold og sosiale 
forhold spilte inn. De fleste hadde et håp om at det ville bli mye bedre dit de kom, i for-
hold til garden og plassen de flyttet fra. Lavstatustilværelsen har nok til alle tider skapt 
forventninger i folket. De fleste har en innebygd framtidsvisjon preget av drømmer og 
tanker om lengsel etter status og rikdom - en følelse av at alt vil bli så mye bedre, og at 
de skulle ”få en dag i mårrå,” - en morgendag som de knapt så noe til - - -.

Det hjalp heller ikke at de ”banna og ba sin husmannsbøn, og trudde på eit himmelsk  
etterskott på løn.” Det kom aldri!

I det minste var det nok ikke uvanlig for en husmann å tenke at ”æille har et sysken-
bån på Gjøvik”. Det hjalp ihvertfall på mindreverdighetsfølelsen.
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kilder: Bondelandet
Simen Skappel
Kjell.G. Melbys hovedoppgave
Folketellingene
Norgeslexi
Arkivnett
Forfatterens eget arkivmateriale
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Johan Nordhagen

”Eenstaprud”

husmannsfolk
Forteller: Knut Nordsveen

Johan Nordhagens 
kunst er godt kjent, 
men modellene 
til portrettene og 
situasjonsstudiene 
hans er lite omskre-
vet. Hvem var de, og 
hvor bodde disse 
personene som ut-
trykksfylt og ekte, og med en uimotståelig sjarm skaper ro og harmoni i motivet? De 
som kledd i hverdagssliterens drakt viser oss en utilsminket hverdag, formidlet gjen-
nom Nordhagens vâre riss og penselstrøk. Det som kjennetegner og særpreger Nord-
hagens detaljerte arbeider er at de viser en tidsepoke med personer i sitt rette miljø, 
gjerne i en arbeidssituasjon som ofte er tidstypisk, og som sammen med klesdrakter, 
møbler og interiør gjør motivet til en sosial- og kulturhistorisk skatt. Det er en fotogra-
fisk nøyaktighet som gjengir situasjonen og yter motivet full rettferdighet, lenge før foto 
ble allment tatt i bruk som dokumentasjon.

Til Johan Nordhagens motiver knytter det seg ofte mange artige historier, og flere 
er fra husmannsmiljøet. Nordhagen portretterte mange personer fra grågrenda og 
satte pris på dem – et folk han selv var av. Og på sine eldre dager moret han seg kostelig 
over de mange episodene fra da han jobbet med disse verdige representanter av prole-
tariatet, og han likte og fortelle dem i lystig lag. En klassisk historie er fra den tiden han 
jobbet med sitt store maleri ”Husmannsfolk”, som viser Stapperudfolkene der mannen 
sitter å lager rivetinder og kona sitter ved garnvinna.

 
Stapperud var en gammel husmannsplass under gården Vinju i Veldre og lå etter den 
gamle bygdevegen som gikk fra Vinjusveen og vestover grendelaget mot Meieribakken. 
I dag er vegen en del av ”Løkendalsvegen”. 

På et kart fra 1820 står plassen avmerket med navnet ”Eenstaprud”, for etter hvert 
å ende opp med bare ”Stapperud”. Navnet kan ha en botanisk relasjon etter den ganske 

”Husmannsfolk”, etter radering av Johan Nordhagen 1914.



vanlige bregneforekomsten ”Einstape”, eller blandt eldre folk den mer lokale varianten, 
”Engstappe.” Plassen Stapperud ga ingen stor materiell avkastning for plassbrukerne, 
den fødde 1 ku og noen sauer, og årsgrøden bestod av litt bygg, blandkorn, erter og 
poteter. 

Den siste husmannen som bodde i Stapperud var svensken Nils Andersen og kona 
Agnete Gudbrandsdatter. Han var født i Mangskog i Vãrmland 5. mars i 1835, og meldte 
flytting til Veldre 8. desember 1863. Nils oppholdt seg først på Koss, men gikk senere som 
dagleier på By, hvor Agnethe var tjenestepike. Hun var født 1828 på Vinjueie i Veldre. Nils 
og Agnete giftet seg 14. desember 1866, og bodde den første tiden på Flisakereie, men 
flyttet snart til Stapperud. Han gikk som husmann på Vinju.

I 1900 hadde de fremdeles ku i Stapperud, og dyrket litt korn og potet. Nils står 
oppført som ”husmann med jord, og gaardsarbeide” til tross for sine 65 år. Stapperud 
ble etter hvert et bøkselsbruk (bygselsbruk) hvor husene tilhørte beboerne, mens jorda 
ble leid ved å betale en liten avgift til hovedbølet. Nils og Agnete var av det nøysomme 
slaget og sløste ikke med midlene og ressursene. De utnyttet jordsmonnet og dyrket 
der det lot seg gjøre å høste. Nils hadde flere små grønne flekker nedover i hovedbølets 
skogsmark hvor det saftige graset ble høstet med skyru og båret hjem på ryggen i sek-
ker, og tørket. Det ble et kjærkomment tilskudd til vinterforrådet.

Det fortelles at etter disse to var flyttet til Veldre gamlehjem, ble det funnet igjen et 
ukjent pengebeløp etter dem i Stapperud. 

 
Det var Nils Andersen, eller ”Stapperudsvensken”, og kona Agnete som ble kjent som 
modellene i Johan Nordhagens maleri ”Husmannsfolk” fra 1913. Bildet oppnådde stor 
internasjonal anerkjennelse på verdensutstillingen i Paris i 1914. Dette arbeidet regnes 
for å være et av Nordhagens beste, og finnes også i raderte eksemplarer, noen også 
fargelagt for hånd.

Stapperudsvensken gikk for å være av den lette typen som  var god i replikken og 
rask og original til å svare for seg, mens kona Agnete var sur, survete og giktisk.

Mens Johan Nordhagen jobbet med bildet i Stapperud var det vanskelig å få henne 
til å sitte rolig. Det ble mange og lange dager i samme stillingen for modellene før Nord-
hagen ble fornøyd. Dette gikk på tålmodigheta løs for den giktiske som stadig måtte opp 
å rusle mens hun masserte bort de verste plagene, noe kunstneren påpekte.

Johan Nordhagen fikk gullmedalje for bildet på verdensutstillingen, noe som ble 
slått opp i avisene her hjemme. Tredjeprest Reinert Svendsen syntes dette var så moro 
at han tok karjolen og hesten og reiste til Stapperud for å fortelle det til husmannsfol-
kene. Stapperudsvensken syntes det var stor stas og sa ivrig til kona: -”Hør du kjer-
ring, nå går flickorna i Paris och tittar på gubben!!” ”- Paris du messom, dritten!” 
svarte kjerringa. Det endte med at den italienske dronningen kjøpte bildet, og det stod 
naturligvis også i avisene. Svendsen dro igjen av gårde til Stapperud for å fortelle den 
store nyheten. ”-Å, hør du kjerring, nå henger vi på veggen hos dronningen i Italien!” sa 
svensken.    –”Det hjelper så lite for gikta!”  svarte hu. 
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Nils og Agnete bodde i Stapperud i over 40 år, men da Veldre gamlehjem ble innviet og 
tatt i bruk 14. april 1915, flyttet de dit.

Reinert Svendsen var en foretaksom mann med mange interesser, og var en av 
grunnleggerne av Veldre gamlehjem. Han kjente jo godt til Stapperudfolkene som da 
begynte å bli gamle, og medvirket til at de fikk plass på ”hjemmet” fra starten. Dagen 
etter innvielsen kom de to proletarene vandrende med sitt relativt beskjedne bohave i 
knytte på ryggen. De fikk ikke gleden av å bo på gamlehjemmet så lenge, for allerede 24. 
oktober 1916 døde Agnete der, 88 år gammel, og Nils ca. 5 måneder senere - 18.mars 
1917, 82 år gammel.

Plassen Stapperud ble i 1918 solgt til Anders Larsen Haugli (f.1861) for 1800 kr. Han 
rev den gamle stuebygningen og oppførte et nytt hus omtrent på samme tomt, som fikk 
navnet Bakkerud. Anders ”byggmester” Haugli stod selv modell på Johan Nordhagens 
maleri ”I smien” i 1940, som det også ble gjort radering av.

Sønnen Johan Haugli (f.1898) tok over Bakkerud i 1946 og hadde det i ca. 30 år, da 
det ble solgt ut av familien.

227 

Bakkerud



Kontakt Løykjedalen og resten 
av væla

Moelv poståpneri ble åpnet i 1894 og Ring-
saker poståpneri ble flyttet til Tande i 1897.  
I 1896 ble det opprettet enda 
to nye poståpnerier i Ringsa-
ker. I Gaupen startet Gaupen 
poståpneri sin virksomhet 
den 1. juli 1896. Den nye post-
åpneren var Anton N. Huuse 
som ellers var kontorbetjent 
og regnskapsfører på Gau-
pen meieri. Han måtte én 
gang daglig hente ”bipost” ved 
”Nordbanens Postexpedition” 
ved Tande stasjon. Omtrent 
samtidig fikk Veldre sitt første 
poståpneri på Byflaten.

Ved århundreskiftet var derfor Ringsaker godt dekket med poståpnerier og post-
gang. Det var slutt på den tida en måtte vente to til tre uker før hovedstadsavisene kom 
til gards. Nå kunne avisa fås nesten mens trykksverta enda var varm. Også dette var en 
del av kommunikasjonsrevolusjonen i Ringsaker.

 
I dag er telefonen overalt. Lite ante vel Graham Bell hvor stor utbredelse hans oppfin-
nelse skulle få. I Norge fikk vi det første telefonselskapet i Christiania i 1880. Deretter 
bredte denne nye kommunikasjonsteknologien seg raskt. Til å begynne med ble utbyg-
ginga av telefonen foretatt av private og lokale telefonselskaper. I løpet av 1880-åra ble 
det opprettet slike selskaper i nesten alle norske byer og i mange bygder, også på Hed-
marken. Før 1890 hadde både Stange, Romedal og Løten fått sine telefonforeninger.

Heller ikke på dette området var Ringsaker i den kommunikasjonsmessige fortrop-
pen, men likevel ikke av de langsomste. I en avisannonse for den 14. mai 1891 inviterte 
Martin Halvorsen, Iver Hersoug, M.G. Kjos, Christian Dehli og Anders Smestad til et 
møte på Tingvang for å skaffe et ”Telefon-Anlæg” til Ringsaker. Møtet ble holdt den 19. 
mai og her ble Ringsaker Telefonforening stiftet. Hensikten var å knytte seg til ”Hamar 

Nye poståpnerier

Telefonen
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Førstedagsstempel Rudshøgda postkontor

Slik treffes vi
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Telefonforeningsnett” med ei linje direkte til Hamar. Medlem-
mene av foreningen var til å begynne med de som bodde innafor 
hovedsoknet så langt opp som til og med Næroset. Telefonsen-
tralen ble lagt til Tingvang.

Men utbygginga gikk fort. I 1892 ble telefonnettet utvidet 
med ei linje fra Hamar til Lillehammer. Brøttum ble da knyttet til 
nettet med en egen telefonsentral på Rogne. Samtidig ble også 
Åsmarka knyttet til Ringsaker telefonnett. I 1893 begynte ”Nes og 
Helgøens Telefonforening” sin virksomhet, og fikk linjer som ble 
koplet til Ringsaker telefonnett.

I løpet av noen få år var nesten hele bygda blitt knyttet 
sammen i ett telefonnett, og bygdas telefonnett var igjen koplet 
både til Hamar og Lillehammer. Det var virkelig en kommunika-
sjonsmessig revolusjon, om enn i miniformat. Det betydde sjøl-
sagt ikke at alle hadde fått telefon. Telefon kostet penger, ikke 
så mye, men nok til at det i den første tida var for dyrt for vanlige 
arbeidsfolk. I 1893 var årskontingenten i Ringsaker Telefonsel-
skap per abonnent 10 kroner per år, med en minsteavgift på 25 
kroner. Det var nesten ei månedslønn for en vanlig dagarbeider.

I første omgang var det altså private telefonselskaper som 
stod for utbygging og drift av telefonvirksomheten. Først i 1890-

åra begynte det statlige telegrafvesenet å engasjere seg i telefondrift. I 1895 vedtok så 
Stortinget at all telefondrift skulle være statlig. Først da ble det virkelig fart på utbyg-
ginga av telefonnettet, og bruken av telefon økte sterkt. Noe allemannseie ble nok ikke 
telefonen før i etterkrigstida, men vi kan likevel si at som informasjonsarena var kirke-
bakkens tid over, og budstikka var definitivt kastet på ”historiens skraphaug”.

 
Sterke lokale kulturer og stolthet har dannet utgangspunkt for utviklingen av energi-
bransjen i Innlandet. Dannelsen av nåværende Eidsiva Energi AS har en lang historie. 
Dette er en historie med både sterk lokal identitet og evnen til å forene krefter til mer 
slagkraftige og moderne enheter.

Hamar, Vang og Furnes Kommunale Kraftselskap ble dannet i 1913. I 1987 fusjo-
nerte selskapet med Ringsaker og Nes Kraftanlegg og Løten Elektrisitetsverk og dan-
net Hamar-regionen Energiverk AS. Selskapet gikk over fra å være et interkommunalt 
selskap til å bli et aksjeselskap fra og med 1. januar 1999. Selskapet utviklet seg til å bli 
et av de ledende energiforetak i Innlandet. Det ble også nedlagt betydelig arbeid i sel-
skapet for å tilpasse seg nye rammebetingelser og økt endringstakt i bransjen.

Hamar-regionen 
Energiverk AS 

(HrF)
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ætter Præstvæga - i fælom hass alf

Præst-vægen gror att ... Men den har gjort plikta si og kæin kvile trygt. Folk har fønni brei-
ere væger. Fyst kom kommunevægen, å den var så væl planlagt og smaug seg forsiktig unna 
de bratte bakka og kom med kommunale løfter om at her skulle det bli lettere å gå.

Præst-vægen har æiller gitt noen løfter og forhåpninger. Var det noen som ville gå 
præst-vægen, fekk dom ta’n for det den var. Sto du øverst på Meieribakka, var det som 
himmerike nærme seg, du måtte bøye hugu for itte å stange atti sjustjerna. Og kom du tel 
bottnes, låg itte styggmæinn langt unna og rasle i lenkjer og fot-jønn.

Spøkelser og skrømt hadde sin faste plass ved Hesthagaleet, og som motvekt klang det 
lyst og freidig i frelsesarmegitarer ved Harstad-vægaskjellet.

Egentlig var præst-vægen en fin væg, det var vægen i milla Veldre-kjærkjen og Rings-
aker-kjærkjen. Men nå’ præsta fekk bil, gikk dom over tel kommune-vægen. Dom fekk det 
travelt, dom som andre. Men Præst-vægen lå der, og så kom det nye folk og overtok. Tater 
og omstreiferer, kræmer og slask. Det blaffe bål i Lybekk-hamningen og dom fæinn kvile-
pause i lushatt og karvekål.

Det drog ei vise og et eventyr etter Præst-vægen hår skapte dag. Og den som besørje 
tona tel visa, var husmæinnskrøttera. Dom hadde enerett på å beite etter vægkæintom, og 
bjeller hadde dom æille. Tel og med den minste kælv-tappen bar ei lita tingel-vekkje som 
kom med ei spinkel tone når mor hass hadde brøti seg igjønnom og inn i lykkja.

Og så fine stugunamn som det fæins etter Præst-væga. Du kæin tala på Eurpavægen, 
den blir bære smågutten i sammenligning. Går du Præst-vægen, kjæm du tel Kvit-Russlæ-
ind og Rau-Russlæind. Så går du ner Russlæinds-bakken, og da er du i Lybekk. To Langg-
ardsbakker og ei lita flå – så er du i Prøysen. Det var to Prøys-stugur, men den eine er borte. 
Så har du Prøys-bakken, og når du kjæm til Svebakken, ser du to Hamborg-stuguer.

Æilt detti får du oppleve på under en hælv time, og ennå rekk du å plukke linnéa ved 
Lybekkhamninga og villrips i Granomsbakken.

Men det som je støtt ha vøri stolt ta når det gjeld Præst-vægen, er at den æiller har gått 
på akkord. Her skulde itte den nye tia med kjøredoninger og teknikk få sleppe tel.

Prøve du å sykle etter Præst-væga, er det som den gjør nar ta deg og gjør hjulspora 
dobbelt så djupe. Og er det en bil som prøve å lirke seg fram etter væga, skyt Præst-vægen 
en stormdiger stein rett under hjula.

Præst-vægen
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Forteller: Torbjørn Ekern
Gjengitt med tillatelse av Prøysens Venner



Og om dom bygde jernbanen og laga Dalheimsbrua over Præst-vægen, krevde vægen 
liv. Hu dyrlæge-Marja vart kaste nedpå skinnegangen da hesten flaug ut nå’ toget kom. 
Overtru og lægeråd i flere generasjoner knustes under teknikkens tanketomhet.

Og så er det en ting tel med Præst-væga. Den har æiller vørti utparselert og opphakke 
i smått.

Nå syng Præst-vægen på siste verset. Like hel, like minnerik blir det en død i skjønn-
het. Du behøver itte å sende kræins. Præst-vægen høild seg med blommer sjøl ...
           
Alf Prøysen

Dænna skildringa ta Præst-væga sto å læsa ti Vægviser for Ringsaker 1966-67. 
Helles kom’n Alf mæ jæmna inn på Præstvægen nå’n skreiv om hemtraktom sine. Itte 
minst i: ”Det var da det, og itte nå.” Præstvægen æ avmærkje på de eldste kartom over 
bygda (ca år 1800), og har sikkert vøri brukt lengi føri den ti’n. Namnet fækk’n ta di at 
Vældre-præsten, som bodde ved Ringsak-kjærkjen, kjørde denni vægen mæsta hår dag 
på væg tel Vældre-kjærkjen. Det mæste ta væga æ farbar, hell iæillfæill gangbar, den 
dag i dag. I 1876 sætte bygdefolke opp bolig åt præsta på Vældre-præstgarda, Fagertun. 
Ætter dæ brukte nok itte præsten vægen så ofte som før.

Men Præstvægen ligg der den, klar tel å bæra deg fram gjennom Prøysen-læind. 
Er du litt lur, så begynne du øvst ved Vældre-kjærkjen. Dæmmer får du mæsta bære 
neoverbakke helt fram åt Ringsak-kjærkjen. Du kæin trygt helse på æille du møte. Før 
her træffe du bære kjens folk. Iæillfæill virke det slik. Før æille som rusle ætter Præst-
væga ha nå’å ihopes. De eineste som itte helste på enæin ætter Præstvæga, va krøttera, 
førtæle’n Alf.
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Nå’ du nå stå her og ser neover mot Vældre-kjærkjen, så lure du fell på åffer vi itte 
starte opp ved den gamle kjærkjegardsmura. Det va da fell der Præstvægen begynte? 

Ja, det æ riktig nok dæ. Men som du ser, så gå det ingen væg herifrå og rætt neåt 
mura. Den del’n ta Præstvæga vart oppdyrke i 30-åra engong. Sjølve Vældre-kjærkja 
ha hell itte støtt li’ der a nå ligg. Hu vart bygd der i 1725-26. Før den ti’n låg a på den 
øistre gardsplassa på Flesaker som æ namnet på den garden du ser tel høgre. Der æ 
det grøvin fram beinrester frå graver på den gamle kjærkjegarda. Flesaker æ ein ta de 
eldste gardom i Vældre. Der æ det gjort funn ifrå steinæildra, og det æ flere gravhauger 
på garda.

 
Men vi kæin da itte legga i væg ifrå Vældre-kjærkjen før vi ha næmnt’n Reinert Svend-
sen. Hæin va præst i Vældre ifrå 1881 tel 1925. Og dæ va ein mæinn det gikk ord ta. Hæin 
va mæ å starte både gamlehjem og barnehjem i Vældre. Tok initiativ tel å stifte historie-
laga både i Vældre, Ringsaker og Brøttum. Hæin vart utnæmnt tel Ridder av 1. klasse 
av St. Olavs Orden. Da’n gikk av som præst, slo’n seg ned i Torgerstuggun, som ligg en 
5-600 meter nordafør her.

Om’n Reinert Svendsen seie’n Alf Prøysen i Det var da dæ, og itte nå: ”Hæinnom 
hadde vi stor respekt for. Når vi hørde karjolen hass kom knirkendes oppover Kusve-bakken, 
gikk vi æiller ut. Og var vi ute, gikk vi innat tel hæin hadde kjørd forbi. Vi sto itte bak gardina 
engong, vi bære sto og sa itte eit eineste ord før hæin hadde kjørd forbi og karjolsknirken 
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hadde vørti borte. Åffer vi gjorde det, veit je itte, men je trur det var ei slags form for ærbø-
dighet mot den præsten som itte var før stor tel å bruke vægen våres.”

Den karjoln som’n Reinert Svendsen brukte, den er i behøild i Torgerstuggun den 
dag i dag. Vi ter fram den karjoln av og tel ætter Præstvæga, og æ du heldig, kæin du 
kæinskje få høre den såmmå karjolknirken du og, som’n Alf hørde før ein 70-80 år sea.

 
Vi ha itte gått så langt, men vi puste på litt her likevæl. Detti æ eit utsyn som’n Alf 
knaft nok hadde. Skogen æ nok høggin ætter at’n Alf drog frå bygden. Vi ser Mjøsa neri 
dalbott’na tel vænstre, men vonom bli a borte før øss, og vi ser itte att a før vi nærme 
øss Rinsakkjærkja. Og som æille vet, så æ det viktig å sjå Mjøsa. De ha fell hørt å jinta 
sa da a drog hemanifrå før å få seg arbe: ”Det er det såmmå å je kjæm hen i væln, ” sa 
a, ”bære je få sjå Mjøsa.”

Men vent litt! Det æ itte bære Mjøsa vi ser herifrå. Ser de itte Soria Moria-slotte 
som dukke opp litt lenger mot væst a, mot ”bærje det blå”? Er det ei hildring, eit Fata 
Morgana? Og Præstvægen gå da fell borti der en stan og? Men n’Alf ha da æiller næmnt 
at Soria Moria ligg ætter Præstvæga. Vi få sjå håss det heng i hop da vi kæm så langt!

 
Detti va tidligere eit husvær under Flesaker. Her vart’n Johan Nordhagen født i 1856. 
Hæin vart 100 år gammæil og va overlærer ved raderlinja ved Kunst og Håndverkssko-
len i Oslo i 20 år (1899-1919). På sitt felt va’n ein ta Norges mæst betydelige kunstne-
rer. Hæin va raderer, tegner og måler (portrettmåler og). Nå’ vi fækk ei virkelig norsk 
raderkunst, så ha vi’n Johan Nordhagen å takke før dæ. Hæin va produktiv gjennom 
50 år omtrent. Sønnesønn hass, ’n Hans Nordhagen, kjøpte Nordhagen i 1971 og ha 
restaurert husa. Hæin og familia bruke det mæst som feriestelle i dag. Ser det ut tel å 
vara folk der nå’ du kjæm førbi, så stæins på litt og slå av en prat. Dæ vil dom mer hell 
gjinne, ha dom sagt.

’n Alf Prøysen ville og bli kunstmåler. Og dæ skreiv’n og, som svar på ei stiloppgave 
hæin fækk i småskul’n: ”Hva skal jeg bli når jeg blir stor.” I ”Det var da dæ, og itte nå” 
førtæl’n om dæssa kunstnerambisjona sine: ”Det hadde vøri drømmen min støtt, og man-
gen gong nå’ je satt og tegne, så hang det vaksne folk over aksla mi og sulle på ei god tone 
som glei så lett inn i øret. Å, det blir fell kunstmåler ta hæinnom. Ja, så rart kunne det gå, je 
er sikker på at Nordhagen itte tegne likere på hass æilder! Johan Nordhagen, dæ var sam-
menligningsgrunnlaget, og hæin hadde itte kømmi ta likere folk hæin hell je. Ja, hæin hadde 
tel og mæ vøksi opp etter Præstvæga hæin og, i Nordhaga, en husmæinnssplass unna Fle-
saker. Så dæ som hadde hendt før, kunne kæinskje hende en gong tel, sa dom, og roste meg 
når jeg tegne sæterjinter i nasjonaldrakt som sto og heldt omkring en kvit bjørkestamme og 
såg mot solnedgangen med ei lang flette nedover ryggen.”

’n Knut Fjæstad, som vi ska møte att nå’ vi kjæm lenger ner i Præstvæga, fækk i 
oppdrag ta a Alf å ta hæind om tegningen’ hass. Det hadde vørti ein nokså stor haug mæ 
årom. Føreninga Prøysens Venner sende hårt år ut eit avtrykk ta ei ta de tegningom åt 
medlemmom sine, ei ny tegning før hårt år. 
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Her ved Jønsrudsveen låg det ei Skulemesterstuggu på hår si’e ta væga. Litt norda 
den øvste bodde a Dyrlæge-Marja på den ti’n da’n Johan ennå høildt tel i Nordhagen. 
Hu Marja og den tragiske skjæbna hennes ska vi høre mer om sea. Men nå æ vi æiltså 
”på toppen ta meieribakka” som ’n Alf skriv om. Vi læ’n Alf skildre utsynet herifrå: ”Sto 
du øverst på Meieribakka, va det som himmerike nærme seg, du måtte bøye hugu for itte å 
stange atti sjustjerne. Og kom du tel bottnes, låg itte styggmæinn langt unna å rasle i len-
kjer og fotjønn.” Men vi få nå våge øss neover her likevæl.

 
Meieriet, Vestre Veldre Meieri, vart lagt ner før bortimot hundre år sea. Men bygnin-
gen stå her den dag i dag, og Meieribakken ligg der, like bratt og tong før den som æ på 
opptur før eiga maskin, åkke det nå æ folk hell dyr.

Syster hass Johan Nordhagen va førresten meierske, hu, ved detti meierie’.

 
Her klang det lyst og freidig i frelsesarmegitarer. ”Dæ æ mæssom ei motvekt, dæ”, 
seie’n Alf, ”mot Hesthagaleet og æilt dæ nifse som heldt tel der”. Harstad-vægaskjelle, 
dæ æ eit viktig skjelle før øss på denni tura og dæ. Den Præstvægen vi ha gått på hit-
tel, den ha lautti telpasse seg bilæildern, ser vi. Før var æilt grønt, bære mæ tre svarte 
striper ætter gampbein og jønnbesline hjul. Og nå gå vi like godt tværs over nyvægen og 
ska følje Præstvægen slik som’n såg ut før gammæilt.

 
”Jag har bodd vid en Præstvæg i hele mitt liv og 
sett människor komma och gå.” Nei, dætta passe 
visst heller dåli dæ. Det æ nok heller Præstvæ-
gen som ha gått førbi furua hele sitt liv. Før furua 
kom nok fyst, få vi tru. Hu ha sti’ der a stå i rundt 
500 år, og omkretsen ha vørti 4,74 meter i bryst-
høgde. Men at Tokstad-furua ha ”sett människor 
komma och gå” dæ ska vara sikkert. Storparten 
ta dansketia ha a fått mæ seg og hele unionstia. 
Hu va mæ da jernbana kom førbi her i 1894, og 
da bygdevægen nordafør her vart åpne i 1910. Dæ 
va fell den hendinga som skapte støst førandring 
før furua nedi dalbottna her. Det va itte mange 
som fòr ætter denni dela ta Præstvæga ætter den 
dagen. Kjæmpefurua vart frede ca. 1912. Men nå 
oppleve a at det ha begynt å lea seg ætter Præst-
væga att!  Og hu som hadde trudd a skulle bli 
stå’n her som ei attergløyme resten ta livet! Men 
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’n Alf næmne itte Tokstad-furua, hæin, da’n førtæl om Præstvægen, enda furua nesten 
strauk’n over kjækan, da’n fòr her på Lierbakktura. Nei, hæin hadde ittnå tel overs før 
dom som stakk seg fram på nå’å vis!

 
Du ser tomta ætter gamle Furu skole like synna furun. At skulen måtte hete Furu, dæ 
seie seg sjøl. Men ’n Alf fækk itte oppleve denni skulen her. Det vart bygd ei ny Furu 
skule i 1910 da det kom ny væg nordafør her – Tokstad, dæ æ den garden du ser etpar 
hundre meter oppi lia her. Det æ der tidligere stortingsmæinn Platou høild tel. Tel væn-
stre før garda ser du skulebygningen. Der gikk ’n Alf i sju år. Både a Anne Cath Vestly og 
bror hennes, ’n Mentz Schulerud, gikk ei tid på Furu skole. ”Den tia bodde Schuleruds på 
en stor gard oppi solhellinga,” førtælde’n Alf, ”og hæin Mentz og je gikk ihopes på skulen. 
Men je såg’n æiller, før vi gikk itte såmmå dagen. Je vart kjent mæ a Mentz ætter at je kom 
inni byn.”

’n Alf likte seg godt på skula og va en flink elev. Men dæ va i de teoretiske faga. 
Sløyd f. eks., dæ va det værste’n visste. Mange år seinere råkte’n den gamle sløydlæ-
rern sin og sporde’n om’n kom hau å umulig dænna eleven hass hadde vøri. ”Du?”, sa’n. 
”Du va itte så værst du, men du skulle sett den spikjefjøla hæin Mentz Schulerud laga, 
du!” Så vart det da hell itte innafør snekkerfaget dæssa to Furu-eleva gjorde seg mæst 
bemerke i åra som kom.

 
Nå æ vi kømne tel bottnes, og styggmæinn ska itte ligga langt unna, ætter dæ’n Alf før-
tælde. Nå’ån styggmæinn kæin vi fell itte rækne mæ å råke på, men her ha vi iæillfæill 
Dalheimbrua. Og dæ namnet va nok lenge førbønnin mæ både dramatikk og uhygge. 
Her krysse Præstvægen Gudbrandsdalsbana, som strækningen Hamar-Tretten vart 
kæilt. Og så kæin ’n Alf få ordet: ”Å kjøre over Dalheim-brua va ittno morosamt. Da passte 
vi støtt på at skvættlærsreima itte var attknæpt. Da kom den gamle historia fram att om ei 
som hette Marja mæ telnamnet Dyrlæge-Marja. Hu kurerte både folk og krøtter, og så vart a 
hente tel en gard oppi Vældre, og dom kjørde over Dalheim-brua. Og så fækk dom høre toget 
i svingen, hesten vart redd og flaug ut, gutten fækk kaste seg ta, men a Marja fækk itte opp 
skvættlærsreima. Hu vart mæ utover og slo hæl seg mot skinnegangen.”

Ætter den dagen ha toget plikt tel å tute før det kjæm åt Dalheim-brua, og dæ gjør 
det den dag i dag. Men kravet om innsparing på offentlig sektor ha ført tel at det bære æ 
sørgående tog som gi signal i dag, itte nordgående. Den reduserte varslingsprosedyra 
ha nok itte gjort de helt store utslaga på ulykkesstatistikken på Dalheim-brua likevæl. 
Det æ nok år milla hår gong det går gamp over Dalheim-brua i vår ti.

Ein gong i åri fòr Prøysen-folke ætter Præstvæga mæ trille og hæst, leid borti garda. 
Dæ va på Lierbakk-dagen, da dom skulle besøke syster åt mor hass Alf oppi Vældre. 
Her i Pålsrud måtte dom stæinse på litt, før mor hass Alf måtte tala litt ve’n Marja. Dom 
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hadde tent ihopes i ongdomma og hadde mye å flire åt og kåmmå hau. Hu Marja hadde 
frisprog, førtæl’n Alf. ”Dom får svølje dæ je seie om det raspe litt i snarpen, sa a. Det var 
ittnå som kunne skræmme henni, men det modigste hu har gjort etter mitt skjønn den gon-
gen, var at hu balanserte på rækkverket over Dalheim-brua, da dom la jernbana der.”

Sålessen vart det to som hette Marja som kom på folkemunne takk vara  
Dalheim-brua.

 
Præstvægen gå rætt fram her den, men ha du hauen tel å stikke neom Rud Samvir-
kelag, så ligg dæ 100 meter neafør her. ”Hæindelsbetjenten på Samvirkelaget” råke du 
nok itte der i dag, og inn i butikken kæin du nok hell itte kåmmå. Huset stå tel nedfæills 
og æ itte mye å te fram. Med det va der’n Alf kom innom utpå høistparten i 1932 og fækk 
sitt fyste møte mæ a  Knut Fjæstad, som hadde eit fjorten da’ars vikariat der. Dæ førde 
tel eit livslangt vennskap, som fækk mye å seia før dom båe to. I boka- ”en dag i mårå. 
Unge år med Alf Prøysen” førtæl’n Knut blæint æinna om dætta fyste møte, som førde 
tel eit fruktbart samarbe millom dom. ’n Alf hadde jo æilt skrivi ein del småtteri, som’n 
Knut va behjælpelig mæ å få publisert.

 
Jamen vart’n borte før øss a dø! Nyvægen strauk av garde mæ a. Men Præstvægen 
ha ni liv, og dukke vonom opp att. Ved Prøysenmonumentet, bak Infosenteret, ligg’n og 
vente på øss, livskraftig som æiller før. Så få vi bære freste å kåmmå øss vælbærja fram 
dit. Fyst lyt vi over brua da, der E6-trafikken buldre under beinom på øss. Vi æ kømne 
på høgde mæ OBS- senteret som ruve nåkkå mer hell Rud Samvirkelag bakafør øss. Vi 
æ midt i utbyggingsområdet på Rudshøgden og gjør store auer. Men Soria Moria-slotte 
som vi såg høgt ovanfrå i sta, va det bære eit fantasifoster likevæl, et drømmesyn som 
bli borte før øss nå’ vi nærme øss? Nei da. Hed-Opp-slakterie’ æ virkelig nok, men vi ser 
det itte før vi kjæm litt høgere opp ætter væga førbi OBS-senteret.

Ska tru å’n Alf ville sagt om æill denni utbygginga på Rudshøgden dø? Kæinskje’n 
itte hadde hatt så mye imot det? Vi kjæm hau ifrå ”Trost i taklampa” at talerøre hass, hu 
Gunvor Smikkstuggun, oppfordre tenestefolke tel å ta seg arbe i byn, slik som hu sjøl 
hadde gjort. Det værste før a Alf ville kæinskje vøri at dom hadde føri så ille mæ Præst-
væga hass oppå her. Men det va Monumentet vi skulle finja att!

 
Det vart avduke den 23. juli 1989, da’n Alf ville fylt 75 år. Nå’ det gjeld symbolikken, så 
seie billedhøggern sjøl, Sivert Donali, om kunstværke sitt: ”Alf Prøysen skilte seg fra de 
prangende personligheter. Han var en beskjeden mann. Léet på monumentet bidrar til 
å poengtere dette. Grinda gir en lav karakter. Den holder ham nede på grasrota, nede i 
landskapet. Og nettopp der, blant fotfolket, synes jeg dikterkjempen Alf Prøysen hører 
hjemme!”

Folk flest vil kæinskje finja ein enklere symbolikk: Kunstner’n som bryt opp frå 
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enkle, tronge forhøild heme før å søke lykka ute. (Førresten: Da måtte det fell ha vøri 
den onge Prøysen da, og itte den aldrende.) Kæinskje det æ kunstneren som ha vøri ute 
i væla og gjort det godt og kjæm hem att før å helse på? Hell er det kunstneren som stå 
i grindåpningen og ønskje øss vælkømne tel sitt rike? Ei grind kæin føre tel nå’n og den 
kæin føre ifrå nå’n. Iæillfæill æ det ein åpning i nå’å som helles ville vøri stengt. Kæin-
skje du ser helt andre ting i detti monumentet? Førresten: Åffer ska vi nå på død og liv 
absolutt førklare æilt vi ser? Men gløm deg itte bort nå. Præstvægen ligg og vente bak 
monumentet.

 
Folk flest tru at det æ dæ som æ Præstvægen og bære dæ. Itte så rart hell, førresten. 
Dom kjæm bilendes E6-en åt Rudshøgden. Der finn dom skjelt mæ Præstvægen på. 
Dom følje skjeltinga og kjæm åt Prøysenstuggun, som va målet. Som du ser, æ vægen 
farbar mæ bil her, men helles ser’n ut nesten som’n gjorde før gammæilt.

Og det læ seg itte nekte: Det æ nå fystes vi mæssom før æilvor bevege øss inn i Alf 
Prøysens rike, inn i ”Prøysen-læind.” Her finn vi nærmiljøe hass, miljøe hæin voks opp 
ti og va gla’ ti og førtrolig mæ, og der’n kjinte seg trygg, og som’n ha gitt så livaktige 
skildringer frå. Her låg husmæinnsplassa ætter’n æin på båe si’er ta Præstvæga. Det 
æ mæst som om dom snudde ryggen åt resten ta væl’n omkring før å ta seg ta dæ som 
va innafør, åkke det nå va husmæinnskrøttera hell kræmer og slask og tater, hell det 
va innvånera sjølve. Hell dokter Bøhmer og’n Reinert Svendsen i ny og né. Det va ingen 
visum-tvang før å gå Præstvægen. Der gikk det så allikevæl itte andre hell dom som 
skulle gå der.

På kartskissa kæin vi sjå åssen bruk og plasser låg tel på båe si’er ta Præstvæga 
på den ti’n da’n Alf voks opp der. Husmæinnsordninga æ det slutt på. Husa æ mye attåt 
nerivne, hell dom ha døtti ned ta seg sjøl. Nå’ån stan ha det kømmi opp nye, moderne 
hus, og nå’ån stan æ husa i behøild, og det bo folk der den dag i dag. Vi kæin itte stæinse 
ved æille grindstolpom ætter væga. Men  fyst og fremst vil vi stæinse ved de plassom vi 
dræg kjensel på før dæ’n Alf ha førtælt om dom, hell kømmi mæ episoder ifrå dom.

 
Slik bli det skrivi. Men i uttala æ vi slurvete nok tel å sløyfe d’en, så vi seie rætt og slett 
Russlæind, som om vi tala om det store nabolæinde i øist. Dænna d’en kjæm nok ta di 
at garden Rud på andre si’en ta jernbanen før gammæilt åttte mæst hele Rudshøgda. 
Rudsland er et sjølstendig bruk unna Rud og ha støtt vøri det, men bruke vi Ringsaker-
uttala på det, så æ det i godt selskap. Vi kjæm vonom åt plasser som Lybækk, Prøysen 
og Hamburg (-borg). Nå æ det itte uvanlig mæ internasjonale namn på plasser på Hed-
marken, men her vart det nokså mange på eit begrense område. Det æ mange som 
meine at det kæin henge i hop både mæ æksisplassa lenger opp ætter Præstvæga og 
mæ Napoleons felttog mot øist. At namn ifrå Napoleons bravader vart mye omtala i det 
militære miljøet rundt æksisplassa, æ lett å førstå. Og at dæ kunne føre tel visse dåps-
seremonier i omegnen er nok fullt mulig. Men nok om dæ.
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Nå æ vi i Russlæind, og her va’n Alf en hyppig gjest, både som smågutt og ved 
besøk seinere. Hæin førtæl at her møtte’n Matjas støtt opp og hæindhelste på æille som 
kom ætter væga. Og hæin førtæl om Russlæindsgamla, som hadde vørti lam og va sen-
geligganes på sine eldre da’ar. Men hu gjorde nytte før seg: Hu låg og ruge ut kjuklinger 
i armhølom sine.

Den førrige brukeren i Russlæind va’n Even Blindingsvolden, ein kjent knivsmed 
det gikk ord ta over bygdom her. Men je ha itte sett at’n Alf ha næmnt dænna smiua 
nå’ån gong, enda hæin og’n Even va ofte i lag og spelte i hop og, av og tel. Nå æ det full 
så at det itte va full fræs i smiuaveln før ætter at’n Alf hadde fløtt ut. Men det viktigste 
årsaka tel at virksomheta der itte vart omtala, æ nok helst at’n Alf itte hadde sæins før 
slike sysler og før slik resskap, åkke det nå va i sløsskamp på sletta, hell det va som 
uunnværlig resskap helles. Både på ”næsning på Hamarmarten” og på ”Snekkersve-
kara” hang nok tæll-kniven på buksræven, men aktiviteta doms hadde nok n’Alf bære 
et litterært og teoretisk forhøild tel. Like eins tel kniv som nyttig resskap i dagliglivet. 
Hæin ha sjøl førtælt om præstasjona sine i sløydtimen! Så’n Alf førtæl nok heller om 
gamla som ruge ut kjuklinger hell’n førtæl om knivsmiua. Nok om dæ. Smiua stå der 
som a sto da’n Even gikk bort fyst på 80-talet. Men n’Ments, sønn hass, ha så smått 
begynt å fuske litt i faget og kæin tenkje seg å læ smiudøra stå oppe før folk i vælom 
mæ, om itte akkurat i travle øinna.

 
Her ser du bære skog framfør deg. Men ser du nemmer ætter, kæin du sjå at det ha 
vøri oppdyrke ein gong. ’n Alf næmne og at husa va borte æilt på hass ti’, men rusle vi 
en 40-50 meter nedgjønnom her, kæin vi finja hustomta. ’n Alf hadde hørt ta far sin at 
det hadde bodd ein spellmæinn der ein gong, ein dom kæilte Lybækker’n, som spelte 
på Hjelmstad-plassa den gongen det va æksisplass der. ”Og så hadde’n mæ seg dotter 
si, hu hette Lisa, og va væinskapt i æinsiktet. Hu va mæ og bar felkassa. Det hendte at 
Lybækker’n kom ta hvis det hadde vørti før mange drammer, men a Lisa sætte’n på at,” 
førtælde far hass Alf.

Før skogen kom, va det hamning her, Lybækk-hamninga som’n Alf tala på. Det va 
der’n som smågutt dæinse masurka mæ taterjinta Josefina. Hæin vart nok erte en god 
del ætter på. ”Je dalte nokså langt ned i ære og anseelse,” førtælde’n. Men itte hos 
taterom. Dom såg på’n nesten mæ ærefrykt ætter den dæinsa. ”Der går han som dansa 
med Josefina!”.

Her stå husa som dom sto før gammæilt. Kæinskje sitt ein kanin hell to og skotte på 
deg bak nettinga, og ein spraglete, uensarte hønflokk gå fritt omkring og hakke ti seg 
dæ som måtte finjas. Inga renrase burhøner i Kusvea. Vi lyt tenkje på a Æinnbjørg som 
høildt tel her, da’n Alf voks opp. Det fòr mye slags folk ætter Præstvæga i den ti’n, og 
mæ jæmna va det spørsmål om husrom før natten. ’n Olaf, far hass Alf, hadde laga seg 
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sin eigen ”raselov”: ”Loffer og slask har vi itte lov tel å nekte, sa’n. For det kæin vi bli før 
vi får snudd øss, men tater kæin vi nekte, for det kæin vi itte bli”. Men hos’n Æinnbjørg 
hadde æille asylrætt: ”Vi æ folk æille,” sa a Æinnbjørg, ”- og nå’ fattigmæinns-stjerna 
har kømmi på kveldshimmel’n, ha vi itte lov tel å nekte noen et stelle å såvå”.

Ein juldagsmårra skulle’n Alf borti Kusvea og te fram julgavevotta sine. Hæin fækk 
itte opp døra, før innafør va golvet fullt mæ tater på flatsenger. a Æinnbjørg va det snil-
leste menneskje du kunne tenkje deg. Åssen hu fækk stuin tel æilt hu gjorde, skjønne 
je itte. Hu hadde tre onger og greide å fostre opp fem tel. Og hu gjorde ingen forskjell. 
Enda rakk hu å drive som sydame. ”Ittno knussel,” sa a Marte Svennerud. Hu Barbra 
Ring bodde på Rudshøgden ei ti’, hu og. Hu trong visst itte gå lenger hell åt Kusveen før 
å finja modell åt a Marte Svennerud.

 
Ja, nå ha du kømmi åt Kusvebakka, og hadde det vøri før 70 år sea, og hadde du kømmi 
kjørendes mæ karjol, og hadde Prøysenonga vøri utpå garda, ja, da hadde dom fløgi inn 
att mæ én gong. Før nå’ dom hørde karjolknirken åt pastor Svendsen i Kusvebakka, da 
fauk dom støtt inn att og høildt seg der tel knirken vart borte i skoga væstafør.

Så stå du da framfør den husmæinnplassa der’n Alf vart født og voks opp. Slik det 
ser ut her nå, slik såg det ut da’n Alf bodde her. Men i millomti’n ha det skjedd mye her 
likevæl. Vi få gi øss ti’ tel nå’ån data.

A Julie og’n Olaf Andreassen kom hit om vår’n 1914, og’n Alf såg dagens lys den 23. 
juli såmmå året. ’n Olaf var husmæinn på Hjelmstad tel 1938. Da vart husmæinnskon-
trakta omgjort tel arbeskontrakt, og jordvægen gikk telbars att åt garda. Gardbruker’n 
foretok ei grundig restaurering ta stuggubygninga. Låven, og litt seinere fjøset, vart 
rivin. Det trengtes itte lenger slike uthus nå’ dyr og jordvæg va borte. I 1955 fækk ’n 
Alf kjøpt Prøysen. Litt ætter fækk ’n Rolf Hagen, systersønn hass, telbud om å overta 
Plassen. ’n Rolf, a Kari og vesle Mary fløtte inn åt a Julie og’n Olaf. I 1956-57 fækk ’n Alf 
sætt opp nytt hus åt foreldrom, Heggeli, litt øistafør stuggubygninga. I dag bli dæ brukt 
tel utstilling ta Prøysen-litteratur, tegninger og æinna billedstoff. ’n Rolf og a Kari åpne 
stuggubygningen som eit museum før publikum.

I 1985 tok Ringsaker kommune over Prøysen, og Hagen-folka fækk seg nytt hus i 
Lybækk II. Prøysens Venner kom nå inn i bildet. ’n Knut Fjæstad kaste fram idéen om å 
bygge opp att Prøysen-plassen slik som’n va. Prøysens Venner foresto arbe i samarbe 
mæ Ringsaker kommune og mæ’a Knut Sagstuen som den drivende kraft. Gamle folk 
seie det ska godt gjøras å sjå førskjell på plassen slik’n æ i dag og slik’n va da’n Alf voks 
opp.

Plassen æ åpen før publikum hele sammarn, og dyktige guider kæin førtælja deg 
æilt dæ vi itte kæin få mæ her.

Før du rusle videre, så ta ein titt på stein’ tværs over væga. Dæ va samlingsplassen 
før Prøysen-folka gjønnom æille år. Her leikte plass-onga butikk, her vart fantasifigurer 
uttenkt. ’n Alf ville at stein’ skulle bli minnestein’ hass. Minneplata vart avduke den 23. 
juli 1984. Da ville’n Alf fylt 70 år.
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Nå’ du gå og prate mæ folk ætter Præstvæga, kæin du legga mærkje tel at nå’ån seie 
Prøysen og andre seie Prøysa i næmneform, som det hete. Tel å begynne mæ hette det 
sikkert bære Prøysen, som i moderlæindet. Skulle det på liv og død bøyes, måtte nok 
urbefolkningen ætter Præstvæga ordne mæ dæ sjølve. Ord som endte på –en i bestæmt 

form, va dom førtrolige mæ. Garden, 
plogen, skogen o.s.v. Ætter mye ta 
preposisjonom fækk dom –a (dativ). 
Ætter Præstvæga va det slik at 
æille skulle behæindles likt. Dæm-
mer fækk vi itte bære ”på garda”, 
bak ploga”, ”i skoga”, men sjølsagt 
og ”borti Prøysa”. Men likevæl va 
nå ordet Prøysen en fræmmen fug-
gel ætter Præstvæga. Det hadde 
itte nå’ån grunnfæste, solid, århun-
dregammæil tradisjon å værja seg 
mæ. Nå’ det vart sagt ”borti Prøysa” 
(dativ), så va det itte så rart at folk 
kom tel å seie Prøysa nå’ det itte va 
dativ og. Det æ nok rarere at fotbåll-
laget i Brumunddal hete ”Dala”, som 
æiltså egentlig æ dativ. Kæinskje vi 
sak gjøra som’n Alf? Før itte å før-
nærme nå’ån, sa’n somme ter Prøy-
sen, hæin, og somme ter Prøysa.

 
”Vi va nesten som ei stor familie. Je veit æiller det va uvennskap imilla de fire stugguom 
den tida je vaks opp”.

De fire, dæ va Prøysen, Kusvea, Langgard og Borti-Prøysen. Prøysen og Kusvea ha 
vi vøri innom. Langgard ligg omtrent rætt opp før Lybækk. Du såg det blåne ti stuggu-
bygninga i skogkæinta oppi der da du gikk førbi. ”Der bodde a Hanna og’n Ingvæild,” 
førtæld’n Alf. ”Hu Hanna mæ ongdommen i behøild, stor, gul hårtopp og ei lys sang-
stemme”. Og en strengelaus gitar. På hamningen borta Prøysen ser du ifrå væga dæ 
som æ att ta Borti-Prøysen. Der bodde a Berte og’n Syvrin Stensåsen. Hæin va jæger og 
knivsmed. Det hendte at’n Alf drog slipstein nå’n Syvrin skulle slipe kniva sine. Nemmer 
innpå den resskapen ville nok helst itte’n Alf. Hæin Even Blindingsvolden gikk førresten 
i lære, hæin, hos a Syvrin.

Vi næmnte Hæsthagaléet da vi va i Harstad-vægaskjellet, kjæm du hau. Der det va så 
nifst. Dæ léet æ borte i dag, men a Magnhild Larsen visste akkurat å dæ léet va hæst, 
førtælde a. Hu ha pekt det ut åt øss. Hu va mye i Prøysen, hu, som småjinte. Og’n Alf 
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føl’de a ofte på hemvæg langs Præstvæga om kveld’n, men æiller lenger hell åt Hæs-
thagaléet. Der va skogen høg og tett, det va styggelig mør’t der og lett å få fantasi’n i 
sving. ”Nå ha vi omtrent like langt hematt,” sa’n Alf og bråsnudde og fòr av garde. Det va 
om å gjøra å kommå seg hematt fortest rå’ va, meinte’n: ”For i svarteste granskaugen 
ved Hæsthagaléet kæin du vara sikker på at sjølve styggmæinn ligg og passe deg opp mæ 
lenkjer og fotjønn”.

 
Her tok’n Olaf av ifrå Præstvæga før å tråkå beinvægen tel Hjelmstad. Her og der kæin 
vi følge’n, men mye attåt æ’n attgrodd,  den som de fleste minner frå husmæinnsti’n.

”Rundt omkring i skauom er det nok mange slike små væger som husmenna har tråkå 
opp, det er fell det eneste dom la att ætter seg her i væl’n. Det var fell tel å begynne med 
meininga at det skulle vara ein beinvæg så dom fekk kåmmå hematt litt før om kvelden og 
arbe heme, men som regel vart det fell ein beinvæg tel ingenting”.”Dæssa beinvæga var nok 
beinvæger bort og hem ifrå garda,” meinte’n Alf, men ingen beinvæg åt vælstæind.”

 
Ved den gamle steinrøysen dreie Præstvægen tel vænstre og slå seg like godt i lag mæ 
ein æin’ gamæil væg, som du ser førsvinn neover tel høgre. Ja, den vægen, den gamle 
sætervægen, æ fell atskjellig elder hell Præstvægen og, den. Det æ nå itte så lenge dom 
føl’jes åt, en hundre meter hell nå’ slikt. Ved sammarsfjøset gå dom hår tel sitt, sæter-
vægen tel vænstre og Præstvægen tel høgre.

Det va nok litt ta eit spell nå’ dyr ifrå mæst æille gardom på Næs og ifrå denni dela 
ta Ringsaker, strauk tel fjells på forsammarn og kom att utpå høisten. Ser’n itte trivelig 
ut a, dænna gamle sætervægen, der’n smyg seg fram gjønnom tjukke skogen?

 
Sa je tjukke skogen? Ja, og dæ stæmme nok og dæ, slik det ser ut i dag. Men fram 
tel århundreskifte hell væl dæ va det æinna tel liv her. Da va det æksisplass her da, 
Dehlie-plassen hell Ulve-plassen hell Hjelmstadplassen. Æille tre namna vart brukt tel 
å begynne mæ. Men da Dehlie vart lagt ned som gard rundt 1840, vart itte dæ namnet 
brukt lenger.

Plassen va på rundt 200 mål, og det va de tre næmnte garda som hadde avsti jord 
åt plassa. Det va Ringsakerske Eskadron av Oppland Dragonregiment som drev øvelsen’ 
sine her. Ættersom sætervægen gikk gjennom plassen, ska det ha hendt at en hæst i eit 
sæterfølje drog tur flokka og stelte seg bortåt hæsta som sto oppstelt. Om det va synet 
ta de andre krigshæstom, hell det va militærmusikken hæin itte kunne stå imot, ska 
vara usagt. På æksisplassa her va det æiltså at Lybækker’n spelte fele, og a Lisa, dotter 
hass, va mæ og bar felkassa. Og vi ha næmnt før at æksisplassen kæin ha vøri årsak tel 
de mange europeiske namna på plasser langs Præstvæga.
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Ja her støte Præstvægen på ein ”ny” sætervæg, Fjellvægen som’n mæsta blir kæilt. 
Det va den som va i bruk da’n Alf voks opp og lenge føri dæ. Her som Præstvægen 
krysse Fjellvægen, va det kvilstelle. Fyst og fræmst va det næsninga som kvilte her, mæ 
det va Bergunhaugen og Haukåssveen som va overnattingssteller. Men her kvilte både 
folk og dyr.

Det va tre kvéer før dyrom, ei på denni si’n, to på andre si’n ta Fjellvæga. Du ser 
ennå jønnstolpa før hæstbindingom innafør skigar’a i Feier-Rykop. Kvea rakk nesten 
bortåt husi der. ’n Alf likte førresten å gå dit åt’n Anna og a Jørgen Stensåsen i Feier-Ry-
kop. Hæin gikk dit mæ mårråmåli. ”Bli mæ inn nå,” sa a Anna, ”- og lek litt mæ a Svein”. 
”Ja, så vart je mæ da, og så laga hu Anna vaffelrøre og bau på kaffe.”

I dag æ det professor Svein Stensåsen som eig huse, hæin som ’n Alf lekte mæ 
da’n kom tel Rykop mæ mårråmåli. Knivsme’n i Borti-Prøysen va bæssfar hass Svein. 
I det brone huse du ser skrått over Fjellvæga, der bo’n Einar Larsen. Hæin voks opp ti 
Steffenstuggun, huse ved si’n ta Feier-Rykop. Hæin kjæm væl hau sæterfløttinga og 
live her på den ti’n. ”Huse mitt her ville li innafør den nørdre kveen på denni si’n. Innåt 
låg den syndre som rakk bortåt innkjøringen tel Hjelmstad.” Far hass Einar hadde ti på 
seg gjærdinga rundt kveom, mot at hæin og kjæringa sku få drive særvering i Steffen-
stuggun, mæ sæterfløttinga sto på. ”Vægkroa” i Steffenstuggun va nok litt enklere hell 
Vægkroen’ på Rudshøgden i dag, både nå’ det gjæildt særvering og lokaler. Men sikkert 
like go å ty tel før slitne sæterfolk. Kaffen koste 10 øre, ”men du fækk så mye påfyll du 
ville,” sa’n Einar, før å unnskylde den ublu prisen. Sesongen va og heller stutt – etpar 
vikur i hår ende på sammara.

’n Alf ha nok og rusle denni sætervægen mange gonger, men hæin kvilte nok itte i 
Steffenstuggun, før Hjelmstad låg bære nå’ån hundre meter unna. Det va tydelig at’n Alf 
likte seg på Nyskøilla og hadde go’e minner derifrå. I brev åt a Johs. Hjelmstad mange 
år seinere ba’n så pent om å få ein hel æin’ting ifrå sæteren som eit minne om trivelige 
sammarer i lag mæ a Ole Dahl: ”Det er det samme hva det er, bare det er fra Nyskolla, jeg 
har fremdeles den rare følelsen om våren at ”nå går vatnet stridt i Smørsloa. Nå skinner 
sola på Gjertrudsfjellet og Taterongskampen.”

’n kæin tenkje så mangt nå’n stå i eit vægaskjelle sållesen. Hvis dom før æksem-
pel kom samtidig åt kryssi, præsten og bølingen, åkken hadde vikeplikt tru? Den eine 
fòr langs Præstvæga mæ gudsord og trøst og åndelig føde i karjolkufferta, bølingen fòr 
langs Fjellvæga tel saftige beiter som ga von om go’ budrott tel å fylle opp mæ i tomme 
stabburshyller. Folk trong fell båe væga, da som nå.

Nå ha vi lagt mæsta ta husmæinnsgrenda og nærmiljøe hass Alf bak øss. Framfør øss 
ligg digre garder mæ vidt utsyn og frodige åkrer. Men det va frodig langs Præstvæga 
og, på sitt vis. Je tenkje itte bære på æille blomma hæin Alf skreiv om. Men je tenkje 
på folkelive’ som grodde opp og trivdes langs Præstvæga, på dom som voks opp her og 
sea fæinn nye muligheter, på dom som fækk eit namn som det gikk ord ta. Je tenkje 
på knivsme’a vi næmnte, og på’n Even Framdal i Skapals-Hamborg, som va ein ta de 
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støste kunstmålerom i Ringsaker. Og je tenkje på’n Alf sjøl og på’n Johan Nordhagen 
og’n Svein Stensåsen. Visst grodde det ætter Præstvæga!

Vi er itte færduge mæ Præstvæga ennå. Den gikk like åt Ringsaker-kjærkjen, den. 
Som du veit. Men vi lyt gå ved si’en ta a, vi nå, resten ta tura. Den gamle Præstvægen gå 
egentlig rætt fram over Fjellvægen og videre langs dele milla Ulven og Skapal. Dels æ’n 
attvøksin framover her, og dels æ’n oppdyrke, men vi kjæm fram læll vi, på høgersi’n åt 
a. Vi ska helse på’n att, nå vi kjæm så langt som åt Gæljehauga. Men før vi ha kømmi dit, 
ha vi gått førbi både Ulven og Skapal, to storgarder som båe va gamle adelsgods. (Det 
va 5 slike i Ringsaker).

Gravarhaugen kæille’n Alf denni haugen som vi kæille Gæljehaugen. Hæin førtæl 
om gravarn i Ringsak-kjærkjen, som viste seg å vara gravrøver og vart hengt på toppa 
ta hauga her. Dætti ska ha hendt i 1548. At haugen kæilles Gæljehaugen, kæin tyde på 
at det ha vøri eit gammæilt rætterstelle her. Haugen æ registrert som gravhaug og vart 
utgrøvin i 1909. Her gikk æiltså Præstvægen på øversi’n helt innåt hauga og videre rætt 
fram mot kjærkjen. Du ser nok kjærkjetårne milla treom, og Mjøsa ha du fell sett helt 
sea vi va oppmæ Skapal, og da veit du du æ på rætt væg.

 
Vi nærme øss kjærkja, som du ser, men lyt høilde øss ”på arbet væg,” Skapals-gutua 
ned og videre langs Åshøgdvæga. Vi kjæm førbi vægen som gå åt Fylkesskulen (Ringsa-
ker Folkehøgskole i dag), der’n Alf tente sine fyste kroner på litterær virksomhet. 50 øre 
fækk’n før hår stil’n skreiv før nødstedte medelever, mæ rabbat før faste kunder. Nå det 
gjeld Ringsak-kjærkja, så hadde’n eit sagn om den og, hæin Alf. Sagnet om Ringsak-
kjærkja. ”Når tia kjæm, ska det vekse opp ei bjørk ved kjærkjeporten, og når den vart stor 
nok tel å bæra en kongesadel, skulle det barke laust.” Å ner skulle det så hende? ”Når 
brede veie gjennom landsens innskjæringer gjør fiendens adgang lett, og når vota er landets 
lov, da skulle det skje.” Dæ må vara nå, mente’n Alf, nå tel og mæ den gamle Præstvæ-
gen vart krysse ta en ny væg som skulle gå over Åshøgda. Men det glei visst over denni 
gongen og. Det va itte mye dommedagsstæmning i sluttorda hass: ”Nå er Åshøgdvægen 
færdig, det er en fin væg, og ved kjærkjeporten står den store bjørka frodig og grønn; den 
bær ingen kongelig krigssadel, men fugla sitt og vippe og syng på greinom under drivende 
skyer.” Og bjørka stå visst like trygt og godt den dag i dag. Og dæ gjør kjærkja og. Og den 
ha sti der lengst. ”Hu vart bygd millom 1030 og1050,” seie’n Per Granberg. ”Millom 1113 
og 1130,” seie’n pastor Svendsen. Gammæil æ a iællfæill, og fin æ a og. Kjærkja ha det 
rikeste æilterskåpe i hele læindi, heite det, ifrå 1530-åra. Og området rundt her kæin vi 
seia nesten æ overstrødd mæ historiske minner. Men vi skal itte kåmmå nemmer inn på 
dæ nå. Denni gongen va det Præstvægen det gjæildt. Nå æ du ved måle. Du ha føri ætter 
Præstvæga så å seia i fælom hass Alf. Vi seie takk før følje og vælkømmin att!
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Fra middelalderveger til 
Løkendalsvegen

Flere av vegene i Veldre er gamle, og betegnelse oltidsveger er faktisk benyttet om 
flere. Gamle veger eller eldgamle vegfar som bandt sentrale deler av bygda sammen. Et 
nettverk av atkomster som var av stor betydning på tvers av grendelagene. 

Det mest sentrale og naturlige tyngdepunkt var i området By, Flisaker og Koss, der 
det også er flest registrerte gravminner, flere fra siste del av yngre bronsealder (ca. 
1000-500 f.Kr.). Mange funn tilsier at dette kan ha vært et maktsentrum, men også etter 
hvert et verdslig og kirkelig attraktivt område. Følckisaggers annex kircke nevnt i skrift-
lige kilder allerede første gang i 1332. Ny kirke ble bygd i samme område i 1726. 

I følge lokalhistoriker og tredjeprest Reinert Svendsen taler sannsynligheten for at 
det også har vært en sentrumstilknytning i området Vinju noe lengre syd i grendelaget. 
Sentrum i den forstand at det har vært et samlingspunkt for oppsøkende og farende folk 
i eldre tider. 

Ved Vinju-Ekeren møttes oldtidsvegen, også kalt kirkevegen, som kom opp fra lan-
dingsstedet i Mjøsa innerst i Botsenden. Den fortsatte forbi Kommerstad, Vinju og nord-
over til Flisaker. Det kom også et vegfar syd/østfra som gikk forbi Dæli og Asla som 
fortsatte vestover mot bygdelaget Forberg noen kilometer lengre vest: nåværende Løy-
kjedalen. Denne vegforbindelsen har også hatt stor betydning for kommunikasjonen 
som bandt de sentrale delene av bygda, bygdelagene og grendene sammen i nord-syd 
forbindelsen med bl.a. Mjøsa som viktig ferdselsåre. Spesielt viktig som kommunika-
sjonsknutepunkt var ved Hovelstuen på østsida ved Framnessundet, som fra gammel 
tid har vært landingssted for omliggende del av Veldre. Særlig betydning fikk stedet da 
dampskipene begynte fraktfart på Mjøsa midt på 1800-tallet. Hovelstuen var det inner-
ste anløpstedet i Furnesfjorden med brygge for båtanløp og person- og varebefordring. 
Trafikk og befordring over sundet har også til alle tider vært viktig for folk og fe.

 
Ved knutepunktet ved Vinju-Ekeren der disse gamle vegfar krysset hverandre skal det 
ifølge tradisjonen ha stått et hov. I professor Oluf Rygh’s stadnavnanalyse fremgår det 
at gardsnavnet Vinju i middelalderen ble skrevet Venno og Wennio. Reinert Svendsen 
hevder i sine betraktninger at selve o’en i navnet kan komme av hov, et tempel for 
hedensk gudsdyrkelse i vikingtiden hvor bl.a. blotingen foregikk. Navnet Ekeren betyr 
samlingsplass. Blotet var en høytidlig ofring til gudene der man kunne ofre f.eks et dyr 

Gamle veger

Samlingspunkt
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og foreta rituelle handlinger med blodet. Hva som helst kunne ofres, så lenge det hadde 
betydning og verdi. Oftest ble tingene ofret på et bål, men kunne også senkes i vann 
eller graves ned. Enkelte steder hendte det også at det ble ofret treller, og at man for-
nøyet seg med hestekamper. Bygging av hov tok for øvrig til først i det fjerde eller femte 
århundre e.Kr.

Dette religiøse knutepunktet Vinju-Ekeren ble i kristen tid lagt under kirken. Rei-
nert Svendsen mener å ha sett murlevninger etter en korsformet kirke i dette områ-
det og foretok oppmålinger av tomta, ”- uten dog å foreta utgravninger”, som han selv 
skriver i et jubileumsskrift fra 1926. Tradisjonen fastholder også dette faktum, selv om 
skriftlig dokumentasjon i middelalderkilder synes å mangle.

Vinjukirka utspilte etter hvert sin rolle, og det religiøse samlingspunktet ble natur-
lig knyttet til det tidligere nevnte maktsenteret ved Flisaker ”Fylkeshaug” som ble det 
faste kirkestedet for bygda.

 
Gamle veger og vegfar fra tidligere tider er vanskelig å finne igjen på grunn av lite 
dokumentasjon og detaljerte kartskisser. Menneskelig og maskinell aktivitet, oppdyr-
king og utbygging er påvirkninger som gjennom tidene har forandret terrengformasjo-
ner, og dermed slettet spor. Likevel kan man ut fra stedsnavn, plassnavn og gardsnavn 
antyde et grovskissert mønster på våre forfedres aktiviteter.

Historikere mener de gamle forbindelseslinjene vestover i Veldrebygda har ligget 
i tilknytning til gardene Tokstad, Løken, Bolstad, Simenstad, Fulsen, Kjos, og Tande til 
Ringsaker. Alle gardsnavn på – stad vitner om at denne ferdselsåra ble tatt i bruk en 
gang på 500-600 tallet eller enda tidligere da folk ryddet og dyrket disse gardene.  

Veldrebygda besto av to bygdelag, Fylkeshaug og Forberg. Selv om Ringsaker 
hovedsokn allerede den gang kan ha strakt seg østover til nåværende grense mot Vel-
dre må det allikevel ha vært tidvis forandringer. 

I 1358 nevnes bl.a Løken under hovedsoknet, mens Tokstad, Båberg, Ottersrud og 
Bjørke var å betrakte som en del av Fylkeshaugs sokn i 1475. Soknet Fylkeshaug ble 
opprettet i middelalderen. Ei mindre bygd, nemlig tidligere nevnte Forberg, nevnes i 
1337 som en del av Veldre. I et brev fra 1381 er Tokstad blitt plassert i Ringsaker sokn. 
Dette kan skyldes at Ringsaker fungerte som et hovedsokn for et større område, og at 
de andre sokna i bygda var annekssokn. 

Forbergnavnet har for lengst forsvunnet, men var i bruk på 1500-tallet som navn 
på et bygdelag. Det skal ha omfattet Ottersrud, Bjørke, Båberg, Tokstad, Simenstad og 
Skyberg. Flere garder kan ha ligget inn under Forberg. Cand. Philol. Ragnhild Ormøy 
nevner dette i sine betraktninger i Ringsakboka II, og fremholder at historikerne ikke 
er helt sikre på hva grendenavnet Forberg betyr. Men det henvises til et diplom fra ca 
1490 som er nevnt i gamle middelalderbrev Diplomatarium Norvegicum III nr.976, hvor 
man ser at navnet skrives Farebergh. Det antydes at førsteleddet kan bety ferd, gang eller 
skyss og som indikerer at den eldgamle ferdesvegen gikk der?
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Den eldgamle og tidligere 
nevnte kirkevegen som kom 
opp fra landingsstedet innerst 
i Botsenden og fortsatte over 
Vinju-Ekeren og opp til Flisa-
ker, ble etter hvert erstattet 
med et nytt vegfar på 1600-
1700 tallet, ”Fangbergsgutua”. 
Den var en sann utfordring for 
både hest og kar der den skar 
seg inn i brattlendet i Aslaber-
get. Fra Fangberget og videre 
nordover Veldrebygda krysset 
den nord/syd-forbindelsen (fra 
Dæli og Asla) ca. hundre meter 
vest for Vinju-Ekeren og sørget 
for en sammenhengende forbindelse opp til Veldre kirke ved Flisaker. Det ”nye” krys-
ningspunktet lå omtrent ved dagens Vinjusvekryss. 

Det var for inntil få år siden fremdeles mulig å treffe på rester etter disse eldgamle 
vegfar i skog og mark syd og nord-vest for Flisaker. Området rundt Vinju-Ekeren ble 
oppdyrket i 1970-åra, og øverste delen av Fangbergsgutua er etter hvert blitt bebygd, 
oppdyrket eller erstattet med nye vegforbindelser. Områdene rundt Flisaker er også i 
løpet av tiårene blitt oppdyrket.

Ingen har behov for å ferdes på disse fortidens veier nå, slik det var for flere hun-
dre, ja kanskje tusen år siden. Den gang det kom folk fra fjern og nær – høvdinger med 
sine stridsfolk, til fots og til hest, på sine små hester som var mindre enn våre fjordinger 
– mens trellene slepte på de tunge byrder. Hvor skulle de hen alle disse folkene som 
søkte til traktene rundt By, Koss og Flisaker? De skulle til…”det Punkt af Gaarden hvor 
de gamle Færdselsveie støder sammen strax søndenfor Gaardens Udhuse”.

Fra dette sentrum i bygda var det også behov for videre kommunikasjon med andre 
bygder og grendelag østover og vestover. De ulike forbindelseslinjene kunne ha en helt 
annen plassering i terrenget enn oldtids- og tidlig middelaldertråkk. 

Disse forbindelsene som etter hvert har blitt utvidet i takt med tidas krav, fra tråkk 
og rideveg til kjerreveg har vært viktige gjennom århundrer. Den mest betydningsfulle 
av forbindelsene fra det tidligere maktsenteret i Veldre og vestover mot hovedsoknet er 
den gamle ”Kjerrevei mellem Ringsager og Veldre Kirker”, som den er kalt på et 200 år 
gammelt dokument. På folkemunne, og etter hvert gjennom Alf Prøysens forfatterskap 
har den fått evig liv som ”Præstvægen”.

Dette vegfaret var i mange år hovedferdselsåra mellom øst og vest, og legger med 
sin snorrette  linjeføring og beliggenhet i terrenget helt klart inntrykk av hva som var 
intensjonen med trasévalget. 
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Senere tids 
ferdselsårer

Bildet viser området hvor to av de gamle vegfar som omtales i artikkelen gikk. Garden Vinju sees 
til høyre, og krysningspunktet Vinju-Ekeren lå i skogområdet midt på bildet til venstre. 
Foto: Widerøes flyveselskap A/S - 1956



”…den vart anlagt en gong i gammelti´n som væg for præsten når´n skulle preke 
i to kjærkjer, og så tenkte fell dæssa som stakk ut vægen at presten skulle ha 

bein veg. Inga vingling telsides, det er derfor Præstvægen er så hompete og stau-
pete. Står du øverst på Meieribakken, lyt du nesten bøye hugu for itte å stange atti 
Sjustjerna. Og i den svarteste granskauen ved hesthagaleet kæin du nesten vara sik-
ker på at sjølve styggmæinn ligg og passe deg opp og rasle med lenkjer og fotjønn.”                                                           
(Fra Alf Prøysens ”Det var da det og itte nå”)

De fl este gamle vegfar svingte oftest innom et og anna gardstun, under låvebruer, 
ut gjennom havnehager, mens Præstvægen rakt og bevisst snodde seg sirlig gjennom 
kulturlandskapet og dermed klarte å unngå storgardene. 

Ingen andre vegfar hadde en mer snorrett linjeføring enn Præstvægen i øst/vest-
forbindelsen  på 1700 -1800-tallet.

Fant, fut, prester, makthavere og geistlige hadde dermed sine veger som de benyttet, 
og allmuen hadde sine. 

Fra Præstvægen gikk et nettverk av vegfar og tråkk som bandt de ulike deler av 
grendelagene sammen med resten av bygda. Av de mer markante kjerrevegene var 
nord/syd-forbindelsen som gikk opp fra Præstvægen like vest for Tokstadfurua, over 
Løykjegardene, Simenstad, over ”husværhøgda” og til Kvernstuen. Deler av denne ble 
også kalt ”kremmervægen”. Om dette tilnavnet skyldtes ei avgreining ved Simenstad 
som førte ned til handelsstedet på Rud, eller om det var omvandrende kremmersjeler 
som hadde satt navnlig spor etter seg, skal være usagt. 

Vegalternativene i inn-og utmark ble utvidet i takt med bruk og krav. Flere ble ned-
lagt, bebygd eller oppdyrket, mens noen bestod. 

Det skulle gå ennå mange tiår før øst/vest - forbin-
delsen Præstvægen fi kk føle den moderne teknologiens 
tidsalder. Med jernbaneutbygginga gjennom Løkendalen i 
1890-åra begynte en ny æra og en ny tidsregning for kom-
munikasjon og samferdsel. Det var også et tidsspørsmål 
når de vegfarende skulle få en ny arvtager etter Præstvæ-
gen. Nødvendigheten for en nyere trasé tvang seg fram, og 
vegmestere og de ansvarlige for den offentlige forvaltning 
stakk ut traseen gjennom dalføret lenger oppe i lia. Arbei-
det startet opp mens et nytt århundreskifte var nær fore-
stående, og selve innvielsen fant sted høsten 1904. ”Den 
nye Bygdevei” strakte seg fra Jønsrud (Harstadkrysset) og 
fram til Tandestuen. Selv om Præstvægen rent formelt ble 
nedlagt som hovedveg gjennom bygda, tjente den det veg-
farende folket i ennå mange år, blant annet på grunn av 
fortsatt virksomhet ved ”gammel-skola” ved Tokstadfurua, 
og bosetningen i utmarka. 

252    KOntaKt LøyKjedaLen Og resten av verden

Nyvegen i 
Løkendalen

Det gamle vegfar ”Kremmervægen” som kom over 
Simenstadhøgda og fortsatte videre gjennom Fusje-
marka. Nedslitt gjennom årtier har den fått det 
karakteristiske ”huleveg”-preget. 
Foto: Knut Nordsveen
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Om lag 90 år etter den offisielle åpningen av ”Den nye Bygdevei” gjennom dalføret 
mellom øst og vest, skulle den få et navn. Adressetildeling gjaldt hele kommunen, og 
det var ulike offentlige lovpålegg som regulerte forskriften. Det var delingsloven av 1978, 
og Miljøverndepartementets forskrifter fra 1979 og plan og bygningsloven av 1985, og 
lov om stadnamn av 1990. 

Etter vedtak i kommunestyret 17. november 1999, kunngjort i Norsk Lovtidend i 
januar 1999, satte Ringsaker kommune i gang et omfattende arbeidet med navn og 
adressetildeling. Historielagene ble involvert med bakgrunn i sin lokalkunnskap, og i 
brev av 4. mai 2000 ble de formelt tildelt det ansvarsfylte konsulentoppdraget. Hoved-
materialet med navneforslag og kart ble gjennomgått, kommentert og sendt tilbake til 
saksbehandler ved Teknisk etat. Forslagene skulle gjennomgås av offentlig oppnevnte 
stadnavnkonsulenter, legges ut til offentlig høring, og vedtas av Formannskapet. 

Vegnavnsaken fulgte historielagene i 2001 og 2002, og ulike avgjørelser og endringer 
måtte foretas på bakgrunn av mange og velargumenterte meninger blant oppsitterne. 
Dette kunne medføre unødige forsinkelser før saken kunne gå videre til en ny runde i 
byråkratiet. Navneforslaget ”Løkendalsvegen” ble vedtatt uten alt for store motforestil-
linger. Et henvisningsskilt som bevis på dette ble etter hvert satt opp i Vinjusvekrysset, 
og ett ved Rud ca. 4,5 km. lenger vest. Alle oppsitterne fikk tildelt husnummer.

Den gamle ærverdige Præstvægen slapp heller ikke unna det moderne byråkrati-
ets anstaltmakeri. 

”… Og så er det en ting tel med Præstvæga. Den har æiller vørti utparsellert og opp-
hakke i smått.” skrev Alf Prøysen.

Med moderne vegnavnskilt og husnummer må nok Præstvægen i 2008 finne seg i 
være både utparsellert og opphakke i smått, og gjennom storparten av Løykjedalen går 
den parallelt  med den nye tida; ”Løkendalsvegen”.

Olaf Rygh:  Norske Gardsnavn 
Reinert Svendsen, 1926:  Veldre kirke 200 år 
Ragnhild Ormøy:  Ringsakboka II   
Gamle kart
Veldre bygdebok  -  1974
Diplomatarium Norvegicum III  976 - 1490
Diverse kommunale saksdokumenter vedrørende vegnavnsaken.

Løkendalsvegen

Kilder:



Prosjekt ”Præstvægen”
en gammel hovedåre for det farende folket

Til alle tider har folk vært opptatt av veger og vegfár, og dens karakter. Alt i vikingtida 
eksisterte det lovregulativ som sikret veger mot inngrep fra grunneier. Allmennheten 
var også dermed sikret vegrett selv om vegen gikk over privat eiendom; -”Tjodvegene.” 

Denne beskyttelsen ble også gjentatt både i Magnus Lagabøters Landslov av 1274 
og i Christian den fjerdes Norske Lovbok av 1604. Gulatingsloven og Magnus Lagabøters 
landslov fastsatte at allmannvegen skulle være slik den hadde vært fra ”gammel tid”, 
og det var straffbart og gjøre skade på den.

  ”-Det lunter en vei saa trut avsted, opunder de gamle gaarde,- den kaver sig bakke 
op og ned, og   lægger sig sindig fore.-….”

En lyrisk og verdig innledning til et kulturminne som ikke fortjener å bli et stilleti-
ende offer i glemselens slør, nemlig gamlevegen - ”Prestvægen” i Veldre.

Diktere, forfattere og lyrikere har gjennom tidene i respekt og ærbødighet visst å 
gi de gamle vegfarene et ansikt gjennom sine skildringer og stemningsbeskrivelser.  
Alf Prøysen har også uten tvil stadfestet Prestvægens posisjon og plassert den i folks 
bevissthet gjennom sitt forfatterskap. ”-Præstvægen, det var vegen min det!…” uttalte 
han.

Det var få kjørbare veger i Norge før midten av 1600-tallet. Det var mest stier og 
tråkk som ble brukt når folk gikk eller reiste med hest. Det gamle vegfaret går gjennom 
rik natur- og kulturlandskap og er er et viktig element og et kulturspor som kan fortelle 
om tidligere tiders kommunikasjoner, levesett, seder og skikker. Til forskjell fra en vei, 
er et veifar en ferdselsåre av enklere standard, for eksempel en sti. Stier, tråkk og ride-
veier har utviklet seg over tid. Veier og veifar utviklet seg som et resultat av folks behov 
for ferdsel. En gård med beiter og åkrer ble bundet sammen med et nett av faste tråkk 
og stier. Likeledes ble de enkelte gårder og de enkelte bygdelag bundet sammen med 
veier og veifar. De tidligste veifarene var bare tråkk som fulgte terrenget og vokste fram 
der det var lettest framkommelig. Tidligere gikk veien rett opp og rett ned, korteste vei 
er den rette linje.

254    KOntaKt LøyKjedaLen Og resten av væLa

Forteller: Knut Nordsveen

”-Saa far da i fred, 
du gamle vei! 
-Vel kjender jeg mange bedre,
men ingen saa tro og traust 
som deg,
som bar vore gamle fædre.-  
Og endda saa regner jeg 
helst i mil,
saa hastelig tiden skifter,
og sætter mig helst 
og tar min hvil,
hvor græsset for vinden vifter.-”



”Tjodvegen”, ”allmannvegen” eller ”allfarvegen” er betegnelser på tidlige veger som 
var gang- og rideveger for allmennheten. Disse gamle hovedvegene ble etter hvert tatt i 
bruk på nye måter som f.eks. ved at vegen også ble en ”postveg”, eller den kunne få ny 
status som f.eks. ”kongeveg”. Lokale varianter som kremmervegen, brenngutua, møl-
lervegen, kvenngutua er også kjente begrep blant veldringene.

Det er også flere betegnelser på veg som har med kirken og gjøre, for eksempel 
kirkeveg, bispeveg og presteveg. Etter reformasjonen i 1536 gjorde biskopene visitas-
reiser rundt i bispedømmet. ”Bispeveger” betegner gjerne de vegene bispen reiste.

I beskrivelser og nedtegnelser fra visitasreisene finner en interessant informasjon 
om de gamle ferdselsvegene. ”Presteveg” er en veg brukt av presten for å komme til 
kirken. 

 
 
I uminnelige tider var Præstvægen selve hovedfartsåra mellom bygdelagene Veldre-
annekset og hovedsoknet Ringsaker. Enkelte hevder faktisk at vegfaret skriver seg 
tilbake til 1500-tallet. Et viktig bindeledd mellom bygdene der alle samfunnslag fra 
øvrighetspersoner til plassfolk fant det naturlig og nødvendig å ferdes. Mang en prest 
og fut, farende fant, bonde og dreng har opp igjennom historien ferdes Præstvægen 
mellom Veldre og Ringsaker. ”…den  gjorde itte forskjell på noen”, skrev Alf Prøysen. 

På folkemunnet fikk den navnet ”Præstvægen”, og årsaken til dette kan skrive seg 
langt tilbake i tida. 

Dette kan man lettere forstå ved å bli bedre kjent med vår lokale kirkehistorie.
 

 
- Veldrebygdas kirkelige aner er meget gammel, men i skriftlig omtale dukker den 
opp i gamle middelalderbrev (Diplomatarium Norvegicum) første gang i år 1332, men 
omtales jevnlig i ulike sammenhenger opp igjennom åra. Blant annet i biskop Jens Nils-
søns visitasberetning fra 1594; - da som Følckisaggers annex kircke. Denne gamle kirke 
ved garden Flisaker i Veldre ble i 1726 avløst av en ny annekskirke litt lengre nord-øst. 
Rundt 200 år senere ble det omsider slutt på ”annekstilværelsen” da bl.a. Veldre ble 
utskilt som eget soknekall i 1925.

I disse åra hadde øvrigheta sitt hovedsete ved hovedsoknets kirke Ringsaker. For 
å utøve kirkelige gjerninger i annekskirka Veldre, eller for å følge opp og ivareta for-
pliktelser ovenfor sine soknebarn der, oppstod et behov for raskest mulig å ta seg fram 
østover. Om det var derfor det ble anlagt et veifár østover, eller om det allerede eksis-
terte et tråkk som ble utvidet etter behov, er vanskelig å vite. Den hyppige trafikken 
dette medførte av geistlige gjorde antagelig at bygdefolket døpte denne drøye mil lange 
hovedferdselsåra for Præstvægen. 

I Veldre ble det ikke etablert egen bopel for presten (Veldre prestebolig) før mot 
midten av 1870-åra, så presteskapets tilknytning til hovedsoknet har lange tradisjoner, 
og dermed også deres behov for å ferdes allmannvegen Præstvægen i embets ærend. 
På et gammelt kart fra 1820 står vegen oppført som ”kjerreveg mellom Ringsaker og 
Veldre kirker”.  
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Vegnavn

Præstvægen 
i Ringsaker

Kirkehistorikk



Da skolekommisjonen i 1880-åra stod foran den store oppgaven å bygge ny fastskole 
i denne delen av Veldrebygda, falt valget på ei (den gang) sentralt beliggende tomt på 
garden Tokstads grunn tett inntil Præstvægen, ved kjempefurua som også var oppha-
vet til navnet Furu skolekrets. Skolen ble bygget og tatt i bruk i 1883, og området rundt 
furua og selve Præstvægen sto dermed meget sentralt i barns lek og aktiviteter i nær 
tre ti-år. 

Alf Prøysen skriver om sitt nære og kjære forhold til Præstvægen, og har gjennom 
barne og ungdomsbiografien ”..det var da det og itte nå..” og andre litterære publika-
sjoner udødeliggjort navnet og gjort det nærmest til et folkeeie. Blant ”Prøysenvenner” 
i vårt land er også etter hvert Præstvægen blitt kjent, men få vet nøyaktig hvor den går.

Præstvægen ble, etter hvert som utviklinga tvang seg fram, erstattet med en ny 
veg rundt 1900. Selv om den nyetablerte vegen gjennom Løkendalen tok over det meste 
av trafikken og Præstvægen mistet status som allmannveg, ble den ennå mye benyt-
tet som et kjærkomment alternativ. Da skolekommisjonens folk ønsket å bygge ny og 
større skole i Furu-kretsen ble den gamle skolebygningen ved Furua nedlagt, og en ny 
og tidsmessig skolebygning ved den nye hovedvegen bygd og tatt i bruk. Det var i 1910. 
Trafikkbildet endret seg nok også ytterligere etter det, men vi vet at Præstvægen ennå 
var i bruk i mange ti-år. Også på grunn av alle husmannsplassene i nærheten og de 
mange plassene i utmarka som nærmest var vegløse. 

 
Præstvægen er flere steder fremdeles i bruk som hovedadkomst til ulike boenheter, 
og er utbedret til kjøreveg for bil. På Rudshøgda er en lengre strekning ”oppspist” av 
utviklinga, og borte for all tid, og en ny omkjøringsveg har erstattet den gamle Præst-
væg-traseen mot Prøysenstua. I hver ende av vegen, på henholdsvis Ringsakersida og 
Veldresida, er flere hundre meter oppdyrket og borte for all tid. 

Heldigvis finnes ennå igjen rester fra tida med kjerre og hest, selv om enkelte 
strekninger er nedlagt borte og glemt. Den strekningen som har beholdt sin autenti-
sitet og gir en fornemmelse av å vandre i fortida, er strekningen fra Harstadkrysset og 
ned til Dalheim ved Tokstadfurua i Veldre, like syd for Rudshøgda. Den ca. 400m lange 
traseen har en meget stor del av sitt gamle og opprinnelige i behold, og er utvilsomt det 
fineste som er igjen av den gamle ærverdige Præstvægen. Med sin frodighet kan den by 
på et vell av blomster, busker og trær, småbekker, fuglekvitter, originale steinmurer og 
stedvis fremdeles synbare stabbesteiner som bringer oss tilbake til ei tid som er fjern 
fra vår hverdag og virkelighet. Den inviterer til en sanseopplevelse i et kulturlandskap 
rikt på historie og tradisjoner.

 
Denne høyst bevaringsverdige traseen bar dessverre stedvis preg av gjengroing og 
forsømmelse. Overvannsproblematikken, spesielt på våren, krevde grøftemarkeringer 
og stikkrenner, i tillegg måtte overflødig avrenningsjord og torv langs veikanten skrapes 
vekk. Dermed gis uønsket grasvekst og skjemmende vegetasjon dårligere vekstgrunn-
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Til glede for 
mange, også i 

”nyere” tid

Verneverdi

Veldre historielag 
engasjerer seg



lag, og de oppbygde steinmurene blir mer synbare. Forfallet av det staselige smijerns-
gjerdet rundt Tokstadfurua, dårlige bruer og gjengroing, var hovedårsaken til at Veldre 
historielag engasjerte seg i saken. I tillegg til at mange benyttet Præstvægen til turer og 
utflukter er det også blitt arrangert organiserte vandringer langs Præstvægen i 1980-
åra og 1990-åra i regi av historielaget, bl.a under ”Blåklokkevikua”, hvor område ved 
Tokstadfurua var lagets base.

Veldre historielag mente at denne delen av Præstvægen fra Harstad nedre og ned 
til Dalheim burde inngå i en verneplan (off. vedlikeholdsplan) for å sikre at den for frem-
tida vil fremstå som et kulturminne. 

Det som har blitt til gjennom århundrer tar det i dag bare timer å ødelegge med 
menneskelig ubetenksomhet. Mye verdifull veghistorie og opplevelseskvaliteter ville 
dermed være tapt for all tid. 

Interessen og entusiasmen for vern av de gamle vegene og vegfar de siste årene 
viser imidlertid en positiv utvikling som gir håp om at vi kunne greie å ta vare på vesent-
lige deler av denne verdifulle historien for fremtiden med riktig forvaltning.

Nede ved Dalheim står den 490 år gamle kjempefurua, kåret til Hedmarks største 
furu, med en omkrets på om lag 4,75 m ved rota.  

For at Tokstadfurua ikke skulle bli glemt og komme helt i skyggen av utviklinga, 
ble det kastet glans over kjempen ved å fremme et forslag om en offentlig fredningsbe-
stemmelse. Og i en erklæring dat.17.juli 1917 (tgl.20.juni 1918) gav grunneier Lars A. 
Tokstad sitt samtykke til dette. I en skrivelse datert 8.,tgl. 20.juni 1918 fra Kirkedepar-
tementet, heter det at det ved Kongelig resolusjon av 12. April 1918 er bestemt at en på 
denne eiendom stående furu skal være fredet mot beskadigelse og ødeleggelse.
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Sterkt preget av forfall. Brua over grøfta ved Tokstad-
furua var i elendig forfatning og ble erstattet med ny 
sommeren 2003.  Foto Knut Nordsveen

Thorleif Kvissellien (t.v.) og Kåre Gropen lager ny bru over 
Båbergsbekken i Prestvægens nederste del, sommeren 2007. 
Foto: Knut Nordsveen

Dugnadsgjengen bestående av Jostein 
Kolltveit, Ole L. Storlien og Arne Storlien 
satte opp nytt gjerde rundt Tokstadfurua, 
godt hjulpet av smed Olav Dagestad.
Foto:: Oddrun Nordsveen



Da Veldre historielag besluttet å legge ”Prosjekt Præstvægen” inn som en viktig 
del av sin virksomhetsplan ble det utarbeidet en 15 siders prosjektbeskrivelse, datert 
14.mai 2003. De nevnte formuleringer og begrunnelser inngikk som en del av informa-
sjonen i selve beskrivelsen, som sammen med kart over området viste beliggenhet, 
og fotografier som dokumenterte fakta. Selve prosjektbeskrivelsen med vedlegg ble 
sendt til grunneiere, Ringsaker kommunes kultursjef og Fylkesmannens kulturvernav-
deling, og lokale relevante organisasjoner som Ringsaker historielag, Prøysens Venner 
og Prøysenhuset. 

Veldre historielag mente helt klart i sitt saksframlegg at på grunn av den offent-
lig fredningsbestemmelsen fra 1918 burde restaurering av gjerdet rundt Tokstadfurua 
bekostes gjennom kulturbudsjettet. Likeså burde det offentlige sørge for tilgjengelig-
het til området via Præstvægen, der strekningen fra nedre Harstad og ned til Dalheim 
utmerket seg til å bli regulert inn i en offentlig vernebestemmelse (verneplan), og beva-
res som et kulturminne. 

I prosjektet inngikk en prioriteringsplan:
- Ny klopp over grøfta til området ved Tokstadfurua.
- Ny bru over Tokstadbekken i traseens øvre del. (Kjørebru for traktor.)
- Oppsetting av informasjonstavle ved Tokstadfurua.
- Ny bru over bekken i traseens nedre del ved Dalheim.
- Rydding av tomta etter den gamle Furu skole (1883-1910) for stein og kvist.

Veldre historielags egne folk skulle sørge for dugnadsavviklinga. Fylkesmannens  
kulturvernavdeling berømmet historielagets tiltak og kom med faglige innspill og 
anbefalinger.

Våren 2004 ble det fylt ut en søknad om tildeling av offentlige midler gjennom 
Ringsaker kommunes landbrukskontor. Gjennom ”Spesielle miljøtiltak i landbruket” – 
SMIL – kunne forvaltningen være behjelpelige med tilskudd til denne type bevaring og 
vedlikehold av kulturminner i utmark. Søknaden på kr. 150 000.- resulterte i at historie-
laget fikk innvilget 30 % av søkersummen; - d.v.s. kr. 45 000.- til ”Prosjekt Præstvægen”. 
Beløpet var disponibelt for historielagets prosjekt fra og med etterjulsvinteren 2005.

 
 
Allerede året før prosjektet formelt ble tildelt midler, ble det avholdt dugnad for å 
sikre tilgang til området ved Tokstadfurua. Veldre historielags medhjelpere fjernet en 
gammel og råtten klopp sommeren 2003 og erstattet den med en ny trykkimpregnert 
bru. I tillegg fikk historielaget overta ei ny flott informasjonstavle gjennom Ringsaker 
kommunes parketat. Etatens avdelingsleder Tellef Frøysaa var ikke i tvil om at dette var 
et positivt tiltak og hadde ingen betenkeligheter med å la ”Prosjekt Præstvægen” overta 
Info-tavla. Denne ble solid fundamentert på sin nye plass ved Tokstadfurua og informa-
tive oppslag og fotografier ble montert.

Etter at vi fikk innvilget søknaden om tildeling av offentlige midler, ble det straks 
satt i gang et stort arbeide med restaurering av smijernsgjerdet rundt Tokstadfurua. 
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Veldre historielags Arne Storlien var leder for 
prosjektet, med solid og uvurderlig hjelp av Jostein 
Kolltveit og Ole L. Storlien, under faglig ledelse av 
pensjonert smed Olav Dagestad. Sammen klarte de 
i løpet av noen sommerdager i 2005 å gjenskape det 
flotte smijernsgjerdet som er et fredet kulturminne 
verdig. Clara Ingeborg Platou sponset prosjektet med 
penger til en solid ”sitteplass” bord og krakk som ble 
plassert ved Tokstadfurua. 

Ny kjørebru over Tokstadbekken i Præstvægens 
øvre del skulle sikre jordbruksredskap atkomst til den 
dyrkede marka i området. Langs vegen ble det også 
utført manuell krattrydding av historielagets egne 
folk, og innleid maskinell kvistknusing, og ikke minst 
har eksterne vedhuggere bidratt til å bedre atkomst og 
tilgjengelighet. 

I løpet av juli 2007 kom en ny gangbru over bekken 
i Præstvægens nedre del på plass. I tillegg ble flere av 
de veltede og nedgrodde stabbesteinene langs vegen 
funnet, og satt på plass igjen. 

Prosjektet ble formelt avsluttet senhøsten 2007 
med en del maskinell finnpuss langs vegen og rundt 
tomta etter gamle Furu skole. De offentlige midlene 
var dermed oppbrukt for denne gang. Det gjenstår 
fremdeles en del arbeid langs denne delen av Præst-
vægen, men etter det som er utført blir det årlige ved-
likeholdet enklere.

Flere av historielagets folk har vært involvert i pro-
sjektet, men sentrale personer har i tillegg til de alle-
rede nevnte vært Kåre Gropen og Thorleif Kvissellien.

Den nye informasjonstavla ved Tokstadfurua som ble gitt av Ringsaker kommunes 
parketat. Arne Storlien har skåret ut bokstavene.
Foto: Knut Nordsveen



Fra gravhauger til kirker

Området rundt Veldre kirke har langt tilbake i tid vært et samlingssted for folk i Veldre. 
Et synlig bevis på dette er de mange gravhaugene og fornminnene som finnes i områ-
det. Etter innføring av kristendommen ble det reist kirker, og kirkegårdene erstattet 
gravhaugene. Den første kirken i Veldre var på Vinju. Deretter, og kanskje samtidig, fikk 
vi kirken på Flisaker. De første bygg var små og enkle, men likevel betydelige bygg sett 
i forhold til folketallet og de ressurser de hadde til rådighet den gang. Etter disse kir-
kene fikk vi gamle Veldre kirke som var stilren og vakkert utsmykket.  Kirken brant ned i 
1996, og i år 2000 sto nye Veldre kirke ferdig. Det ble vist et særdeles stort engasjement 
ved reisning av den nye kirken med stor egeninnsats og betydelige gaver. Det viser at 
kirken og det den står for, er dypt forankret hos bygdefolket i Veldre. 

Familiegravstedet til Tokstad på Veldre 
kirkegård. Teksten på gravsteinen er gjen-
gitt til venstre. Gravstedet ligger sørvest 
for og ikke så langt fra kirken.  Gravstøt-
ten ble satt opp i 1871, da far og sønn døde 
med 2 dagers mellomrom. Tokstad hadde 
8 gravplasser, for at folk uten familie som 
arbeidet og levde på garden, også kunne 
gravlegges der. Nå er antall gravplasser 
redusert til 4.

Kirkene en 
viktig del 

av vår 
kulturarv
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Ingeborg Togstad
født 31/10-1812
død  21/2-1892

Lars Togstad
senior

født 10/2 -1809  
død  4/1-1871

og søn 

Lars Togstad 
junior

født 10/2-1842    
død 6/1-1871

Salig er de døde
som dø i Herren

Forteller: Eivind Elstrand

Gravhauger til kirker



Jubileumsboka om Tokstad går 650 år tilbake i tid, det vil si til år 1358. Bare vel 300 år 
før denne tid ble kristendommen innført i Norge. Et synlig bevis på kristendommens 
innføring er kirkene som ble reist etter hvert. Den første store kirken i vårt område var 
Ringsaker kirke. Den var hovedkirke for Opplandene og ble bygget omkring 1130. 

Før kristendommen ble innført var gravskikkene av hedensk karakter, og de var 
knyttet til gravhaugene. Innholdet i disse forteller oss hvordan de begravde de døde 
den gang. Gravhaugene har også interesse fordi da nye Veldre kirke skulle gjenreises, 
begrenset gravhaugene rundt Veldre kirke hvor den nye kirken kunne plasseres.

I hedensk tid tilba de gamle nordmenn flere guder. Det var Odin som var krigs- og 
visdommens gud, og sønnen Tor som var gud for vær og vind. Frøy var fruktbarhetens 
gud. Etter døden trodde de på et liv i Valhall. Det var deres himmel. 

Ved innføring av kristendommen ble det forbudt med tilbeding av flere guder. De ble 
erstattet med Kristus og jomfru Maria. Det ble påbud om å helligholde søndagene og 
kirkelige høytidsdager. Blodhevn ble forbudt. Det samme gjaldt utsetting av uønskede 
barn. Flerkoneri var uønsket. – Dette var noe av Hellig Olavs kristenrett som sammen 
med angelsakseren bisp Grimkjell ble godkjent på Mostertinget i året 1024.

Gravhaugene kan spores tilbake til steinalderen, og gravskikkene skiftet karakter 
gjennom den påfølgende bronsealder, jernalder og i romertida.  Gravene ble betraktet 
som et bosted for de døde hvor de kunne forsvare seg og klare seg. Derfor måtte de ha 
med seg våpen, redskap, mat og klær og noen ganger også husdyr med seg i grava. 
Gravfunnene forteller oss derfor mye om hvordan folk forsvarte seg i kamp og hvilket 
levesett de hadde. I midten av bronsealderen ble likbrenning praktisert, og funnene av 
gjenstander i gravene ble færre. Ut i jernalderen opphørte likbrenningen, og gravfun-
nene ble igjen rikere.

Gravhaugene ved Veldre kirke stammer fra senere jernalder i tidsrommet 500-1000 
e. Kr.. Et våkent øye kan selv i dag se hvordan det er lagt steiner i sirkler på området ved 
gravhaugene. 

I området rundt Flisaker, By, Koss og Fagertun er det registrert hele 90 gravplas-
ser og fornminner. Det viser at området rundt Veldre kirke må ha vært et samlingssted 
for bygdas befolkning. 

Særlig interesse har den store gravhaugen eller kongehaugen på Flisaker. Den er 
hele 30 meter i diameter. Arkeologer og historikere har flere teorier for betydningen av 
denne gravhaugen. Mest sannsynlig er at første stavelse i ”Flisaker”  er avledet av ordet 
”Fylke” som kan ha flere betydninger, bl.a. konge, fyrste, landskap eller fylke. Det siste 
indikerer at det har vært et samlingssted  –  sannsynligvis et hov  –  hvor folk og høvdin-
ger var samlet for rådslagninger, beslutninger og domfellelser. 

Disse antagelser bekreftes av det faktum at områdene rundt Flisaker fungerte som 
et sogn med egen kirke i hele middelalderen. I 1414 ble det kalt for Fylkishaugs Kirk-
hus sokn. Senere fikk det navnet Veldre. Det utgjorde et eget tingområde med ting-
plass på Bye. Veldre omfatter også Løkendalen som i middelalderen ble kalt Forberg 
eller Faarsberg. Av garder i den delen av bygda nevnes: Ottersrud, Bjørke, Båberg, 
Tokstad, Simenstad og Skyberg. - Tokstad tilhører følgelig Veldre sogn og kirke, mens  

Gravhaugene 
viser hedenske 

gravskikker
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områdene langer vest i Løkendalen tilhører Ringsaker. Simenstad tilhører Veldre sogn, 
men har gravsted ved Ringsaker kirke. Historisk sett har følgelig grensene for tilhørig-
het til kirkene variert noe.

Etter kristendommens innføring vokste kirkene fram. I dag har vi 11 kirker i Rings-
aker. Men i mellomalderen var det fl ere mindre kirker som senere er revet. I vårt nær-
område kan nevnes kirkene på Vinju, Flisaker, Gimse, Tom, Mellomberg, Rør, Steinberg, 
Am, Hersau, Gjølstad og Skredshol. En årsak til de mange kirker var nok de beskjedne 
framkomstmidler den gang, men også at enkelte større garder fant status i å ha sitt 
eget gudshus. 

Historikerne antar det kan ha vært et hov på Vinju i hedensk tid. Det lå på Vinju-Ekern. 
– Ordet ”Ekern” står for en  samlingsplass for hedensk gudsdyrkelse. Ved innføring av 
kristendommen ble hovet revet ned og erstattet med en kirke. 

At det var et samlingssted her bekreftes av at fl ere gamle veger eller ”veifar” møt-
tes ved Vinju-Ekern. Et veifar kommer fra Forsberg (Løkendalen) over Vinjusveen og går 
videre til Vinju. Det fortsetter videre over Asla forbi Dæhli og ned til Mjøsa ved Hovel-
stuen. Et annet veifar går fra Fangberg-vika over Kommerstad og til Vinju. 

Vinju tilhørte opprinnelig Ringsaker sogneprest embete. De bønder som drev Vinju, 
var følgelig bygselmenn helt til garden ble solgt til Andreas Olsen Busmundrud i år 
1900 ved et skjøte utstedt av den ”Den Kongelige Norske regjering”.

I anledning av at gamle Veldre kirke fylte 200 år i 1926, skrev Reinert Svendsen et 
skrift om Veldre kirke og de kirker som hadde vært forut for denne. Han befarte selv 
tomta der gamle Vinju kirke hadde stått, og han skriver:

Tradisjonen har alltid fastholdt at her har stått en kirke 
av tre, en laftkirke. Murlevninger påvises og synes å 

ligge i en utpreget korsform. Undertegnede har opmålt tom-
ten, uten dog å foreta utgravninger, og funnet at den antatte 
langskib er 21 m. langt og 8 m. bredt, tverrskibet 16 m. og 
6 m.. Tradisjon, således som den meddeltes av Christoffer 
Vinju, død 14/4 1887, og hvis forfedre bodde i 3 slektledd på 
gården, hevder at kirken har stått her. Det stadfestes også av 
øienvidner at det gamle i 1886 nedrevne Størhus til dels var 
oppført av materiale fra denne kirke. På de inntil 1 alen brede 
stokker såes malerier og utskjæringer, der fremstillet så vel 
manns- som kvinneskikkelser i gamle drakter, samt engler 
med vinger, hvorfor man antok at stokkene stammet fra den 
gamle kirke. Flere av disse stokker blev opphøvlet og benyttet 
til opførelse av nye huser, andre stokker av nevnte størrelse 
huggedes op til ved.

Kirken på Vinju
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Kirken nevnes første gang 1332. En peri-
ode kan den ha eksistert samtidig med kir-
ken på Vinju. 

I biskop Jens Nilssøns visitasberetnin-
ger til Veldre i 1591 skrives kirken med for-
men: ”Følckisagger Kircke”. Litt senere – i 
1616  - er benevnelsen endret til ”Følcki-
sagger Annex Kirche”.

Flisakerkirken var opprinnelig en fir-
kantet tømmerbygning med bly innfattede 
vinduer. Den hadde et klokketårn som var 
belagt med spon og tjærebredd. Den ble 
etter hvert for liten for menigheten. 

I 1629 ble det innredet et kor i kirken. 
Senere ble bygget til en ”vinge” mot nord. 
Men kirken ble periodevis dårlig vedlike-
holdt, og det meldte seg etter hvert et behov 
for en ny kirke. Dette ble mer aktuelt etter 
at kongen av Danmark Norge, Fredrik IV, i 
1723 solgte kirkene med gods til menighe-
tene i Ringsaker.

I 1726 ble den nye kirken i Veldre inn-
vigd, og en del inventar fra Flisakerkirken 
ble flyttet over til den nye kirken. – Men 
som kjent brant denne kirken ned i 1996, 
og det er naturlig å knytte disse direkte til 
Flisakerkirken, se bildene.

Etter at kirken ble nedlagt sto den i ca. 
40 år som et oppbevaringssted. I 1776 ble 
den solgt til nedriving til Arne Skarløgen på 
Skarløgen (Solstad i dag).  Der ble mate-
rialene brukt til oppførelse av en føderåds-
bygning. Reinert Svendsen beskriver at han 
har stått i et større rom i denne bygningen, 
hvor rosemalingen på tømmerveggene 
med bladornamenter i sort og hvitt minnet 
om veggdekorasjonene i Bolstadbygningen. 
Denne bygningen brant ned i 1904.
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Madonna fra Veldre. Skulpturen 
er fra 1200-tallet. Originalen er 
i Universitetets Oldsaksamling. 
Kopien, som er avbildet ovenfor, er 
plassert i nye Veldre kirke.

Kirken ved 
Flisaker

Altertavla fra 1694 laget til Flisa-
kerkirken  av Johannes Larsen 
Skraastad fra Vang. Flyttet over til 
den nye kirken i 1726. Gikk tapt i 
kirkebrannen i 1996.



Gamle Veldre kirke ble reist i 1725-26. Byggmester var Knut Bergoust, og arbeidet ble 
ledet av magister Povel Riis, som var sogneprest i Ringsaker. Han lånte ut 500 riksdaler 
til å dekke de første arbeidene. Kirken ble bygget av tømmer i korsform med klokketårn 
i krysset.

I året 1726 var det høytidelig innvielse av den nye kirken. Det siteres fra 
innvielsen: 

St. Michalesdag 29. september 1726 ringte og kimet alle Kirkeklokkene ”udi Ringsager 
Sogn”. En stor begivenhet forestod – Veldre kirke skulle høytidelig vigsles og biskop i 

Akershus, Bartholomæus Deichman, hadde tilsagt sitt komme. Man ventet i spenning på 
dette høye besøk. Biskop Deichman var kjent som en meget dyktig mann, og han sto høyt i 
gunst hos den danske kong Fredrik IV. Han hadde da også gjort en rask karriere.

Den nyutnevnte prost for Hedemarken og Østerdalen Prosti – Niels Dorph i Vang beskri-
ver punkt for punkt om innvielsen. Han skriver blant annet:

- 6 Præster var anbefaled at assistere Kirkevielsen, hvorfor de motte medtage sin 
  Messeskjorte, i hvilke de under vielsen ere iførte.

- Dagen, da Kirken ble indviet, ble der begynt at ringe og kime udi alle Sognets 
  Kirker da kokken var 8. Og de vedcontinuerede til kl. 11, da det ringedes 
  sammen.
Etter en lengre seremoni med bønn, Fadervår og kneling foran alteret skriver prosten:

- Deretter begynte Klokkerne at siunge den Psalme: ”I Jesu Navn skal 
  ald voor Gierning skje”. Da den var udsiungen gikk Biskopen, i ført Messe-
  skjorte og Bispekaaben op paa Prædigestolen og efter giorde Bøn oplæst  
  den for Forretningen valgte Text – Her er ikke  andet end Guds Huus, og 
  denne er Himmelens Port….

- Det var i Choret tilsatte 6 gode Mænd af Sognet for at avverge at ei nogen 
  opkom i Choret at hindre Præstene i den Tieneste dem tilkom at giøre.

Etter den høytidelige innvielsen av Veldre kirke strømmet kirkefolket ut i septem-
berdagen, oppglødde og begeistret over sin nye kirke og over den store opplevelse det 
hadde vært å se og høre Akershus’ biskop. Det var et minne å ta fram mange, mange 
ganger senere – et minne av verdi å glede seg over.

Merk setningen om at: ”Det var i Choret tilsatte 6 gode Mænd ------- for at hindre 
Præstene i den Tieneste dem tilkom at gjøre”.  Den viser at folks opptreden i kirken var 
helt annerledes enn i dag. En generell beskrivelse av kirkelivet i middelalderen var at de 
frammøtte ikke satt stille på plassene sine, for gudstjenesten kunne vare i fl ere timer. 
Av og til kunne det være et fargerikt og urolig folkeliv. Kirkedøra gikk stadig opp og igjen, 
noen trettet om sitteplasser, en og annen tok en dram av lommelerka, ungdommen 
pratet og trette folk snorket. Prestens medhjelpere var da også til stede for å hjelpe til 
med å holde orden og disiplin. Kirken og kirkebakken var den gang den viktigste sosiale 
arena for folk i bygda. Kirkestedet hadde samme funksjon som avviser, radio og fjern-
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Gamle Veldre 
kirke



syn i dag. Til tider var det plikt å møte i kirken hver prekensøndag, og presten holdt kon-
troll. Ved fravær kunne det kreves inn bøter. Alle måtte gå til alters en gang i året.

Ved innvielsen fikk Veldre kirke navnet ”Weldre Kirche”. Den var helt fra starten av 
en annekskirke under Ringsaker. Først fra 1. januar 1925 ble Ringsaker delt i tre sokne-
kall: Ringsaker Brøttum og Veldre. Det betyr at i 200 år var det soknepresten i Ringsa-
ker som var ansvarlig for de geistlige handlinger i Veldre kirke.

Veldre kirke gjennomgikk store forandringer i sin 270 år gamle historie. 
I 1852 ble oppført to gallerier og kirken fikk 350 sitteplasser (ut fra nåtidas krav). 

Samme år ble kirkegården utvidet til det tredobbelte, og det ble laget steinmur pålagt 
bordtak rundt hele kirkegården, slik vi ser det i dag. 

I middelalderen var det mest fornemt å bli gravlagt i kirkens nærhet, og noen gan-
ger under kirken. Det fineste sted for graver var nær koret (”nærmest Gud”). De dår-
ligste plasser var lengre unna kirken og mot nord. Da Veldre kirke ble satt opp i 1726, 
fikk familien på Opsal gravsted i en likkjeller som ble plassert under søndre ving straks 
innenfor døra. Den siste kisten ble satt inn i 1756. Ordningen ble forbudt i 1805. Likkjel-
leren ble fjernet i 1887, og da sto det 7 kister der. 

En del kjente garder/familier i Veldre har gravstedet sitt nær kirken mot syd, bl.a. 
Opsal, Glestad, Skarløgen, Koss, Bye og Flisaker. Men for øvrig ser det ut som grav-
stedene er fordelt uten noe bestemt mønster for nærhet til kirken. Dette kan henge 
sammen med at vi etter hvert kommer nærmere vår tid, hvor de gamle sedvaner ble 
forlatt.

I 1867 fikk kirken spir, og taket ble tekket med skifer. I 1887 ble de gamle kirkesto-
lene med dører, lås og gardsnavn fjernet og erstattet med åpne benker. Vi vet lite om 
hvordan dørene med lås og navn så ut i praksis. Reinert Svendsen sier at det ikke var 
lukkede stoler i Veldre kirke. Det var et unntak, og det var Opsal familien som i 1790 
mot betaling fikk laget sin egen korstol ved siden av orgelet. Det var mest fornemt å ha  

267 

Gudstjenste i Veldre kirke i 1925. 
Maleri av Johan Nordhagen. En 
kopi av bildet henger i nye Veldre 
kirke.
Prekestolen kom på plass i 1738 og 
er laget av Lars Pedersen Pinnerud 
fra Furnes.  Altertavlen ble satt opp 
i 1790 og er skåret ut av brøtningen 
AndersOlsen, og malt og forgylt av 
lensmann Ole Nilsen. 
Originalen til bildet henger på teo-
logisk fakultet i Oslo. En kjenner 
navnet til 32 av de 33 som er til 
stede i kirken. 
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Veldre kirke. Tresnitt av Odd Haa-
kensveen. 1996.



benker/sitteplasser langt framme i kirken. Dermed oppsto det konkurranse om plas-
sene, og sosiale skiller i befolkningen gjorde seg gjeldende ved plassering av folk i 
kirken. 

I 1925 strålte kirken for første gang i elektrisk belysning. Det var ved festgudstje-
nesten nyttårsaften dette år.

I 1950-51 ble det foretatt en omfattende restaurering av kirken. Bærekonstruk-
sjoner ble styrket og golv, tak, vegger, dører og vinduer ble forbedret. Fire søyler, som 
tidligere var satt opp inne i kirken for å bære tårnet ble tatt bort. Det gamle korskillet, 
som var tatt ned i 1852, ble gjeninnsatt.  Dette var en betingelse for at Riksantikvaria-
tet skulle gi støtte til restaurering av kirken. Det ble foretatt omfattende oppussings- 
og malerarbeider. Svært dyktige fagfolk på kirkearkitektur og fargeforståelse deltok i 
restaureringen. Det var arkitekt Bjarne Hvosleff og restaureringskonsulent Finn Kraft 
ved Riksantikvariatet.

Resultatet ble at Veldre kirke framsto som en av de mest stilrene og vakreste tre-
kirkene i fylket. 

Veldre kirke brant ned 28. september 1996. Det var en sorgens dag, og det gjorde 
et dypt inntrykk på folk i bygda. Brannårsaken var høyst sannsynlig en feil ved det elek-
triske anlegget.

Hva husker vi best fra gamle Veldre kirke? - Vi husker kirkens høye tårn og kir-
kens majestetiske beliggenhet, og ikke minst mange av de fine kunstverk inne 
i kirken som gikk tapt. Disse kan i dag bare sees på fotografier, eller betrak-
tes ut fra verdifulle malerier og raderinger laget av bl.a. Johan Nordhagen. 
 
 
Etter sjokket av brannen av gamle Veldre kirke reiste det seg mange spørsmål. – Hvor 
skulle den nye kirken plasseres? Hvilken form skulle den ha? Hadde en tilstrekkelig med 
midler til å sette opp ny kirke? Hvem skulle en velge som arkitekter og entreprenører? 

Et stort apparat med flere komiteer og mange fagfolk på et bredt felt ble koblet inn 
for å bistå med gjenreisning av kirken. 

Helt fra starten av var det ønskelig med en visjon eller et gjennomgangstema for den 
nye kirken. Pilegrimsmotivet ble valgt: 

”Vi tenker oss pilegrimsmotivet som det overordnede tema. Temaet knytter oss tilbake 
til historien og er uttrykk for tanker som nettopp i vår tid er blitt levendegjort igjen. Pile-
grimsvandringen er en søken etter kilden og er et sentralt motiv i kristen tro. Vi søker til 
kilden for å få kraft og styrke til å leve i hverdagen. Vandringen til kilden skal gi krefter og 
håp til nye dager. Vi tror vandrings- og pilegrimsmotivet ligger under mye av vår opplevelse 
av det hellige rom. Når vi går inn i kirkerommet, trer vi ut av det dagligdagse, ut av larmen 
og kjaset, og inn i det livsrom der veien fører mot det livgivende, vakre, høytidelige og for-
nyende. Rent konkret tenker vi oss at denne hovedsymbolikk kan gjenfinnes både i byggets 
arkitektur og i anlegget omkring.”
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Nye Veldre kirke

Visjoner om det 
framtidige kirkebygg



Det var helt nødvendig å plassere kirken på et nytt sted.  Den gamle tomta ble for liten. 
For å få plass til menighetssal, moderne garderober, kontor for prest, organist, kirke-
tjener, m.m. måtte en i tilfellet ha bygget kirken i to etasjer. Dette ville gjøre det vanske-
lig for eldre og funksjonshemmede å bevege seg rundt i kirken. En annen løsning hadde 
vært å utvide tomta, men da ville en ha kommet i konflikt med nærliggende gravsteder, 
og dette ville neppe ha blitt akseptert av de berørte. 

Men hvor skulle kirken plasseres?
Arealet vest for den eksisterende kirkegården hadde vært et naturlig sted. Men 

her ligger en gammel gravhaug som er fredet. Selv et nytt kirkebygg var det forbud 
mot å plasser her. Et areal nordvest for kirkegården – og nord for gravhaugen var lenge 
et aktuelt alternativ. Det ble arbeidet mye med denne plasseringen. – Det ble foretatt 
arkeologiske utgravinger for å sikre eventuelle funn. Det ble ikke funnet noe av stor 
verdi, og det ble klarert for bygging av kirke. 

Så skjedde det lykkelige at familien Aarskog tillot å plassere den nye kirken på 
klokkergarden mot at de ble skaffet et nytt hus å bo i. Og slik ble det  -  noe Veldringene 
må være svært glad for i ettertid. Kirken fikk en unik beliggenhet. Men det hadde vært 
en lang og omstendelig prosess å finne fram til den nye tomta. 

En trend ved bygging av nye kirker i siste halvdel av 1900 hadde vært å lage arbeids-
kirker. Kirkekomiteen besøkte mange typiske arbeidskirker både i Norge og Sverige. 
Eksteriørmessig viser de seg ofte som moderate kirkebygg. I tillegg til kirkelige hand-
linger med gudstjenester, dåp, konfirmasjoner og begravelser, er disse kirkene bereg-
net for forenings- og seminarvirksomhet av både kirkelig og kulturell art. Kirkerom og 
menighetssal er ofte koblet mer og mindre sammen.  

For Veldre kirke valgte en å bygge en kirke i mer tradisjonell stil med et relativt høyt 
tårn, og en menighetssal som er klart atskilt fra kirkerommet.

En valgte å bygge kirken i tre. Mange hadde motforestillinger til dette på grunn av 
brannfaren som en hadde opplevd da den gamle kirken brant ned. Men moderne tiltak 
for forebygging av brann kombinert med effektiv brannvarsling, vil gi en helt annen sik-
kerhet mot brann sammenlignet med det som var situasjonen i gamle Veldre kirke.

Det var dessuten billigere å bygge en trekirke. Arkitektene vurderte en trekirke 
som naturlig i et skogsdistrikt som Hedmark. Et viktig moment var at vi innen kommu-
nen hadde en produsent av limtrekonstruksjoner (Moelv). Dette skulle vise seg å være 
en stor bygningsteknisk fordel. 

Det ble framholdt at en kirke i mur ville gi bedre akustikk for musikk. Men ved valg 
av spesielle arkitektoniske løsninger og materiale på golv og i vegger, ville en trekirke 
langt på vei gi det samme resultat, se bilde.
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Plassering av kirken

Arbeidskirke eller 
tradisjonell kirke?

Kirke i tre eller mur?

Interiør fra nye Veldre 
kirke. Den store tak-
høyden gir kirken 
et stort volum som 
er gunstig for god 
musikalsk akustikk. 
De keramiske fliser 
på golvet og de harde 
plater som er satt 
inn bak trepanelen i 
veggene bidrar til det 
samme. Begge de 
nevnte forhold gjør at 
Veldre kirke framstår 
som en utmerket 
konsertkirke.



Planarbeidet forut for start av byggearbeidet tok litt over 1½ år. Byggingen av kirken 
startet i november 1998 og byggetida var beregnet til 11 måneder. En håpet at kirken 
kunne innvies ved årsskiftet 1999 / 2000, men praktiske årsaker gjorde at innvielsen 
først fant sted 19. mars i år 2000. 

Kirkebygget kostet 22 millioner kroner. Det ble gitt ca. 2 millioner i gaver til kirken. 
Resten ble fi nansiert av utbetalte forsikringspenger.

Kikrebygget har et areal på 780 m2. Til sammenligning var gamle Veldre kirke på 
345 m2. Tårnet har en høyde på 30 meter. Kirken har fått et orgel av høy kvalitet og med 
et vakkert frontpanel. Orgelet er laget av Ryde og Berg i Fredrikstad. 

To dyktige arkitekter ble valgt til å utforme og tegne kirken. Det var Ulf Zettersten fra 
Carlstedt Arkitekter i Nykøping, Sverige og Roar Jacobsen fra arkitektfi rmaet Jacobsen 
og Reiten i Gjøvik. De utfylte hverandre på en utmerket måte i valg av arkitektoniske 
løsninger og ved praktisk gjennomføring.

Arkitekt Ulf Zettersten var sterkt opptatt av norske stavkirker. I og med at det ble 
trekirke, ser vi at Veldre kirke har fått en snev av stavkirkearkitektur i seg, blant annet 
fagverket i taket. Vi lar arkitektene selv få uttrykke de tanker de har om den nye kirkens 
arkitektur og form:

Den nye kirken kjennes velkommen, er enkel og funksjonell, har atmosfære som 
understreker det åndelige og utgjør et vakkert landemerke i Veldre. Den nye kir-

ken har fått en utforming som forbinder den til gamle Veldre kirke og til gammel kirke-
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Nye Veldre kirke i august 1999 
mens kobberfargen på tårnet var 
den opprinnelige.

Tårnet ble heist på plass av en stor 
heisekran 9. juli 1999.  Det var en 
begivenhetsrik  dag som samlet en 
mengde folk. De hørte de nye kir-
keklokkene ringe for første gang. 
Den største klokken veier 345 kg 
(tonehøyde H1) og den mindre klok-
ken  200 kg (tonehøyde D2). Den 
store klokken har samme klang 
som klokken i gamle Veldre kirke. 
Klokkene er laget av Olsen Nauens 
klokkestøperi i Tønsberg .

Planarbeid og bygging

Arkitektene bak bygget



byggetradisjon. Arkitekturen er imidlertid preget av nåtidens stilarter og ikke fortiden som 
barokk og lignende. 

Som arkitekter ser vi på byggets symbolikk og med utgangspunkt fra bygningsteknik-
ken. I materialvalg, konstruksjon og detaljutforming har vi søkt å gi bygget en verdig enkel-
het og et uttrykk for troverdighet. Få, ekte og enkle materialer og enhetlighet i farge og 
form. Med tre og limfagverk har bygget fått et eget konstruktivt uttrykk. Flisgolv (keramiske 
fl iser) og tegltak må sees som uttrykk for enkelhet. Kopperplater på tårnet og i øvrige pla-
tearbeider bekrefter at kirken kommer til å bestå i lange tider.

I koret har et parti av den gamle kirkens murverk igjen oppbygget. Den nye kirken byg-
ger på den gamles grunn.

Altertavla er laget av kunstneren Gunnar Torvund fra Telemark. Han skriver om tavla: 

Det er viktig at altertavla/utsmykningen tek opp i seg uttrykket i arkitekturen, i dette 
tilfellet også den gamle kyrkja. Difor har eg valgt å lage ei ”tradisjonell”  altertavle, 

men ved å bruke nye materialer syne at den er laga i år 2000. Ved å løyse den opp i element/ 
forteljingar kan ein formidle ein raushet. Samtidig vert altertavla gjennomstrøymt av byl-
gjer, som gir den et løft, som igjen krev ein motsats.  - Her som vinger/armar som tek i mot 
tilskuaren.

Mange prester og enkeltpersoner knyttet til Veldre kirke har gjort en stor innsats for 
menigheten gjennom tidene. Pastor Reinert Svendsen har beskrevet en del av disse 
personene. Men en person som rager særlig høyt er pastor Reinert Svendsen selv. His-
torien om kirkene i Veldre kan ikke skrives uten å nevne hans navn spesielt.

Reinert Svensen la for dagen et enestående framsyn i det å forstå og hjelpe de 
svake i samfunnet. Han hadde klare mål for sine oppgaver og viste et pågangsmot og 
evne til praktisk gjennomføring av sine oppgaver som var i særklasse. 

Han startet den første sykepleierforening i bygda, eller det som ble kalt ”Diakonisse-
foreningen”. Formålet med foreningen var å samle penger til å lønne en menighetssøs-
ter. Han sørget for at unge jenter fra Veldre reiste inn til ”Menighetssøsterhjemmet” i 
Oslo for opplæring. Etter endt utdannelse gjorde de tjeneste i menigheten i Veldre.

I 1904 tok han initiativet til å starte Veldre Paramentforening. Ordet paramenter 
betyr kirketekstiler. Foreningen har som formål å arbeide for kirkens utsmykking. 

I 1915 tok Reinert Svendsen initiativet til start av Veldre Aldershjem. Den nødven-
dige kapital til bygging og til daglig drift ble skaffet til veie som frivillige gaver. I 1959 tok 
kommunen over driften av hjemmet.
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Altertavla

Pastor 
Reinert Svendsen 

– en ruvende 
skikkelse 

i det kirkelige 
arbeid.
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Etter første verdenskrig ble det startet mange barnehjem rundt om i landet. I 1916 
gikk Reinert Svendsen i gang med å samle inn penger til dette formål i Veldre. I 1918 var 
Veldre Barnhjem en realitet. De kjøpte eiendommen Jønsrudhagen i Løykjedalen til for-
målet.  Etter Svendsens ønske skulle barnehjemmet ta i mot både jenter og gutter.  Det 
var ikke vanlig på den tida, da det var egne barnehjem for gutter og jenter. Hjemmet ble 
drevet i privat regi fram til 1967, da Hedmark fylke overtok stedet. Det endret da status 
og fi kk navnet ”Hagen behandlingshjem”.

Pastor Reinert Svendsen var en drivende kraft for den kristelige og sosiale virk-
somhet i bygda. Han var med på å skaffe lokaler til det kristelige arbeid, og han støttet 
opp om misjonsvirksomheten på fl ere områder. 

Hans store handlekraft fi kk også utslag på andre felt. Han var med i både herreds-
styret og formannskapet i Ringsaker i fl ere perioder. Han var svært interessert i historie 
og bidro til start av Veldre Historielag i 1931. Han var også engasjert i historiearbeid på 
fylkesplanet.

Han har bidratt sterkt til verdifull nedskriving av historien om kirkene i Veldre, og 
som dette bidraget til ”Tokstadboka” i stor grad er basert på.

For sin store innsats for kirken og samfunnet i Veldre og utover i Ringsaker og Hed-
mark, ble han utnevnt til Ridder 1. klasse av St. Olavs Orden, i det året han avsluttet 
sitt virke i 1925. Han bosatte seg deretter i Torgerstuen som er en fradelt eiendom fra 
prestegården.

Reinert Svendsen virket som 3. prest i Veldre og Ringsaker i perioden 1881 -1925, 
dvs. i hele 43 år. Det året han sluttet ble Veldre et eget sogn. Han reiste mang en gang 
langs ”Præstvægen” mellom disse to kirker. Den store respekt som Reinert Svendsen 
nøt i bygda kommer fi nt til uttrykk hos Alf Prøysen i hans møte med presten langs 
”Præstvægen”:

Men den låg nå der Præstvegen og, og så vart det tel det at folk som itte hadde det tra-
blere enn dom kunne gå bakke opp og bakke ned, begynte å gå Præstvegen. Og det er 
klart at dom som overtok Præstvegen hadde et lynne som gikk opp og ned akkurat som 

vægen. Det var tater og kræmer, Loffer og slask, dom kvilte i vægveiten og sov under lurv-
grana, det drog et eventyr og ei vise etter Præstvægen hår eneste dag. Å ja, fullt så roman-
tisk behøver jeg fell itte å seia det. Grunnen tel at slike folk tydde tel Præsstvægen var fell 
at det låg bære husmæinnsplasser etter den vægen, de store garda med tre inngangsdører 
og bikkjer i løypestreng var langt unna. Her kjinte dom seg trygge, der var fell derfor dom 
brukte vægen våres. Det var tilslutt bære to ta de kondisjonerte som brukte vægen. Den 
eine var præsten Svendsen, som var præst i Veldre, og hæinnom hadde vi stor respekt for. 
Når vi hørde karjolen hass kom knirkende oppover Kusvebakken gikk vi æiller ut. Og var vi 
ute, så gikk vi innat tel hæin hadde kjørd forbi. Vi sto itte bak gardina engong, vi bære sto 
og sa itte et eneste ord før hæin hadde kjørd forbi og karjolknirken hadde vørti borte. Åffer 
vi gjorde det veit jeg itte, men jeg trur det var som ei slags form for ærbødighet imot den 
præsten som itte var for stor på det tel å bruke vægen våres.

274    Fra gravhauger til kirker

Byste av pastor Reinert Svendsen  
(1849-1941) på Veldre kirkegård.  
På sokkelen står det: ”Veldre, 
Ringsaker og Brøttum menigheter 
reiste ham dette minne.” Det var 
på hans 100 års dag 25. mai 1949. 



Veldringene måtte gi avkall på en stilfull og vakkert utsmykket kirke etter kirkebran-
nen i 1996. Men som erstatning har Veldre fått en ny kirke med mange kvaliteter som 
langt overgår den gamle kirken. Det gjelder varmekomfort, moderne garderober og 
ventilasjon. Bevegelseshemmede har lett adgang til kirken og kan lett forflytte seg 
innen denne. Den har moderne rom for arrangering av menighetsmøter, konfirmant-
undervisning og til samvær ved dåp, konfirmasjon, bryllup og begravelser. Kirken har 
et stilfullt kapell for båreandakter, mindre familiebegivenheter og for personlig fordyp-
ning. Kirken har praktisk innredede rom for prest, organist og kirketjener. Veldre har fått 
en utmerket konsertkirke.

Nye Veldre kirke gir betydelig større muligheter for kirkelige aktiviteter enn tid-
ligere. Kirken som institusjon er avgjort styrket. Men like viktig er det at kirken vil bli 
nyttet til en rekke kulturelle aktiviteter og til kirkekonserter. Det vil bidra til å berike det 
kulturelle liv i området.  Erfaringene fra senere år viser at disse mål er innfridd. 

275 

Kirken  
- full av liv

kilder: Amundsen, Hilde: ”Arkeologiske undersøkelser i forbindelse med Veldre kirke.”  
Brever fra Hedmark fylkeskommune til Plan- og byggekomitéen for Veldre kirke. 1997.
Enemo, Egil, Røhnebæk, Trond og Haug, Jan: ”Kirker i Ringsaker.” Utgitt av Brøttum, Nes, 
Ringsaker og Veldre historielag 1995.
Hagen, Anders: ”Arkeologi. Ringsakerboka Bind I.” Bygdebok for Brøttum, Ringsaker 
og Veldre. 1991. 
Hagen, Anders:  ”Norges Oldtid.” Cappelens forlag 1967.
Krohn, Randi: ”St Michaelsdag 1726 en minnerik dag i Veldre.” Hamar Arbeiderblad 
17. november 1961. Utlånt fra Arne Hagene.
Ormøy, Ragnhild: ”Ringsakerboka – Mellomalderen. Bind II.” Bygdebok for Brøttum, 
Ringsaker og Veldre.1992.
Prøysen, Alf:  ”Det var da det og itte nå.”  Alf Prøysens Verker. Tiden Norsk Forlag 1971.
Svendsen, Reinert:  ”Veldre kirke.” Utgitt av Veldre Menighetsråd 1926.
Svendsen, Sigrid: ”Sogneprest Reinert Svensden.” Hamar indremisjonskrets og Veldre 
menighetsråd. Hamar 1946
Sæther Arne E.: ”Kirken som bygg og bilde.”  Rom og liturgi mot et tusenårsskifte. En bok 
om kirkebygg før, nå og i fremtiden. Utgitt på eget forlag i samarbeid med Kirkerådet 
og kirkekonsulenten. Asker 1990.
Trandberg, Anna: ”Ringsakerboka –Korn og klasseskille. Bind III.” Bygdebok for Brøttum, 
Ringsaker og Veldre. 1993.
”Veldre 250 år kirke 1726 – 1976.” Utgitt av Veldre Menighetsråd 1976.
”Veldre Bygdebok.” Utgitt av Veldre Historielag 1974.



Branntomta

276    Fra gravhauger til kirker

Det ble en fin og spesiell julaftenstund på kirke-branntomta i Veldre da bygdas kirke 
ble minnet med fakler, prolog og julesanger. Om lag 200 hadde funnet vegen til brann-
tomta for å være med på den spesielle åpningen av årets julefeiring.

Den tragiske kirkebrannen 28. september i år sitter fortsatt dypt i bevisstheten hos 
veldringene, og menighetsrådet hadde valgt å åpne julefeiringen med en markering på 
branntomta i forkant av den tradisjonelle julaftengudstjenesten som i år ble holdt på 
Veldrom.

Sprø klang fra kirkegårdens klokketårn og fakler på de snødekte grunnmurene etter 
kirkebygget dannet en fin ramme rundt markeringen. Det samme gjorde ei veldrebygd i 
julestemning og det stille juleværet med noen få minusgrader og en rød vesthimmel.

Menighetsrådleder Kari Aa. Langmoen ønsket velkommen og leste prologen hun 
hadde skrevet for anledningen; ”Julaften ved ruiner”. I prologen understreket Lang-
moen hvordan kirken var bygd og blitt et samlingsmerke i bygda, hvordan man nå sto 
ribbet tilbake, men ved å tenne lys og synge ut julens glade budskap skapte tro og håp.

Etter prologen sang forsamlingen ”Deilig er jorden” - før alle med brennende fakler 
i hendene gikk i opptog fra branntomta til Veldrom. Det syngende fakkeltoget ble ledet 
av tre ryttere og hester med dombjeller, og med i toget var også flere hesteskysser.

På Veldrom ble det så tid til å ønske hverandre god jul over en julegløgg før den 
tradisjonelle julaftengudstjenesten. Det var tydelig veldringene satte stor pris på denne 
åpningen av årets julefeiring, og blant de frammøte ved branntomta var det mange unge 
og yngre. Veldringene må belage seg på å vente to-tre år før de kan feire julegudstje-
neste i ny kirke. Gjenreisningen av Veldre kirke er regnet med å være fullført innen 
årtusenskiftet.

Forteller: Bjørn Myrvang, Hamar Arbeiderblad
27. desember 1996
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Idrett i Løkendalen

La oss gripe fatt i to gardsnavn, Løken Østre og Løken Vestre i Løkendalen, og se hva 
det kan fortelle. Løken er en nyere form av Leikvin. Leik betyr lek, og vin er eng, slette. 
Løken var altså plassen der menneskene i vikingtiden, kanskje også noen århundrer 
før, lekte og drev idrett. Den opprinnelige ”sportsarenaen” i Veldre kan ha ligget i 
Løkendalen. 

Sagaene forteller om et dådslystent folkeferd i Norge fra ca. 800 til 1100 e. Kr., i det 
som ofte kalles vikingtiden. “Av Odin lærte de alle idretter”, het det. Sjefsguden Odin 
gjorde gutter til gode idrettsmenn og dyktige soldater. Det å dø i kamp var det aller gje-
veste, da fikk en hedersplass i Valhall. Treller gjorde grovarbeidet i landbruket, og frie 
menn  brukte mye tid på fysiske øvelser. Stormenn valgte ut fóstri, pleiefedre, som vei-
ledet sønnene i legemsøvelser. Allerede i tolvårsalderen ble de regnet som fullvoksne 
menn i bueskyting, fekting, spydkast og steinkast. De red, gikk på ski og skøyter, svømte 
og løp, og spilte ballspill. De terpet på allsidighet for å bli gode krigere. Hirden, kongens 
hær, trente idrett i fredstid, særlig når de lå på kongsgardene. Den nærmeste i forhold 
til Løkendalen var Åker utenfor Hamar.  

Kanskje trakk folk fra omkringliggende garder til Løken for å drive og se idrett. Men 
vi er ikke så heldige at det finnes sagahenvisninger til idrett i Løkendalen. Likevel er det 
artig å forestille seg hvordan det kan ha foregått, med energiske deltakere og jublende 
tilskuere kledt i serk, og premieutdeling med utrop på syngende gammelnorsk.   

Den eventuelle kappestriden tok uansett slutt, for innføringen av kristendommen 
Norge etter år 1000 sørget nok for det. De mektige kristne prestene utslettet vikingenes 
åsatru og voldsforherligende budskap. Mens vikingene tok badstu og la vekt på hygiene, 
betraktet kristendommens forkjempere kroppen som uren og full av synd. Den nye, 
utenlandske guden og læren stilte andre krav enn Tor og Odin. 

Så må vi hoppe mange hundre år fremover i tid for å finne nye spor etter idrett.  
For hvert tiår etter 1860-tallet ser vi flere tilløp til idrett i eller nær Løkendalen – 

som på mange andre steder rundt om i Norge. I 1870 avholdt Centralforeningen (for-
løperen til Norges Idrettsforbund) en gymnastikkoppvisning på Ulvesletta i Ringsaker. 
Hundrevis av gutter, deriblant noen fra Veldre, opptrådte foran et stort publikum for å 
demonstrere gymnastikk og vekke turninteresse. Men slett ikke alle lærere skjønte vit-
sen. Barbra Ring, navnesøster til sin mer kjente forfatterkusine, gikk på Furu skole fra 
1886. Hun fortalte at de ofte plukket stein i gymnastikktimen. Læreren mente de utnyttet 
tida best slik, de jobbet og brukte kroppen samtidig. 

Når begynte 
folk i Løken-
dalen å drive 

idrett?
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Forteller: Thor Gotaas

Idrett



Det ble også drevet med bryting i Løkendalen. Anleggsarbeidere, kalt slusker på 
fagspråket, begynte blant annet å bryte da jernbanen underla seg Ringsaker og Veldre 
ble ei stasjonsbygd i 1894. For slike forbigående miljøer var aktiviteten viktigst, ikke 
det å danne en klubb. I rallarmiljøer var det veddemål før brytekamper og mye stå-
hei. Styrke ga status i sluskeleirene, enda mer enn blant jordbrukets og skogbrukets 
slitere.  

Fra 1800-tallet og tidligere vet vi om bondesamfunnets former for mannjevning. Det 
var revkrok, beintak og ulike nappetak, eller slagleker hvor deltakerne målte hveran-
dres smerteterskel. Å spenne overarmen og slippe en kniv nedpå, beviste også mann-
dom, akkurat som skihopping og kjøring i bratte skrenter. De hadde dragkamper med 
tau og løftet digre steiner.       

 
Impulsene om organisert idrett kom ofte via yrkesmilitære. Premierløytnant Carl F. 
B. Schøyen, bosatt på Hamar, reiste rundt som idrettsmisjonær i mjøsområdet som-
meren 1904. På møtet i Veldre foreslo han systematiske program, “frie idrætsøvelser” 
(friidrett), som vektla allsidighet.

Tre ulike partier, inndelt etter alder, trente på Aslasletta hver mandag, onsdag og 
fredag. Noen mente det var uoppnåelig ofte, men Schøyen fnyste av slike travle, gnist-
løse personer. Han minnet om at utøverne kanskje ankom turnplassen i elendig humør 
og med lut rygg. Dersom en kastet seg inn i aktiviteten, så ville lemmene mykne og 
humøret stige, sa han, og understreket at turningens positive effekt måtte erfares på 
egen kropp.   

Veldringene manglet utstyr. Den 30. juli 1904 fikk de fatt i noe via Hamar turnfore-
ning; diskos, kule, rørstang og spyd – for å drive “fri-idræt”, slik mange turnforeninger 
gjorde. Fra 6. august fantes det også “Svingstang, ringer med taug, hækker og stativ til 

springstell”. 
Den formelle stiftelsen av Veldre turnforening drøyde til 

21. august 1904, som var dagen da Schøyens tropp viste fer-
dighetene på Aslasletta. Dermed var den organiserte idretten 
etablert i Løkendalen og Veldre, ledet av den 35 år gamle gard-
brukeren Andreas Olsen Busmundrud, som eide Vinju, et snø-
ballkast fra Aslasletta. Han var formann, instruerte flittig og 
spredte ro i rekkene, også på fotballkamp. Veldre turnforening 
var på stiftelsesmøtet til Oplandenes fotballkrets på Hamar i 
1905, og det ble spilt fotball på sletta i mange år.

Troppsturn, som Veldre og mange lag drev, stilte krav til 
lydighet og disiplin. Øktene begynte med at forturneren stod 
fullt utstrakt foran troppen og ropte et kommandoord: “Høire 
om! – Til side ryk ut march!” Så fulgte to frem og to tilbake, bøy, 

hodevridning og hopp, strekk og ny armbøy i fast rekkefølge. “Tal lidet, arbeid meget!” 
oppfordret Schøyen. “Tenk progresjon, og ros elevenes innsats.” Betegnelsen linjegym-

Bøy og tøy
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nastikk antydet at alt foregikk i takt og på stram rekke.  
I 1905 hadde turnforeningen 40 voksne medlemmer og drøyt tjue gutter under 15 

år – kun hankjønn slapp til. Elleveåringen Gunnar Tøndevold var yngst, mens Andreas 
Busmundrud var eldst med 36 år. De betalte kontingent på flyttedagene, 14. april og 14. 
oktober, da tjenestefolk på gardene skiftet arbeidsgiver. De gjennomførte få oppvisnin-
ger utenom Aslasletta det første tiåret; noen snarturer til Hamar og et besøk eller to i 
Ringsakerbygda og Moelv.    

 
 
Innetrening foregikk på Østvang nær Aslasletta, i lokalet Veldre arbeiderforening 
(1898) innviet i 1903. Arbeiderforeningen sparket i gang aktiviteter på Østvang; foredrag,  
filmer, sang og fester, og det ble arbeidernes stamsted. Her møttes sveisere, tjeneste-
folk, husmenn og industriarbeidere uten å føle seg underdanige. De kunne omgås på 
sitt vis og slå seg løs, slåss og småkrangle. En harding fra Ringsaker holdt barberkni-
ven i høyre hånd når han danset, for å skremme. Få torde å terge på ham.  

Skiløperen Alfred Thoresen var lenge ordensvakt på Østvang, og grep myndig inn 
hvis noen forstyrret husfreden. “Je tala åt dom én gong, neste gong smell det”, sa Alfred, 
slikket seg i nevene og klasket til. Mange bråkmakere forsvant ut døra fremlengs takket 
være kjempekreftene hans. Og var det krangling ei helg, gjorde de opp helga etter. En 
gang spente han Martinius Haugstuen hardt i benet, og da svor Haugstuenkara hevn. 
Alfred fikk nyss om det og ringte lensmannen. Hvis ikke øvrigheta stoppet Haugstuen-
kara, fikk han ta ansvaret for dem. Stoler og bord knakk når råsterke gardskarer og 
skogsarbeidere braket sammen på lørdagskvelden. Det lå ofte mer bak slåssingen enn 
kranglelyst og virkningen av dårlig hjemmebrent. Oppdemmet sinne i hverdagen kom 
lett til overflaten på frikvelder. Mange følte urettferdige livsvilkår på kroppen. 

Det hendte karer røk uklar på grunn av kvinnfolk. Et avslørende blikk eller en flå-
kjefta kommentar kunne utløse sinnet. Flere dro på lokalet for å slåss eller se slåssing. 
Det var underholdning, noe spennende å prate om, men også en styrkemåler. Hver bygd 
kåret sin største slåsskjempe, og han bar tittelen med stolthet inntil en yngre råtass 
overtok posisjonen. Innføring av idrett førte til mindre slåssing. De hissigste og mest 
energiske fikk nye utløpskanaler når de iførte seg startnummer. Idrett virket sivilise-
rende, og flyttet noe av mannjevningen vekk fra alkoholfylte, festlige lag til organiserte 
konkurranser.                         

 
Turnforeningen møtte mest velvilje i lokalmiljøet. Det til tross for at idrettsfolk ofte ble 
kalt tullete, fordi de tilsynelatende ødslet bort krefter etter tunge arbeidsdager. Slett 
ikke alle bodde nær Østvang. Sykler var ennå ikke folkeeie i Veldre, så gutta gikk eller 
småløp til trening i ei tid med mange fotgjengere langs veier og stier. Kjerringer gikk og 
strikket samtidig, for ikke å sløse bort tid. Gubber bar tunge bører på ryggen, og unger 
ruslet en halvtime eller mer til og fra skolen. Det er ikke til å undres over at arbeidsgi-
vere, foreldre og besteforeldre – den eldre generasjon – stusset over sønnens valg om 

” Ska vi sløss”

Gaven
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å stå i turnforeningen. Penger kostet det også, to kroner i årskontingent for de over 15 
år og halvparten for de yngste. 

Det fortelles om ulempen med store avstander til trening, opptil ti kilometer, og at 
gåingen slet på skosålene. Mange tjenestefolk sluttet ikke før halv åtte om kvelden, og 
det krevde ekstra tiltak å trene etterpå. Men folk visste ikke om noe annet og spaserte 
gladelig langt for å trene og treffe likesinnede på Aslasletta. Kameratskap var én av 
idrettens mange belønninger. 

7. juni 1905 ga Sten Berner og lensmann Martin G. Halvorsen seks mål med tomt 
på Aslaberget til Veldre turnforening. Stens far, Axel Berner på Kommerstad, eide opp-
rinnelig landstykket sammen med lensmann Halvorsen. Sten Berner støttet turnsa-
ken som foregikk på det som offisielt het “Veldre turn- og idrettsplass”. Bygdefolket sa 
Aslasletta eller “turnplassen”. Medlemmene bar vekk stein, planerte og trillet til masse 
på den ulendte hamninga. 

 
Halvor Kampen fra Kampen var Løkendalens første idrettstjerne. Han var tettvokst og 
råsterk, seig som fjellbjørk – en friskus med pågangsmot og energi for to mann. Han slo 
etter hvert inn på maleryrket, men tok allsidig tungarbe’ i ungdommen. Kampen debu-
terte i Holmenkollen i 1914 med 14. plass i kombinert klasse B. 

I 1916 gikk han styggfort i langrenn i kombinert og vant klasse II. 
Året etter ble han tredjemann i kombinert klasse I – den premien var noe å putte 

på hylla hjemme som bevis på å tilhøre norgeseliten. Halvor konkurrerte for Fram i 
Brumunddal til og med 1918, i Veldre fantes intet offisielt skilag ennå, og han flyttet til 
Lillehammer det året for å jobbe som husmaler. 

Halvor Kampen var en av Norges beste og mest kjente skiløpere, og fortsatte lenge 
for Lillehammer skiklubb som utøver og leder. Som løypesjef i det første Birkebeiner-
rennet i 1932 var han sentral i traséleggingen. Under rennet fire år senere stod kron-
prins Olav på kongetribunen, liksom hevet over publikum som ikke våget å ta kontakt. 
Stemningen løste seg opp da Halvor Kampen kom bortom for å prate med pipa i munn-
viken, han og kronprinsen var gamle kjente fra skimiljøet.          

 
I 1917 og 1918 begynte det å skje ting i idrettslivet på Rudshøgda. Noen startet en 
skiklubb uten å melde seg inn i skikretsen eller Norges Skiforbund; det kostet nemlig 
relativt mye.   

De satte i stand en bakke, Pålsrudbakken, der en lokal utøver presset bakkerekor-
den til 25 meter. Sletta lå bak fjøset til husmannsplassen Pålsrud, en knapp kilometer 
sør for Rudshøgda stasjon. Hellinga vendte mot nord og unnslapp vårsolas smeltende 
kraft. Men Pålsrudbekken rant over sletta, og når den vokste utover senvinteren, skapte 
det problemer. En gang bekkevannet blandet seg med siget fra møkkdynga bak fjøset i 
Pålsrud, utbrøt en sint skihopper: “Itte en gong Record nytte det å smørja mæ!” Maria 

Halvor Kampen
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Pålsrud stod klar med støvbrettet under 
renn for å kaste snø på de verste møkk-
flekkene. Om våren rant det fra møkkjel-
leren ut i bakken som var i bruk til 1949.  

Flere ønsket å sveve lenger enn 
i Pålsrudbakken. På motsatt side av 
Løkendalen, på garden Simenstad, 
spadde de til et snøhopp for å teste skrå-
ningen som skibakke. Etter et vellykket 
renn tok de beslutningen om å snakke 
med grunneier Håken Simenstad, for 
en større bakke med permanent hopp, 
eventuelt stillas, krevde et ja fra bonden. 
Petter Sønsteby, Alfred Andersen og R. Nordby stakk til Simenstad for å forhandle. 

 
Simenstad forlangte en garanti. Forhandlerne innkalte straks til et møte for skiinteres-
serte i Veldre på garden Rud, 19. mars 1923. Mange av de fremmøtte sognet til Ruds-
høgda skiklubb.   

Vi vet ikke i detalj hva som skjedde på møtet, men Rudshøgda skiklubb ble reor-
ganisert og byttet navn. Petter Sønsteby foreslo navnet Veldre skilag og fikk gehør for 
det. Forsamlingen valgte ham til lagets første formann. Styret bestod av nestformann 
Einar Løvli, sekretær Christian Osvold, kasserer Alfred Andersen og materialforvalter 
Karl Løvli. Alle slags folk stod i laget. Idrett forente personer fra ulike sosiale lag på en 
forfriskende og uhøytidelig måte.

Grunneier Simenstad stilte noen betingelser. Laget måtte skaffe hundre kroner og 
sette summen i Ringsaker Sparebank. Der skulle de svulme i femten år, som var iden-
tisk med leiekontraktens varighet. Etter endt kontrakt skulle det innsatte beløpet, pluss 
rentene, tilfalle laget.  

Penger var ikke lett å oppdrive. Mange av lagsmedlemmene var arbeidsfolk, 
gardskarer og håndverkere, løskarer og småbrukere. Dessuten åpnet ikke personer 
utenom idrettsmiljøet pengepungen for ethvert ungdommelig påfunn. Minst et par inn-
samlingslister gikk på rundgang, og noen tegnet seg for små beløp. Det endte med at 
styremedlemmene la ut resten. 

Jørgen Kaashagen var dreven i hoppbakken, og meldte overgang fra Fram i Bru-
munddal. Da det omsider oppsto et skilag i hjembygda var han et selvskrevent medlem 
som bidro med mye, blant annet hjemmelagde medlemmer. Familiens seks unger som 
levde opp fikk idretten inn gjennom navlestrengen. Kaashagens hjem Tømten ble et 
møtested for sportsfolk.     

Straks snøen forsvant våren 1923 stakk de ut en egnet bakke i Simenstadberget. 
Nils Bjørkesveen ledet dugnadsmannskapet som ryddet brask og stein. Også Simon 
Solberg og Georg Bækkelund tilhørte bakkekomitéen. 
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Av hensyn til jobb og familie frasa Petter Sønsteby seg vervet etter et halvt år. Med-
lemmene møttes på Rud Samvirkelag for å velge ny leder. Han het Nils Ragnar Hofft og 
var en hjemvendt veldring, full av skierfaring og med mange kontakter også utenom 
Hedmark.

Fru Ragna var mye sjuk, og i 1923 flyttet familien på fire fra Kristiania til Veldre for 
å gi henne stillhet og frisk luft. Nils fartet på Østlandet med kleskolleksjonen fra fami-
liens leide bopel på Tokstad og Løken. Som en av de første pendlet Nils Ragnar Hofft 
mellom Ringsaker og hovedstaden med automobil. Han stod i spissen for laget i noen 
aktive år, muligens til 1929.      

Simenstadbakken lå klar til bruk med stillas vinteren 1924. Kristian Dæhli, Ringsa-
ker, vant det første rennet, mens Birger Bækkevold gjorde det best av veldringene. Nils 
R. Hofft tilkalte et par kamerater til åpningsrennet, brødrene Josef og Johan Henriksen 
fra Oslo – henholdsvis hoppgeneral og løypesjef i Holmenkollen. De kastet glans over 

innvielsen og ga den skifaglig tyngde. 
Bakken skilte seg ut fra andre 

hoppbakker. Stillaset lå ovafor veien, 
og de la på lemmer for å krysse den. 
Lars Togstad stod på hoppet og blåste 
i trompet før hver løper satte nedover. 
Trompetfanfaren skapte en festlig, 
høytidelig ramme, slik det skulle være 
på skirenn. Den artige innvielsen for-
sterket lysten på mer.      

 
I 1925 arrangerte Veldre skilag sitt første kretsrenn i Simenstadbakken. NSB sørget 
for at daghurtigtoget i begge retninger stoppet på Rudshøgda. 

Det ble vinterens store begivenhet i Løkendalen. Folk møtte gladelig opp på skirenn 
uansett temperatur, for å glane og juble i noen timer. De jublet mye, ikke bare for de 
lengste og flotteste svevene. Å se saksehopp og rare fall var en del av moroa. Tre-fire 
hundre tilskuere flokket seg omkring unnarennet og sletta, mens Borghild Kaashagen 
ruslet omkring og solgte epler, sigaretter og andre småting. Dagens samtaleemne var 
en lokal kakse som ga billettøren en hundrelapp. Den skulle laget ha, men de måtte gi 
en del av summen som premie til dagens bestemann. 

Anders Olsen fra Næroset, kledd i kvit genser, besvimte i lufta, trolig av skrekk. En 
lokal løper pleide å stige rett til værs og fikk kolossal høyde i Simenstadberget, som var 
diger etter datidas forhold. Erling Johansen ramlet på 46 meter. Carl Haave fra Fram 
vant og satte bakkerekord med 45 meter. Den vinteren var han travelt involvert i en revy 
på Hamar som tekstforfatter og skuespiller:

Rennet begynte klokken halv to, og vi skulle ha forestilling på Hamar klokken fem, så 
tiden var ikke så rommelig likevel. Men jeg ordnet meg med en drosje som skulle stå og 
vente på veien nedenfor Simenstadjordene, klar til å kjøre etter at jeg hadde hoppet andre 
gangen.
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Da vi gikk av toget på Rudshøgda om formiddagen, kom en kjent Ringsakermann mot 
meg og viftet meg under nesen med en hundrelapp. “Denne her får ikke du i dag”, sa han. 
Nei, jeg hadde da ikke tenkt å gjøre noe krav på den heller, mente jeg. “Nei, du får den ikke”, 
gjentok han stedig, “for denne her går til ´n Kristian Dæhli den, i dag. “Men hvilke betin-
gelser er det nå som knytter seg til å erverve retten som eiermann da” spurte jeg. “Jo, han 
må sette bakkerekord og være dagens beste hopper”, var svaret. “Ja da så, vi får vel se litt 
nærmere på det lenger ut på dagen da”, mente jeg.

Om første omgang er det ikke mer å si enn at jeg var fornøyd med hoppet mitt. Men jeg 
var klar over at jeg måtte legge i ei ekstra “mork” i det andre hoppet. Jo, jeg kjente at det var 
atskillig lengre enn det første, og støtt var det. Brusen fra publikum bak meg bekreftet mitt 
eget inntrykk av at hoppet var bra, men jeg hadde ikke tid til å stanse. Jeg fortsatte nedover 
jordene og jumpet inn i den ventende bilen nede på veien. Der hadde jeg på forhånd anbragt 
sekken min, og så feide vi av garde til Hamar, hvor vi ankom klokken ti på fem.

Senere på kvelden ringte noen inn beskjeden om bakkerekorden og 
førstepremien.  

Haave benyttet seg av Simenstadbakkens ulempe, den sterke hellingen etter over-
gangen. På skarpt føre kunne en ake flere hundre meter. For personer med dårlig tid 
betydde det ingenting, de fortsatte nedover jordet og til perrongen på jernbanestasjo-
nen. Mange ramlet og gjorde rare rundkast i forsøket på å plogstoppe. Sigurd Syversen 
mistet buksebaken etter et fall og akte videre hjem for å finne et nytt plagg. 

 
Også på 1920-tallet trente idrettsfolk. Jørgen Kaashagen, Georg Brelin og kameratene 
startet ofte fra Jørgens hjem Tømten. En annen selvbrøytet runde begynte ved Otters-
rudbakken. Når Nils Bjørkesveen langet ut i testløypa, tok kona Ragna tida med vekker-
klokke. Karene forsøkte å drive systematisk på sitt nivå, de gjorde noen fartsøkninger 
hjem fra tømmerskogen og eksperimenterte med teknikk. Råsterke Bjørkesveen la 
grunnlaget som skogsarbeider og grøftegraver, og et skirenn var ofte lett i forhold til et 
dagsverk. Han gikk på ski med armene ganske langt ut til siden, kun de sterkeste klarte 
det. Økter med grøftespade, foroverlent i frisk luft, styrket hele skrotten. Akkordbeta-
ling jaget tempoet i været og forsterket likheten med idrettslig utfoldelse. Karer som 
Bjørkesveen la mye prestisje i utført arbeidsmengde. Det å jobbe hardt på akkord tydet 
ikke bare på sprekhet og virilitet, det sikret også levebrødet.                 

Simon Solberg og Per Engeset deltok flere ganger i Holmenkollen og Hovedlands-
rennet. Ofte sendte Simon for enkelhets skyld hoppskia fra et renn direkte til det neste 
helga etter. Et annet alternativ var å slepe på dem. Simon mintes en tur fra Gjøvik, natta 
etter premieutdelingen. I kram snø på tunge ski, drassende på et enda tyngre hopp-par, 
tok det tid. Slike opplevelser styrket også viljen. Simon gikk mye på ski med tung rygg-
sekk i jobben, og trente som skiløpere flest på vei om vinteren. Før lastebilsjåfør Birger 
Kleven begynte å måke bygdeveiene ordentlig, var ofte ei hardøkt langsetter veien det 
beste alternativet i mørket. Folk hørte lyden av skiløpere som smalt bortover veien om 
kvelden, pustende og piggende, pustende og piggende.
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Simon Solberg, Holmenkollrennet i 1928. Han ble 
nummer 37 på 17-kilometer, klasse B.



Per Engeset gjorde det best i sesongen 1932, med god innsats i Holmenkollen og 
18-kilometeren i Hovedlandsrennet i Trondheim som høydepunkt. Hovedlandsrennet 
gikk på typisk trønderføre med nysnø og vekslende forhold. De fleste valgte klister, og 
klagde på trå ski og ising. Få hadde tippet Per Engeset så høyt oppe som sjetteplass, 
tilsvarende 20. plass i klasse A.       

Som 25-åring i 1934 begynte han med tømmerkjøring i almenninga, og rakk ikke 
lenger å reise på skirenn. Skogskara lå gjerne borte flere uker i slengen, halveis ned-
snødd, langt fra folkeskikken.   

 
Det var et ordtak i Veldre og Næroset på 1930-tallet: “Hadde Stalsberg´n hoppe en 
halvmeter lenger, så hadde´n vønni”. De sportsinteresserte sa ofte det på mandag etter 
at skiløperen Gunnar Stalsberg nesten gikk til topps i kombinert for n’te gang.  

I 1935 satte Norges Skiforbund opp kongepokal i Løtens jubileumsrenn. Gunnar 
knuste alle på 17-kilometeren og ledet klart foran en lillehamring. Det gjaldt omtrent 
bare å stå i bakken for å få kongepokalen i kombinert. Men i redsel for å falle skled han 
over hoppkanten uten å ta sats, og datt ned på kulen. Lillehamringen la seg på og landet 
i søkka, akkurat nok til å ta seieren.          

Gunnar vokste opp i en diger søskenflokk på Øvre Sveen, ”Svestuen”,  i Bårdsetroa 
nær grensen mot Veldre i Fagernes krets. Brødrene utfoldet seg på ski og i turn, og tok 
kjempesleng i en hjemmelagd svingstang. Far Anders støttet sønnene og varslet når 
bestemann kom i løypa: “Nå få dekk gi på dekk kara, før nå kjæm´n Gunnar åt øss”. 
Gunnar gikk for moderklubben Næroset til og med 1933. Året etter flyttet han til farens 
opprinnelige bopel Stalsberg i Veldre – faren var tidligere husmann på Nordre Løken og 
i 1934 fikk de tilbud om å kjøpe Stalsberg. Han representerte Veldre skilag i tre år frem 
til 1936, selv om arbeidsoppgavene på bruket forhindret full satsing i de sesongene. 
Likevel konkurrerte han i Lahti i 1936 og 1937, og reiste senere på skirenn nedover i 
Europa. 

Stalsberg’n tilhørte norgeseliten i ei nivåsterk tid. Resultater fra Hovedlandsren-
net (NM) er illustrerende: Han tok annenpremie i kombinert klasse A, og 10. plass på 30 
km i 1932. På tremila i 1936 klatret han opp til tredjeplass, og sjuendepremie var beste 
prestasjon på femmila i Holmenkollen. Gunnar deltok i to av skihistoriens merkeligste 
tremiler; i 1934 i Porsgrunn da 75 prosent av løperne gikk feil, og i sørperennet på Mo 
i Rana fire år senere. Flere utøvere holdt på å drukne på Mo da regn og voldsom snø-
smelting raserte snøbroene i løypa. Noen hektet av ski og staver, kastet dem over og 
plumpet ut i strie elvestrømmer. De uheldigste ble ført nedover, før de grep fatt i trær 
eller steiner og svingte seg på land. Innspurten gikk på pløyd mark, og mange ødela 
skisålene. Folldølen Olav Odden vant. 

Gunnar var typisk langrennsløper; mager og senesterk, en seiging som la grunn-
laget i tømmerskogen. De kvistet stammene nederst dagen før renn for å ha jobb man-
dags morgen. Det var for risikabelt å svinge øksa i mørket, men de klarte å felle. 

En gang kjørte han og en kamerat hjem fra Lillehammer på en Harley Davidson. 
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Stalsberg satt på bagasjebrettet og ville ta av skia. “La dom vara på, det er snøføre,” og 
så durte de mot Ringsaker mens skia sneiet veibanen. Et annet år trodde han at han ledet 
klassa i Birkebeineren helt inn, men så viste det seg at vinneren var gått i mål like før.

Han begynte karrieren på utstyr lagd av skimakeren Kristian Haugen, som bodde 
på grensen mellom Veldre og Ringsaker. Fra omkring 1935 skiftet Gunnar som elitelø-
pere flest til Splitkein – lettere, limte ski, lagd i Oslo. Han fikk lite gratis utstyr i løpet 
av karrieren; kun en ryggsekk fra P.T. Helleberg sportsforretning på Lillehammer og et 
par staver fra Torgerhagen Sport i Brumunddal. Det var krise da en elg tråkket av favo-
rittskia på en treningstur, men Kristian Haugen gjorde den brukbar igjen. 

Han meldte seg inn i Fram idrettslag i Brumunddal fra vinteren 1937. De tjente bra 
på sitt årlige storrenn, og dekket flere rennutgifter enn Veldre skilag. Løpere på topp-
nivå fikk senket inntekt på grunn av tapt arbeidsfortjeneste og ekstrautlegg. Tilsynela-
tende småbeløp til skyss, overnatting og mat betydde mye. Gunnar Stalsberg gikk nok 
ikke til Fram med lett hjerte.  

Overgangen kom omtrent samtidig med at Simenstadbakkens tid var over. Leiekon-
trakten for bakken utløp i 1938 uten at grunneieren fornyet den. Det skyldtes ikke vrang 
vilje. Det skal ha skjedd en fæl ulykke med en hest i bakken, men kildene er ikke enty-
dige. Noen sier at gampen klatret opp i stillaset og ramlet ned, og slo seg så stygt at den 
måtte avlives. En annen versjon hevder at hesten datt fatalt i unnarennet.    

Skilaget sørget ikke over en tapt bakke. Bakken var for stor for smågutta og for 
liten til fullverdig seniorhopping. Det var også færre hoppere og færre ildsjeler enn ti-
tolv år tidligere, dels på grunn av det nystartede AIL. 

 
Veldre arbeideridrettslag ble stiftet på Østvang 8. april 1936. Fra da av drev arbeidsfolk 
idrett på egen hånd, uten å tekkes de borgerlige. I noen år var det splid blant Veldres 
idrettsfolk, som tilsynelatende var politisk motivert. 

Det politiske bildet i Norge spriket kraftig og smittet over på idretten. Sommeren 
1924 stiftet arbeiderbevegelsen Det norske Arbeideridrettsforbundet, AIF.

Den intense debatten om OL i Tyskland i 1936 bidro nok til stiftelsen av Veldre AIL. 
Arbeiderpressen hevdet med rette at det nazistiske regimet i Tyskland brukte idrett som 
propaganda.  

Midtpunktet for Veldre AIL ble Østvang, hvor de også feiret 1. mai. På arbeidernes 
internasjonale dag marsjerte demonstrasjonstoget fra Østvang til Byflaten, og så videre 
til Brumunddal med korpset i spissen. Etter fellestog, taler og allsang i Dala, fortsatte 
prosesjonen oppover Dælibakkene og tilbake til Østvang – en distanse på minst elleve 
kilometer. Hornmusikken gjallet oppover liene og varslet storbøndene om hvem som 
feiret frihetsdagen. Folkefesten på lokalet avsluttet dagen.    

Det kom mye folk til AILs stiftelsesmøte på Østvang i 1936, selvutnevnte kommu-
nister og vanlige arbeidsfolk med mindre ytterliggående standpunkter. Det het seg at 
kommunistene styrte Østvang og holdt seg unna motpolen Veldrom. Umiddelbart teg-
net 40 personer medlemskap, og Arne Bakke ble formann. Lørdag 18. april inviterte de 
til åpningsfest på Østvang. 
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Det finnes ingen referater derfra, men det ble garantert livlig utover kvelden. Like-
vel summet det en alvorlig undertone i bakgrunnen. Drømmen om mer rettferdighet i 
verden, samhold og klasseånden, ga det utvidet mening. AIL representerte ikke bare 
sport, moro og kameratskap, de jobbet også for et bedre samfunn.     

Sommeren 1936 slengte mange seg med i friidrett, marsj og sykling. Petter Mink-
stuen vant det første klubbløpet i terrenget. Snart inviterte de til kretsterrengløp og 
stafett fra Østvang. AIL manglet anlegg for tekniske øvelser, og drømte om en egen 
idrettsplass. Det ville vært et enormt løft, økonomisk og praktisk, å skaffe seg det. Men 
en kunne flyge overalt – det var en trøst.

Veldre AIL sanket medlemmer som tyttebær og loggførte imponerende 150 inn-
meldte høsten 1936. Men så stod det også husmannskjerringer og gamle kroker på 
lista, enkelte visste knapt om idrett. Kvinnfolk som aldri hadde tilhørt en forening syn-
tes det var stas å melde seg inn i klassekampens ånd. Selv om de passive betalende 
utgjorde omlag halvparten, fikk Veldre AIL en aktiv flokk med minst 70 personer regis-
trert på resultatlister. Blant dem var Johan Knuvlerud, som gjennomførte et terrengløp 
i tøfler. De brukte det som fantes av fotplagg, og tok det ikke så nøye.   

Folk søkte til AIL av ulike årsaker. Politisk tilhørighet var kun ett motiv. Press hjem-
mefra eller kompisers valg telte like mye. Ester Sveen syntes det virket forlokkende 
med Birger Klevens bilskyss til skirenn. Muligheter til å få dekket startkontingent var 
også et argument. Ungdom la til side femøringer om sommeren, for å få råd til å melde 
seg på renn om vinteren. AIFs brede utvalg av øvelser spilte også inn. Dernest inklu-
derte AIF alle nivåer, og banet vei for den senere store bedriftsidrettsbevegelsen. 

Ski interesserte flest i Veldre. AIF lot gutter ned til 14-15 år konkurrere i langrenn, 
og mange ungdommer gikk inn i AIL. Dermed fikk AIL og skilaget en skjev medlems-
masse i forhold til hverandre. En så visse geografiske tendenser. Mange fra Veldre vest, 
området nær Østvang, havnet i AIL. 

Ester Sveen (gift Håkensveen) meldte overgang fra Moelven til Veldre AIL høsten 
1937. Hun og gutta satt på trekrakker på planet i Birger Klevens skyss og la utstyret i 
midtgangen. Det var lunt og trivelig i koia som Kleven monterte bakpå, med vedovn og 
fyring. Det hendte Ester oppsøkte hoppbakker langt unna. En gang sparket hun og brø-
drene til en bakke ved Hedmarkstoppen, til sammen ble turen vel fem mil. Jenta utmer-
ket seg likevel mest som langrennsløper. Hun og Johan fløg runder på ski i Hesthagan, 
og gikk inn for “å bruke litt stuttere tid hår gong”. 

Som 17-åring stilte Ester i AIFs Norgesmesterskap på Røros, og vant klasse B. På 
Rudshøgda stasjon stod Jørgen og Borghild Kaashagen og tok imot skiløperne fra toget. 
En av parets sønner, Eyvind, kom tilbake fra Røros med annenplass i hopp klasse D – 
junior 18 til 20 år. De fortalte om et stort arrangement med bortimot 500 deltakere og 
3000 tilskuere i bakken, flotte premier og artig løperfest. 

Såkalte skjoldkonkurranser på skolen om Norges Lærerlags vandreskjold hadde en 
spesiell klang. De oppmuntret til å drive idrett, bedret samholdet og økte skolestolthe-
ten. Skjoldene hang på veggen i skolegangene, med årstall innrisset. Unger og ungdom 
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pratet om skjoldvinnere og legendariske dueller. Opprinnelig innførte Norges Lærerlag 
skjoldene for å stimulere til idrettslig aktivtet. De lyktes med det. Især på mindre skoler 
la elevene ned mye energi for å slå større skoler.

I Veldre konkurrerte de på ski eller i friidrett. Det var store begivenheter med heia-
rop og vill kniving, og de førte med seg en ekstra fridag fra skolepulten. Da skjoldkon-
kurransene forsvant tre tiår senere, var det fordi konkurransementaliteten hadde tatt 
overhånd – påstod noen.          

I skjoldkonkurransen i 1940 vant Brennlien skole. Det deltok 150 elever fra Brenn-
lien, Furu, Fagerlund og Kirkekretsen på Simenstadjordet. Gutta konkurrerte i hopp, og 
60 prosent av de over ti år telte. 

Aslasletta lå ikke ubrukt i krigsåra. Fra sommeren 1942 møttes gutter fra Brumunddal 
og Veldre for å spille fotball. På folkemunne het de snart “Veldrelaget”, og de dro også 
andre steder for å spille. Det ble også spilt håndball på Aslasletta i krigsåra.

Etter freden i 1945 ble Veldre skilag, Veldre AIL og turngruppa slått sammen til Vel-
dre idrettslag, fortsatt med Aslasletta som viktig arena.       

Det boblet av tiltakslyst, alt skulle skje snarest. Gymnastikklokale eller ordentlig 
idrettsplass fantes ikke, men det tente gnisten og oppfordret til handling. La oss utvide 
Aslasletta til åtte mål og lage en godkjent idrettsplass til omlag 10 000 kroner! Og ja, da 
trenger vi et klubbhus, det er ingen problem å bygge kjapt i et lag med ørten snekkere. 
For litt under halve summen kunne det stå ferdig på Aslasletta og gi idrettsfolket tak 
over hodet ved siden av friidrettsstadion, fotballbane og håndballbane. Men først måtte 
de søke jordstyret om tvangsavståelse av grunn og vente på offentlig saksbehandling. 

Det behøvdes også et solid dansegulv på Aslasletta. Hvem skulle stå for kaffesal-
get? Arvid Olafsen tok oppdraget mot å få 30 prosent av brutto fortjeneste, og fikk også 
ansvaret for sykkelparkeringen på Aslasletta. De tegnet også en ny hoppbakke til opp-
reising i Løkendalen. Men hoppet måtte gjerdes inn så at ingen beitende dyr klatret 
oppå, falt utfor og slo seg fordervet. Andreas Andreassen og Georg Bekkelund sprengte 
dynamitt og skjøt stubber for å lage guttebakken i Løkendalen som stod ferdig i 1946. 
Den ble mye brukt frem mot 1954.   

Veldre idrettslag ønsket egen idrettsplass med godkjente mål for friidrett. På et styre-
møte i 1946 vurderte de kostnadene ved en utvidet idrettsplass på Aslasletta. Den som 
var der dugde til trening og fester. En kunne hive diskos og kaste håndball, til og med 
spille ordentlige kamper, men fire ruglete mål tilsvarte omtrent halvparten av behovet 
for en kombinert håndball-, fotball- og friidrettsstadion.  

Grunneieren på nabotomta, frøken Smestad, bodde mye i Oslo. Hun ønsket ikke en 
idrettsplass nær huset sitt, som lå diskret til bak et to meter høyt plankegjerde. For å 
utvide Aslasletta måtte hun selge en skogteig. 

Det kom ikke på tale. Under oppholdene i bygda virket dama folkesky, og unger 
omtalte henne som en usynlig ånd. Gutter vokste opp i nabolaget uten å se Smestad. 
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Håndball på Aslasletta under annen verdenskrig.



Den som henvendte seg til boligen måtte ringe på utenfor en stengt port, og innenfor 
gjerdet fløy det glefsende bikkjer. Sportsfolket var nødt til å kikke andre steder for å lage 
en bedre arena.  

Innen utgangen av 1949 så det atskillig lysere ut. T.A. Sønsteby på Bjørke sa seg 
villig til å selge nok jord. Banekomitéen mente den delvis avskogede flåa på høyresiden 
langs veien sett nedenfra, egnet seg bra.  

Høsten 1950 fremla banekomitéen et nytt prospekt som vakte begeistring: De fikk 
tilsagn på jord ved Vinjusveen. Komitéen la frem tegninger og kostnadsoverslag, uten å 
fatte en avgjørelse. Bygdas innbyggere utenom idrettslaget måtte innkalles til et mas-
semøte først. 

Banekomitéen pratet med grunneier Oskar Vinju. Som sønn av forturner Busmun-
drud og gammel idrettsutøver var han forpliktet til å hjelpe idrettslaget. Likevel aner 
man en skepsis i idrettslagets årsberetning for 1952: ”Banespørsmålet er foreløpig ikke 
løst, men en håper å komme til en løsning i løpet av året”. 

Trodde de på det? Nja, det passerte i hvert fall ytterligere et par år før laget innkalte 
til ekstra medlemsmøte for å drøfte saken. Nå var ikke lenger Vinjusveen det heteste. I 
stedet slengte man ut et nytt tilbud til frøken Smestad. Var hun villig til å selge seks mål 
langs veien mot nord, et 60 meter langt og 100 meter bredt område?                           

Via overettssakfører Leif Burull kom det et kortfattet brev til idrettslaget som feide 
all tvil side. Svaret var igjen nei.        

Vinjusveen stod igjen som eneste realistiske mulighet. Banekomitéen kontaktet 
fagfolk og la alt til rette for utbygging. Høsten 1956 samtalte idrettslagets formann Bir-
ger Kleven seriøst med Oskar Vinju om arealet ved Vinjusvekrysset. Banekomitéen tok 
en viktig beslutning 8. november 1956: Vi endrer søknaden om tippemidler til skibakken 
i Bjørgeberget, til fordel for den planlagte idrettsplassen som hadde håndfaste, god-
kjente planer.      

Aldri hadde Veldre vært nærmere å få oppfylt drømmen om egen  idrettsplass som 
i 1956. Birger Kleven forhandlet om et areal på 14 mål, som skulle betales over ti år i 
årlige rater på 840 kroner. Men Kleven understreket at de fremdeles kunne kikke etter 
alternativer. 

Nå begynte også skolepolitikk å demme opp for idrettsplassen. Det virket som om 
baneplanene brått ble mindre viktige, og i protokollen ble de ikke nevnt på lenge. Man-
gel på handling varslet et stemningsskifte. Laget sendte ikke inn den bebudede søk-
naden om tippemidler i 1957, som skulle delfinansiere Vinjusveprosjektet. Senere fikk 
de riktignok 4 000 kroner i tippemidler til utbygging i Bjørgeberget, som ble overført til 
hoppbakken i Løkendalen. 

Ikke alle veldringer ønsket en idrettsplass ved Vinjusvekrysset. Innbyggerne i Furu-
kretsen likte det best, fordi det var nært, og av skolehensyn. På 1930-tallet pratet man 
om å legge ned Furu. Da den diskusjonen blusset opp i 1950-åra, klamret Furukretsen 
seg til sammenslåing – det var tross alt bedre enn nedleggelse. Kommunen planla å 
bygge ny skole i Veldre uten bastant å si hvor, og luftet flere alternativer. I stedet for å 
oppføre nytt på Kirkekretsen, kunne bygdas unger samles på én storskole. Med sportsa-
rena ved Vinjusveen kunne de utnytte mulighetene og oppføre en skole tett inntil. Den 
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påtenkte stadion ville ligge i skjæringspunktet mellom skolegrensene.  
Ildsjelene nær Byfl aten la planene om Vinjusvekrysset til side i løpet av 1957, uten 

å lansere nye forslag. Kirkekretsen måtte få sitt nye bygg. I denne sammenheng er det 
viktig å vite at håndballgruppa spilte sin siste kamp på Aslasletta i 1959 og fl yttet aktivi-
teten til skoleplassen på Kirkekretsen.            

Også friidrettsfolket oppsøkte Aslasletta. Veldre arrangerte sin første ”private”– uof-
fi sielle – stafett fra Aslasletta 9. juli 1947 med deltakere også fra Ringsaker, Vang, Nes 
og Helgøya. Etter sesongen konkluderte protokollføreren med at ”det har vist seg at 
laget har fl ere unge og lovende gutter som ved riktig anlagt trening sikkert kan oppnå 
bra resultater”.  

Smågutta så opp til de beste seniorene. Thorleif J. Kvissellien og Arne Martinsen 
syklet ofte til Aslasletta for å se på eller for å spille håndball. Bortover Bjørkefl åa traff 
de en gang postmann Odd i intervallfart. De stod og tråkket maksimalt for å holde følge, 
imponerte over hastighet og steglengde. Veldringene la ofte fartsøktene hit, fra et merke 
bortmed Ottersrud. Travfolket benyttet også Bjørkefl åa til løp i enda eldre tider.      

Veldrestafetten fra Aslasletta oppstod offi sielt 27. mai 1950. Fordelt på sju etap-
per løp de en runde oppom Ottersrud og Kaashagaroa, snudde der og kom tilbake mot 
Præstvægen, Gønnerstusletta og Aslasletta. Ringsaker vant de første åra, før Veldre 
overtok og lenge var uslåelige.

Et år fl øg Odd Haakensveen etappen fra Gønnerstugusletta. Han leverte fra seg 
pinnen ved Ottersrud, veltet seg utslitt ned i grøfta og spydde. Dattera på Ottersrud sto 
der sammen med far sin. ”Å, sjå på’n Odd, vi lyt ta oss av’n”. Ottersrudgubben så ingen 
grunn til det: ”Dom må vel klare å skunde seg fra Aslasletta og opp hit.”    

Selvsagt måtte det lages en jubileumssang til skilagets 30-årsjubileum i 1953, og selv-
sagt sto Borghild Kaashagen for det. Den fulgte melodien til ”No livnar det i lundar” og 
ble urfremført under festmiddagen. 

De tapre menn som møttes på Rud i tjugetre, 
de sitter nå som gjester ved 30-års jubile´.
De stiftet Veldre skilag med styre uten gny,
og lagets første formann var Petter Sønsteby.
Og når det gjaldt skibakke så gikk det riktig bra,
for den fi kk styret leie av Håkon Simenstad.
Og hele Løkendalen med gårda rundt ikring,
de støttet opp om laget og fi kk det godt i sving.
Medlemstallet vokste, interessen den var stor,
kassa den var fattig, men intet ”kjære mor”.
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Skilagets 30-års-
jubileum

Veldrestafetten

Da var det inga biler, men beina fatt de tok,
med skia opp på aksla, fra renn til renn de drog. 
Men gutta de var gode, ”ei go å gjør til lags”,
i både hopp og langrenn de alltid hadde fl aks.
Ja mange fl otte bragder fra start og til i dag,
har ført fra kamp til seier for Veldre idrettslag.
Så slår vi ring om laget, støtt opp og yd din dont,
i krig som fred skal holde vår tapre idrettsfront.
Så rekk hverandre hånden, knytt lagets faste bånd,
og gi oss idrettsmålet: den rette idrettsånd. 
 



I pinseturneringen det året marsjerte Veldre musikkforening og flaggbærer Kåre Bak-
ken med de aktive inn foran et rekordstort publikum. Idrettslagets formann Birger Kle-
ven ønsket velkommen i et strålende vær, og sogneprest Hollekim holdt en kort andakt 
før håndballen startet. Veldres piker vant, mens seniordamenes kamp måtte avlyses 
fordi motstanderen ble forhindret fra å komme. 

 
Eva Larsen besøkte Danmark og lærte å 
spille håndball der under annen verdenskrig. 
Hun tok med en ball hjem og fortsatte. Slik 
begynte de med håndball i Veldre i krigsåra. 

De prøvde på gardsplassen på Hagen 
barnehjem, der Signe Heier var bestyrer. 
Snart kom flere jenter til, men de fikk ikke 
spille på søndager. De trakk bort til Aslas-
letta og så konturene av et lag; Reidun Kaas-
hagen, Olaug Kaashagen, Ester Bekkelund, 
Gunvor Larsen og flere til. Alt foregikk uof-
fisielt og kun for moro skyld.

Veldre håndballag ble stiftet 23. mai 1946 
som en dameklubb, og spilte flere vellykkete 
privatkamper den sommeren. Den første 
forkvinnen Anna Vinju fikk hjelp av Jorunn 
og Aud Aarskog. Utpå høsten reiste de tre fra 
bygda, og et medlemsmøte 29. august valgte 
nytt styre. Julie Vinju ble forkvinne, Reidun 
Kaashagen sekretær og Olaug Kaashagen 
materialforvalter.    

Jentene på A-laget i de røde og kvite draktene ble gromjintene i bygda. Det møtte 
opptil tre-fire hundre tilskuere på kretskamper på Aslasletta fra våren 1947. De fikk et 
trofast, patriotisk publikum, og de ivrigste fulgte med til borteoppgjør. I 1947 var det 
sesongavslutning på Rena, og diskusjonen gikk høylytt på planet i Birger Klevens laste-
bil. Optimismen rådet, Rena hadde ikke nubbsjans! Leif Bekkelund satset ti kroner på 
at Veldre ikke tapte. Peder Smedbakken, Eivind og Trygve Kaashagen var ikke dårligere 
og våget det samme. Da utbrøt den ikke så bemidlete Olaf Torgerstuen: ”Jo, da skal de 
jammen få 75 øre ta meg og da.” Jentene klarte 3–3, og potten på 40,75 kroner monnet 
i lagskassa. Likevel havnet Veldre sist i serien den første sesongen. 

De trente også inne på Østvang, mest gymnastikk, men det var forbudt med ball. 
Utpå våren begynte de å bli utålmodige etter å kaste, og håndmåkte Aslasletta for å 
kaste mens snøen lå djup omkring. Da snøen tinte skiftet de til gummistøvler i gjørma.   
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Håndballjentene 
klorer seg fast i 

Veldre

Veldre damelag håndball 1946.
Bak fra venstre: Reidun Kaashagen, Ester Bekkelund, Eva 
Foss og Julie Vinju. Foran fra venstre: Solveig Kaashagen, 
Jorunn Bekkelund og Olaug Kaashagen.
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Damene ledet seg selv fra begynnelsen. To generasjoner kvinnfolk i familien Kaas-
hagen stod sentralt, med mor Borghild som Aslaslettas måldommer. Hun satt på en 
skammel nær midtstreken med en veske på hver side, utrustet med et lager av pukk-
stein. For hvert mål slapp hun en stein nedi den ene veska, avhengig av hvilket lag 
som scoret. I pausen tuslet dommeren bort til Borghild og spurte: ”Hva er stillingen?” 
Det nyttet ikke for dommeren å protestere når hun telte opp steinene. Ivrigere tilskuer 
fantes knapt, og større veldrepatriot har muligens ikke levd. Hun skrek ”Skjøt!” så det 
hørtes lang vei når veldringene angrep, og var en heiagjeng alene.   

Borghild gikk ikke for alt i verden glipp av en veldrekamp. En ettermiddag møttes 
Løkendalens misjonsforening hjemme hos henne i Tømten. Det satt forventningsfulle 
damer i stua og ventet på vertinnen som disket opp på kjøkkenet. Imens kom hun på at 
det var håndballkamp på Aslasletta. Uten å si fra hoppet Borghild ut av vinduet og strøk 
brennkvikt bort til sletta. Venninnene lurte fælt på hvorfor serveringen trakk ut. De fikk 
ikke svar da de ropte, og så bare et kjøkkenvindu på vidt gap. 

En annen gang fylte Borghild bøttene med tyttebær i Nybygda, og tok bussen til 
Dala. Mens hun satt ved Bro i Brumunddal og ventet på skyss oppatt til Veldre, kom 
Birger Klevens lastebil durende med planet full av kjentfolk. Det betydde bare én ting; 
det måtte være et idrettsarrangement, og den dagen var det håndballkamp i Elverum. 
”Sleng deg med!”, sa Kleven, og Borghild hoppet inn med tyttebærspann, ryggsekk og 
bærplukker som ballast. 

 
I 1948 startet Veldre herrelag, snart med Sverre Viksmoen og muskelbunten og den 
gamle turneren Petter Pettersen som trenere. I 1950 fikk Arvid Olafsen status som 
autorisert dommer. Det trengtes tre-fire årvåkne billettører til å sanke penger fra alle 
fremmøtte. Unger prøvde å snike seg inn fra skogen og krype under gjerdet, men billet-
tørene krevde 25 øre også av dem. 

Fra 1951 meldte de på et pikelag i serien, samme år som pinseturneringen på 
Aslasletta ble avholdt for første gang. Herrene stilte med to mannskap for å gi samtlige 
som møtte på trening et kamptilbud. Forbundet godkjente ikke Aslasletta for NM-spill 
fordi sletta helte for mye. Når det behøvdes, trakk de ned til det nye fotballanlegget på 
Sveum i Brumunddal. 

De trente et par ganger i uka. Lokale talenter tok det nye spillet kjapt etter å ha kastet 
mye stein og snøball i oppveksten. Det hjalp med hurtighet, spenst, smidighet og fandeni-
voldskhet. Bjarne Kaashagen scoret fra midtbana, folk sa han skjøt like hardt som en hest 
sparket. Han heiv ballen tvers over Aslasletta, til en viss fare for forbipasserende gamper 
og biler på veien. Smågutta stod gladelig i grøfta på den andre siden av veien og returnerte 
ballen. Hestene steilet og vrinsket når skuddene til Bjarne suste forbi.  

Særlig for elevene på Furu kom håndballspillet inn gjennom skolen. Einar Eidsvoll 
overtok rektorstillingen i 1950. Nordmøringen med eksamen fra lærerskolen i Elverum 
og erfaring fra Brennlien skole, sverget til håndball. På 1950-tallet så han helst at Furu-
elevene kastet ball i friminutter og gymnastikktimer. Eidsvolls syn på ballidrett fikk mye 

Karer, smågutter 
og jinter

Borghild
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å si for håndballsporten i bygda. Det sørget for at noen i hvert årskull foretrakk å kaste 
ballen, fremfor å sparke den.        

I 1954 tok Veldres pikelag sitt første KM, etter 2–1 over Vang i fi nalen. Omtrent 
samtidig startet man et guttelag. I 1954 fantes det fem håndballag i Veldre, inkludert 
A- og B-lag for herrer. Flere ganger i uka om sommeren hørtes dommerfl øyta på Asla-
sletta, i minst 40 kamper i løpet av sesongen hvis en regner med cup-, serie-, privat- og 
turneringskamper. 

Håndballkamper antente lokalpatriotismen. I et storoppgjør på Aslasletta domi-
nerte Veldres herrer, men dommeren dømte hårreisende partisk til fordel for bortela-
get. Midtveis i en av omgangene lå Veldre under med to mål, og tilskuerne kommenterte 
og protesterte. Bana var sperret med tau, men Even Grini skrittet over og marsjerte bort 
til dommeren. Han hogg tak i dommeren, løfta’n opp og sa høyt: ”Nå ska du faen dænse 
meg ta deg sammen!” – mens publikum og spillere rågliste. Dommeren tok mer hensyn 
til hjemmelaget etter trusselen fra gørrsterke Grini.      

Damene tok sin første KM-tittel i 1959. ”Endelig lyktes det,” jublet Olaug Kaashagen, 
etter tretten sesongers slit. Flere av jentene gråt gledestårer da dommeren blåste av 
etter fortjent 5–2 over Ringsaker. Veldre varmet til og med opp på en sti bak sletta, 
inspirert av Brandval, og ledet av Egil Granvold.     

Avgjørelsen falt på Aslasletta 13. september 1959 foran to-tre hundre tilskuere. På 
stillingen til 3–2 satte Veldre inn en offensiv. Hamar Stiftstidende spanderte lagbilde og 
fyldig referat fra kampen: 

Laget har spilt seg opp for hver kamp, fra en beskjeden start i vår uten trening og kon-
disjon til gårsdagens kamp som kanskje ble vunnet på kondisjon og fart. I tillegg hadde 

laget et godt forsvar som aldri tillot Ringsaker å komme på skuddhold. Ringsakers Helma 
Syversen ble nøytralisert nesten til fullkommenhet, og æren for det skal Olaug Kaashagen ha. 
Hun spilte vel en av sine beste kamper til dato. Det var særlig i første omgang Veldre sikret 
seg seieren, anført av Turid Børkesveen. Hun er blitt en glimrende håndballspiller, og det er 
en fornøyelse å se hennes ballbehandling og skudd, hun har et herlig grep på ballen som de 
fl este kan misunne henne. Vi tror heller ikke at Veldre noengang har kjempet slik som i går.

Kretsmesterskapet markerte også slutten på en epoke. Fra 1960 spilte Veldre 
hjemmekampene på Kirkekretsen, blant annet for å få dusjmuligheter. Birger Kleven 
hadde fraktet vann på lastebilen og lagde et forheng bak med noe som lignet en dusj. 
Skuret på sletta, der en tørket seg og kanskje dynket seg med vann hentet i en femtiliter 
fra Asla, ble erstattet med dusj i badstua ved Veldrom. 

På Aslasletta møtte bortimot hele befolkningen i stasjonsroa på kamper, til og med 
på treninger sto det mange langs sidelinjene. Sletta var et fast møtested der unger, 
gubber og kjerringer kom slentrende eller syklende for å leke, prate og kikke på bygdas 
sprekinger. Sletta hadde en fortid som samlingssted, og oste av veldremiljø. Den gode 
atmosfæren på Aslasletta lot seg ikke helt overføre til Byfl aten.                                   

Gull og grining
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Rudshøgda Samvirkelag arrangerte Rudrennet frem til butikken stengte i 1965. Da var 
det avholdt uavbrutt siden 1929, bortsett fra i krigsåra. Rennet samlet fl est fra begyn-
nelsen av 1950-tallet og et tiår fremover. En seier i Rudrennet hang høyt, særlig blant 
guttehoppere, som hørte rene Holmenkollbrølet da de satte utfor på Bolstad- eller 
Simenstadjordet. De beste strakk seg til 25–30 meter foran noen hundre tilskuere. Den 
vesle hoppbakken var for liten for voksne, men i langrenn stilte det kretsløpere, bedrifts-
løpere og tidligere aktive i senior. Det ankom utøvere fra hele Ringsaker for å gå langrenn 
lørdag, og hoppe søndag. Etter annen verdenskrig startet de ofte fra Furu, Rudshøgda 
eller Løvli, like ved krysset der veien fra Løkendalen stikker til venstre mot jernbanen. 
Familien på Løvli sprengfyrte i kjelleren og lot deltakerne smøre inne. Løvlikara tilhørte 
skilaget fra starten og likte å ha skiløpere i huset. Sporet stakk bortover i Løkendalen og 
Kjosdalen, gjorde noen svinger og en svarv oppom skogen, og endte på utgangspunktet 
– før de dusjet på Furu. 

Rudrennet gikk på senvinteren. Føret endret seg i løpet av dagen, hvis det ikke var 
vått fra morgenen av. Record og et lag sølvswix oppå passet når det begynte å dryppe av 
trærne. Hopperne tok tilløp langt oppe i skogen. De akte på for å satse og strekke seg 
lengst mulig foran faste dommere som Georg Brelin, Per Engeset og Ulf Hexeberg. 

Slik fortsatte rennet år etter år. Deltakere og publikum møtte på Rudrennet for å 
kåre kommunens beste guttehoppere. Men interessen dabbet av etter samvirkelagets 
nedleggelse. Den nye konkurransen, Præstvægrennet, fi kk aldri samme staus, og de 
kuttet også ut hopp.         

       

Guttebakken stod ferdig i 1961. Det året reiste det seg en bakke i Løkendalen, ”Løykje-
bakken”, med tre hopp. Opprinnelig fi kk Veldre tilsagn om STUI-midler til bygging av 
idrettsplass ved Vinjusveen. Fordi man henla de planene, overførte laget summen til en 
forbedring av hoppbakken i Bjørgeberget. Men ettersom også det ble uaktuelt fordi Vel-
dres seniorhoppere sluttet og Frambakken lå få kilometer unna, endret situasjonen seg. 

Bakken i 1961 var et resultat av gammeldags dugnad og bulldoserinngrep. Veldrin-
gene brukte ikke lenger bare hånd- og hestekraft. 

Borghild Kaashagens skrev åpningssangen ”Løkenbakken”. Melodien var ”Den 
lengste gutten”.

Ny guttebakke

Rudrennet

Prestvægrennet

Det har vært stusselig i Løykjebakka,
for lite penger i idrettskassa.
Herland tenkte og ofte sa:
”Tar de tænnongen, så blir jeg glad.”

For Løykjebakken har et driftig styre,
og alle sammen har sitt fulle hyre.
Og løykjedølen er veldig grei,
det folkeslaget sier aldri nei.

Så kom et brev fra Ringsak kommune,
da ble vi alle i beste lune.
De hadde åpnet sin pengesekk.
To tusen kroner av dem vi fekk.

Der blev liv og rørels i Løykjebakka.
Med hakke, spade, dom kaste jakka.
Nå har bakken sin prøve stått.
Tribuner, lys, og er veldig fl ott.

Vi takker styret og hele stasen.
Han Herland synes han nok er basen.
Når gutta kommer så får vi sjå, 
dom er ei redde for å andre slå.   
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I åpningsrennet i Løkenbakken 11. 
februar 1962 satte 140 guttehoppere utfor. 
Fjortenåringen Mathias Skaug fra Ringsaker 
satte ny bakkerekord med 36,5 meter og fikk 
dagens beste poengsum. 

Flere gutter fra Løkendalen hoppet bra i 
1960-åra; Jørgen Ole Kaashagen, Egil Kam-
pen, Olav Per Engeset, Jan Erik Dalseng og 
Per Martinsen. Enkelte nådde opp i Bæk-
kelagsrennet, som var tilnærmet NM for de 
yngste. Per Martinsen klarte en åttendeplass 
i uoffisielt NM på Hokksund, med fall, og hop-
pet vanligvis langt. Han ga seg midt i tenåra 
etter en blindtarmbetennelse.

 
Fra 1961 var Løykjebakken den eneste ordentlige arena for organisert idrett i Løken-
dalen. Det fantes mange andre skihopp bortover og løyper ble tråkket like sikkert som 
at vinteren kom, ski var fortsatt fremkomstmiddel for skoleunger og ungdom på ærend 
hit og dit. Det var også årlige skoleskirenn på Furu og ulike ballspill i friminutter og i 
fritid. Fra midt på 1960-tallet og to tiår fremover ble Aslasletta brukt av idrettslaget til 
fester og bingo for å tjene penger. Den dugde ikke lenger til idrett. 

På Gønnerstugusletta, nær Vinjusvekrysset, drev Knut Nordsveen og Jan Erik Dal-
seng friidrett på guttungevis i slutten av 1960-åra, kastet diskos og støtte kule, slengte 
spyd så høyt at det gnistret i strømledningen over sletta. Dalseng var også på Veldres 
stafettlag som i 1971 ble norske mestere for junior på 4x100 meter. Cathrine Platou, 
datter på Tokstad, vant 60 meter for jenter 11 år i Tyrvinglekene på Nadderud i Bærum i 
1964. Det var uoffisielt norgesmesterskap for yngre og sylkvass konkurranse.     

Egil Kraabøl og Karin Megård spilte håndball og var blant de mange i Furu-krets 
som har gjort det, eksempelvis Morten ”Bæssfar” Ødegård, som spilte på Veldres A-lag 
til lenge etter at det første barnebarnet var født. Morten tilhørte Kaashagenslekta og 
førte videre familiens allsidige idrettstradisjoner. I hver generasjon etter Borghild og 
Jørgen, inkludert elitedivisjonsspiller i håndball for Sandejord, Stig Robert Bekkelund 
som var tippolderbarnet deres og vokste opp i Brumunddal, har etterkommerne drevet 
idrett med stor dyktighet.     

Oppe i lia bodde Thorleif J. Kvissellien, en av Norges store håndballildsjeler som 
var aktiv i flere idretter fra 1950-tallet og hadde verv i Veldre idrettslag gjennom nes-
ten to mannsaldere. Arne Martinsen og Sigbjørn markerte seg som fine løpertyper i  
1960-åra.          

Løkendalens kjappeste bein gjennom 1970- og 1980-tallet tilhørte Birger Helstad 
(1947–). Han var kjent for å trene lite – i hvertfall sa han det sjøl: ”Je treine to daer i 
vikun” – ”men han konkurrerer tre ganger”, spøkte folk med, for mange tvilte på om 
noen kunne være så god med så lite trening. Birger tilhørte en ny type idrettsfolk i 1970-

Jan Erik Dalseng

Landslagsspiller i 
håndball, snø-

scootere og 
brødrene Storlien
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åra, bedriftidrettsutøveren som likevel holdt høyt nivå hele året. 
Han fløg fort i godt voksen alder og distanserte mang en unggutt. 
Han var heller ingen sinke på sykkel eller ski. 

Et minst like stort talent var løperen Øystein Langerak. 
Denne fine typen, bosatt nær Meieribakka, presterte 50 blank 
på 400 meter som junior uten å satse videre. En bjønnsterk ung-
gutt var Amund Gropen, kulsestøter og kasttalent i begynnelsen 
av 1980-åra. Utøverne som kom opp i ungdomskullene i friidrett 
fra 1960-åra ga seg gjerne tidlig. Gradvis ble idrett noe for barn 
og unge, eller på bedrift- og turnivå. 

Det skjedde også i skisport, der Wenche Dalseng var en av 
løkendølene med gode prestasjoner i ungdomsklassene tidlig i 
1980-åra. Etter dalende interesse lokalt for skihopping ble bak-
ken i Løkendalen lagt ned i 1983 etter drøye 20 års drift.    

Fra vinteren 1979–1980 trampet igjen mange løperbein i 
Løkendalen. Veldre idrettslags nye løpskarusell Snøkuten, med 

start i mørket fra Kirkekretsen skolen, la den ene løypa, ”Nordhagarunden” på ca. 8 
km, bortom Vinjusveen og Meieribakka. En annen distanse, ”Kaashagarunden”, gikk 
om Ottersrud og gjennom Kaashagaroa. Den lengste runden strakk seg over Houms- 
og Storlishøgda, ca. 12 km, med skikkelige mot- og nedoverbakker. Snøkuten bestod av 
seks løp, to på hver distanse, som gikk i motsatt retning høst og vår. 

Ingen forventet stor deltakelse, og det første året hentet 43 perso-
ner premie for minst fire fullførte løp. Innen fem år var antall trofevinnere 
steget til over 250, og det toppet seg i 1998 da 597 deltakere tilbakela Kaashaga- 
runden. Folk likte å flyge langs mørke og glatte vinterveger. Sjøl mørkredde kvinnfolk 
dristet seg ut med vest eller dinglende reflekser. Snøkuten dannet mønster for vinter-
lige løpskaruseller rundt om i Norge og vakte oppsikt langt utenfor Hedmark. Hvorfor 
reiste folk milevis for å pese og pine seg i mørket? Det hadde noe med sjarm å gjøre, 
det var sosialt og moro, et forfriskende gløtt på en tirsdagskveld. Høsten 2008 startet 
Snøkutens 30. sesong og deltakelsen er fremdeles bra.        

Johan Aarskog kastet håndballen med venstrearmen og imponerte mange. I 2001 
dro juniorlandslagets trener Sergej Demidov til Kragerø for å se Aarskog i kamp. Like 
etterpå ble han innkalt til samling på juniorlandslaget. Han debuterte mot Sverige 
og ble lagets toppscorer. Senere fulgte flere kamper i inn- og utland inntil han nådde 
aldersgrensen for juniorer. Hvis han skulle tatt et steg videre, til ungdomslandslaget, 
måtte han bytte klubb til et lag i landets øverste divisjon. Aarskog valgte utdannelse og 
å forbli i Veldre fremfor en sportslig karriere på nasjonalt elitenivå. I 2003 fikk han Vel-
dre Allianseidrettslag utmerkelse for fremragende sportslige prestasjoner. Han er hittil 
Veldres eneste landslagsspiller i håndball, mens han ennå spilte i klubben. Stig Robert 
Bekkelund spilte på flere landslag, også juniorlandslaget sammen med Johan, men da 
som Sandefjordspiller.    

Brødrene Ole Martin og Gudmund Storlien er oppvokst på Storlishøgda noen bratte, 

Morten Ødegård i skuddet
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hundre meter ovafor Furu skole. I 2008 er de blant landets mest lovende juniorer i kom-
binert og fremtidige kandidater til å delta i OL og VM. Brødrene vokste opp etter Løken-
bakkens tid, men også de lagde snøhopp på jordet og fikk mye trening på gamlemåten 
ved å flyge på ski i nabolaget, leke seg spreke. Mens faren deres kunne skli ned jordet 
og ta sats i Løkenbakken, måtte de ofte til Raufoss og andre steder utenbygds for å finne 
egnet hoppbakke. Begge har flyttet til Lillehammer for å gå på Norges Toppidretts Gym-
nas og trene med landets største talenter. 

Det har passert et årtusen siden mennesker i vikingtiden kanskje oppsøkte idretts-
arenaen i Løkendalen, lystne på lek og moro i lag med andre, spente på utfallet av 
dagens idrett. Det er et århundre siden Halvor Kampen satt nedslag i guttebakker og 
lystret Busmundruds myndige turnbeskjeder på Østvang. Det er nesten femti år siden 
håndballen rullet på Aslasletta og Borghild Kaashagen puttet steiner i to bager for å 
telle mål.  

Det går en linje gjennom historien fra fortidens idrettsutøvere, Snøkuterne og til 
brødrene Storlien som representerer det hittil mest moderne innen skisport. Alle har 
vært barn av sin tid og alle har sportet i eller omkring Løkendalen.                   

Cathrine Platou.

Amund Gropen tidlig i 1980-åra.



Språk og dialekt gjennom 
650 år

Arkeologen, professor Anders Hagen, sa en gang i et foredrag at det er tross alt ikke 
var mer enn ca. 30 generasjoner sia slaget på Stiklestad. Bruker vi samme resonne-
ment, er det faktisk bare vel 20 ættledd sia diplomet på Tokastoðum ble satt opp i 1358. 
Hvordan fedrelandet, Hedmarken, Ringsaker eller Veldre så ut på den tida, må vi bare 
gjette oss til – i hvert fall delvis. Men noe veit vi, ja, faktisk ganske mye om vi går til kil-
dene, og de er langt flere enn mange er klar over.

 
Svartedauden, den store mannedauden, digerdøden (svensk) og sortedøden (dansk), 
var en byllepest som ”kom med et skip til Bergen i 1349”, men var kommet til Oslo alle-
rede året før i 1348!

Sjukdommen som kom i 1340-åra fra Kina, fulgte karavanevegene, og nådde fram 
til Konstantinopel i 1347. Med ferdsla over Middelhavet spredte den seg raskt til Italia 
og raste så videre gjennom Frankrike til Tyskland og England. Fra England kom den til 
Bergen. Fra Tyskland via Danmark kom den til Oslo. Kyststrøka og ”tettstedene”, byer 
som Oslo, Bergen og Nidaros ble hardest rammet. Men også det indre Østlandet ble 
sterkt berørt i det pesten både kom til Hedmarken via Romeriket og vestfra gjennom 
Hallingdal og Valdres. I Hallingdal døde for øvrig hele 80 % av befolkningen.

Noe før pesten kom til landet, var kongeriket Norge på sitt mektigste. Da Norge fikk 
egen erkebiskop i Nidaros i 1153, var det fem bispedømmer i fastlands-Norge, men hele 
seks på det store øyriket som også ble rammet, ja, alle øysamfunnene, unntatt Island 
som ble spart fordi mannskapene på skipa som skulle dit med korn, ble sjuke og døde 
før de kom fram.

Hvor stor del av Norges befolkning som døde av pesten, er det ulike oppfatninger 
om. Noen historikere og forskere  har anslått at minst 60-70% gikk med, andre hevder 
at halvparten døde og atter andre en tredjedel.

10 år etter, i 1359 – 60, gikk en ny pestbølge over landet – en koppeepidemi som 
særlig rammet barna. Den ble da også kalt barnedauden. Og i 1371 kom en ny drapssott 
som herjet i Viken.

Norges med si storhetstid i perioden rundt 1260-90, vaklet fullstendig 100 år sei-
nere, og det hadde mange årsaker. To av dem var svartedauden og interskandinavismen 
som det gamle norske kongehuset ble viklet inn i.
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Forteller: Trond Røhnebæk

Svartedauden

Dialekt



Svartedaudens negative virkninger for land og folk var nå en ting, der storparten av lan-
dets lederskap døde. Ikke bedre var interskandinavismen som utviklet seg raskt etter 
1360 da restene av høgadelen i Norge begynte å orientere seg mot nabolanda Sverige 
og Danmark, og stadig sammenblanding av ætter og familier ved giftermål ble svært 
utbredt. Dette førte da også til at kongefamiliene i disse tre landa ble mer og mer viklet i 
hop. Vi fikk m.a.o. en nordisk dynastipolitikk. Slik glei vi sakte, men sikkert inn i unionen 
da Olav Håkonsson i 1376 ble valgt til konge i Danmark og arvet Norge i 1380 ved sin fars 
Håkon VI Magnussons død. Med dette startet unionen som skulle vare i 434 år.

Endelig må vi nevne det økonomiske sammenbruddet som kom i Norge etter 1350, 
med en enorm nedgang i jordbruksproduksjonen og jordverdiene (fallet i landskylda).

I starten av mellomalderens skjebnetid, 10 år etter at svartedauden kom til Oslo, 
settes det første skinnbrevet på Tokastoðum opp, og vi befinner oss i det vi kaller den 
mellomnorske perioden.

 
 
Språklig sett kan vi dele ”Tokstadperioden” 1358-2008 i fem bolker:

 
 1. Mellomnorsk 1350 – 1537, m.a.o. fra svartedauden til reformasjonen, men med  
  fortsatt vesentlig norrøne språkrøtter.

2. Dansk språk og ”norsk” riksmål 1537-1814. Protestantismen med Luthers  
  lære i skole og kirke med prekentekster, huspostiller, salmebøker, katekismer,  
  konfirmasjonsundervisning og litt skole. Alt dette virket språklig uniform- 
  erende.

3. Unionstida med Sverige 1814-1905. Norge var i en noe friere språkpolitisk  
  stilling. Flere engasjerte målreisere, både på landsmål og riksmål, gjør seg  
  sterkt gjeldende: Aasen, Vinje, Garborg, Sivle, Ibsen, Bjørnson, K. Knudsen, P. A.  
  Munch m.fl.

4. 1905 – 1960. Flere fornorskende læreboknormaler blir vedtatt så som rettskriv- 
  ningsreformene i 1901, 1907, 1917, 1938 og 1959.

5. 1960 – 2008. I løpet av de siste 50 år har mange norske dialekter gått mer og  
  mindre i oppløsning, men de brukes mye og galt (”mumlespråk”) på radio og i  
  TV. Det har vært en voldsom urbaniseringsperiode med stor folkeforflytning inn  
  til byer og sentra. Nynorsken er på veg ut i skole og offentlig administrasjon. Så  
  seint som i 1958/59 hadde over 103 000 elever nynorsk som opplæringsmål,  
  mens bokmål hadde 215 000. Enda interessantere er antall skolekretser  for  
  de to måla, der vel 2400 skolekretser hadde bokmål, mens nynorsken rådde  
  grunnen i 2210 skoler. Storparten av disse siste er i dag lagt ned. Konserva- 
  tive språkrudimenter fra perioder før 1917-1938 er kommet tilbake med full  
  tyngde. Engelsk er blitt vårt nye ”sidemål”.
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Inter-
skandinaviske

giftermål

Språkperioder

Johan Nordhagens radering av plogkaren på Vinju i 
Veldre er fra litt etter 1900-tallet. Mannen som går og 
pløyer, er åsmarkingen Andreas Busmundrud, f. 1869. 
Andreas kjøpte Vinju i 1900 og dreiv garden fram til 
1939.



Ringsakbygdas største roman- og novelleforfatter, Tryggve Andersen, skildrer i sitt 
eminente verk ”I Canselliraadens Dage” pastor Linds fabuleringer om Veldrebygda hin 
søndagsmorgen der han sitter i spisslaen på veg til annekskirka slik: ”Det syntes snart 
at annekset kanskje var den rigeste del af bygden.” 

Mange (navne-) garder i Veldre forteller da også om ”forna dars” kraft og elde, 
så som By, Koss, Flisaker (Fylkishaugr), Opsal, Løken (Løykin) og ikke minst stadir-
gardene Glestad, Simenstad og Tokstad, hvorav noen av dem også lå i den såkalte 
Forbergfjerdingen.

Her i Forberg lå gardene alt på 1300-tallet med mange og relativt store hus både 
for folk og fe, og landskapet var preget av romslighet, først og fremst med mye skog. 
Bygda fikk tidlig navnet Veldre, som vel aldri har vært noe gardsnavn, men helt fra star-
ten et bygde- eller områdenavn. Noen av de største skogeiendommene i kommunen lig-
ger fortsatt her som en solid rygg både miljømessig, klimatisk så vel som økonomisk.

”a Vællrum” (dativ flertall) fins i skriftlige kilder allerede i 1335. Betydning og opp-
hav er omdiskutert. Men at Veldre er et flertallsnavn, og at det ”lukter” fellesgermansk 
/ urgemansk av navnet er uomtvistelig, og ord som Valdres renner en i hug. Fra Valdres 
og ”Vællrum” er vegen språklig sett stutt til tysk, Wald = skog, og enda mer til i flertalls-
forma die Wälder = skoger, skogsbeiter.

 
Byllepesten som vi har behandlet ovenfor, var antakelig i utgangspunktet en lunge-
brann, en slags koldbrann i lungevevet, først litt seinere kom svuller i lymfekjertlene, 
mest i armhuler og lysken. Så kom koldbrann i huden, som deretter ble svart. Folk som 
bodde mange og tett sammen, var underernærte og hadde liten motstandskraft, bukket 
fort under. På de større gardene i Veldre var det romslig på alle vis og forholdsvis langt 
til naboer, brukbare soveavlukker hvor folk ikke lå for tett, store kjøkken med gode ild-
steder, rimelig tilgang på rug, bygg og havre, kvann, kål, neper, erter, bønner og lauk, 
mjølk, skyr og andre mjølkeprodukter, kjøtt av kveg, sau, vilt og fisk fra Mjøsa og fjell-
vatn m.m. og rikelig tilgang på skogsbær. 

Vi skal også være klar over at mellomaldermennesket visste mye om legende og 
forebyggende planter og urter som både vokste i lauk- eller grasgarden (= urtehagen) 
og vilt i skog og på fjell. Nok mat, tilgang på urter og vitaminer, etter tida brukbar reins-
lighet med kroppsvask i bekker, vatn og Mjøsa m.m., gjorde enkelte områder mer resis-
tente for sjukdommer generelt da som nå.

Motstandskrafta var m.a.o. vesentlig større i dette området enn mange andre ste-
der, slik at kanskje bare 1/3 av disse veldringene døde? Området rundt kirka på Fli-
saker, som er nevnt i skriftlige kilder i 1332, og omtalt av biskop Jens Nilssøn som 
”Følckisagger Kirche” i en visitasberetning fra 1594, var langt mer utsatt p.g.a. hyppige 
begravelser der folk som hadde stelt sine døde, møttes.

Det er da heller ikke påvist, enn si nevnt, at det var noen egen kirke i Løkjedalen. 
Derimot skal det ha stått et kapell på Gimse i Veldreåsen, men det var helst revet, og 
det var langt dit. Noe nærmere lå naturligvis gardskirka på Vinju om den ikke allerede 
var revet?
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Derfor kunne da også gardhandler foregå og brev og diplomer settes opp vedrø-
rende både eiendomsoverdragelser, jordsalg, arv, tvistemål etc. som veldig mange av 
mellomalderbreva omhandler. Det finnes da også bare et par – tre ødegardsminner fra 
gamle Veldre.

 
 
Hva kjennetegner alle de utallige brev som ble satt opp eller skrevet i språkperioden 
1350 – 1537, m.a.o. den mellomnorske perioden, og ville det være mulig for en veldring 
i dag, i 2008, å forstå det som ble sagt og skrevet på Tokastoðum rundt 1360?

Det skriftlige språket er mellomnorsk ført i pennen med gotisk skrift, men med 
latinske bokstaver, preget av en masse formularer, spesielle uttrykk og forkortelser, i 
blant også på latin. Slike brev er nærmest uforståelige i dag, bortsett fra enkelte små-
ord. Men så seint som rundt 1360 og utover står norrønt språkbruk og ordtilfang fortsatt 
sterkt. Når formularene både i innledning og slutt er relativt like, så var det også en 
fordel for uerfarne skrivekarle som måtte trå til etter svartedauden.

Diplomene er nesten uten unntak forfattet i en stiv og høgtide-
lig stil uansett hva saken gjelder. Breva henvender seg til ”alle menn 
som ser og hører -”. Å høre var minst like viktig siden bare de færreste 
kunne lese.

Om vi hadde stått på Tokastadtunet da brevet ble lest opp, ville 
vi skjønt svært lite av helheten i dette, men at de sendte Guds hilsen 
samt sin egen, er mulig å skjønne. Likeså at sem eller sæm = som, 
ok = og, sea = sjå, se, hæyra = høre, sender = sender, till = til, ek = jeg, 
”vilium mit kunnigt gera” = ”vil vi gjøre kjent”. ”Gera kunnugt” heter 
det på islandsk i dag.

Men den store sammenhengen ville nok blitt borte, så som àmag 
= krav. Ertog, ærtog eller ørtog = 1/3 av eyrir både i vekt og penger. 
Eyrir var vektenhet og pengeenhet = 1/8 mark. Et eyrisbol = så mye 
jord som en kunne så ei tønne korn på (139 liter) eller fø et naut på. 
Markebol = jordegods som det ble betalt ei mark i årlig leie for.

Handaband er når to personer som har hatt et innbyrdes mellomvære, tok hver-
andre i handa og dermed bekreftet noe som var avtalt muntlig. Stefnastofa = møterom, 
møtestue.

Hvis en antar eller faktisk påstår, at en del av gardene i det såkalte Forberg, var 
forholdsvis store og vel etablerte allerede før svartedauden, så skyldes det hva gards-
navn sjøl forteller, samt at de alle er nevnt i DN = Diplomatarium Norvegicum. Simen-
stad i 1337 og 1367, Løken i 1345, 1348 og 1358, Båberg i 1397, Tokstad i 1358, 1381, 
1397 m.m. Dette må tolkes dit hen at Sigmundarstadr, Løykin (Leikvin), Buaberg og 
Tokastadr alle var blant de største og mest ressurssterke eiendommene i Veldre før 
1300-tallet.

Ur-garden i området har kanskje vært en Berg-gard. (En-stavings naturnavn er 
nesten alltid de eldste). Denne ble så i si tid kanskje delt i to, nemlig Forberg (blitt borte 
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Mellomalderbrev 
- innhold , språk 

og betydning

Nr: 960
Dato: 1381 juli 22
Sted: Ingeberg [på Ringsaker]
Regest:
Vitnebrev om makeskifte utst av Tjostolv Olavsson, 
Narve Tordsson og Ogmund Toresson: De var samme 
dag på Ingeberg ved makeskifte mellom Gudbrand 
Tordsson og på den andre siden Harald Narvesson og 
hans kone Ingebjørg. Harald og hans kone avstod 13 
øb jord i Tokstad på Ringsaker mot Gudbrands halv-
part i nedre Bjørke i Forberg (Forberghi). Ekteparet 
vedgikk også at de hadde solgt Gudbrand 1/2 mb i 
ovennevnte Bjørke, og at de hadde fått full betaling.
Beseglet av utst.

Orig (perg): NRA. Trykt: DN III nr 434. 



som gardsnavn) og Buaberg (Båberg) oppkalt etter mannen Bui. (Bua er da genitiv). 
Seinere kom Løken (Løykin eller Leikvin). Vin-navna er normalt litt eldre enn stadir-
navna.

Deler av Tokstad kan ha vært ryddet alt på 500 – 600-tallet. Men hvor gammel gar-
den Tokastadr som egen enhet er, veit ingen. Det vi veit er at garden muligens er opp-
kalt etter den første bonden som ryddet litt jord her og ble buandi madr, bonde, og at 
han hette Toki. Toka er genitiv (eieform) med såkalt svak bøyning av mannsnavnet Toki. 
Stadir-navna er eldgamle og var vel ”motenavn” i perioden 700 e.Kr. og fram mot 1050 
(Vikingetida) og er typisk for det indre Østlandet og Trøndelag. Tokastadr betyr da ste-
det, stadr (stellet hass Toki) m.a.o. heimen, garden hans Toki.

Den garden lå i likhet med naboeiendommene Båberg, Bjørke, Simenstad og Løken 
i mellomalderen i Forberg. Forberg var et områdenavn der nabogarden Simenstad var 
såkalt stevneby i denne fjordingen (fjerdingen). I gamle Ringsaker var det i ei viss peri-
ode hele sju fjordinger, deriblant også Redalen på vestsida av Mjøsa.

Når vi står på Tokstad i Veldre eller naboeiendommene er vi på ”gamal sogegrunn”, 
og det er her diplomet som har fulgt garden fra 1358, ble satt opp.

Så tilbake til skinnbrevet. Brevet er skrevet bare åtte år etter svartedaudens herjin-
ger og snaut 40 år etter at Norge kom i union med Sverige og ca. 20 år før vi kom i reell 
union med Danmark (1380) der Norge ble den svakeste parten i begge disse unionene. 
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1300- og 1400-tallet var ei økonomisk og kulturell nedgangstid for Norge. Som foran 
nevnt, gikk pesten særlig hardt ut over våre åndelige og kulturelle ledere, m.a.o. preste-
skap, geistlighet og adel. Det førte til at de skriveføre ble langt færre, ja, nesten borte.

 
Språk, enten det er dialekter eller skriftspråk, er aldri noe statisk fenomen som ikke 
forandrer seg over tid. Slik er det også i våre dager. Vi lever i et endringssamfunn. Der-
for forandrer både tale – og skriftspråk seg svært raskt. Årsaken til dette kjenner de 
fleste, men vi tar likevel med noen få sterke elementer i denne prosessen:

- en digitalisert og global verden kommer inn i de tusen hjem hver eneste dag.
- forlenget skoletid for alle.
- stor mobilitet i folket, og tilflytting fra utlandet.
- nye landsmenn fører til et flerkulturelt samfunn.
- næringsliv og forskning kommuniserer snart mer på angloamerikansk enn  

  norsk.
- det gamle konkrete agrarspråket er lite egnet til teoretiske abstraksjoner, og  

  eldre ord går sjelden i arv med nytt betydningsinnhold. 
 

Språklig purisme preger i liten grad norsk sammenliknet med for eksempel islandsk 
som stadig tar gamle ord i bruk, men med nytt og beslektet innhold. Eksempel: ”simi” 
betydde i norrøn tid tau eller reip, i dag kabel, og derfra videre til telefon, m.a.o. isl. simi 
= telefon.

Språkendringer oppstår svært ofte p.g.a. misforståelser i ei samtale mellom per-
soner fra ulike kulturer (bonde – toppurban person), ulike nasjoner (fjellbonde – dan-
ske fra København), uvitenhet og sluv (masse journalister med svak norskfaglig innsikt) 
eller at folk med ikke-jordbruksbakgrunn og miljø, begynner som hobbybønder (”katt- 
og kaninopplegg samt ridehest”). Dermed får vi ”nyord” som: 

ei rake = rive, av verbet å rake, 
å spette = å staure høl med et spett eller ei staurstong,
å møkke (i stallen) = å spa ut møkk,
å flise = å strøye med flis,
å båle = å tenne opp et bål 
å korke = å gni skismurningen utover med kork.
 

Språkendringer kan også komme ved misforståelser eller smitte fra fremmede språk: 
Inneforstått (galt) i stedet for innforstått (riktig), fra tysk einverstanden = alle var enig 
i, dvs. forstod og godtok, eller ”han er varetektsfengslet for tre uker”, fra engelsk ”for 
three weeks”, mens korrekt norsk er ”i tre uker”.

Seinmellomalderens skriftspråk er i stor grad preget av hva de danske skrivekar-
lene trudde den dialekttalende nordmannen sa. Derfor har da også så mange gards-
navn, stedsnavn og familienavn blitt og blir skrevet ruskende galt den dag i dag.
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Norsk språk har lange røtter, den eldste perioden kaller vi urnordisk som ble skrevet 
med runer (de eldste med 24 tegn) og går muligens så langt tilbake som til 200 e.Kr., 
m.a.o. for 1800 år sia.

Dette språket endrer seg så i en 500-årsperiode, og vi fikk det vi kaller eldre nor-
rønt språk. Denne perioden varte om lag 350 år (700-1050 e.Kr. dvs. vikingtida). I denne 
perioden legges grunnlaget for de seinere nordiske nasjonalspråka. Det er også i denne 
perioden ”norsk” eller like mye ”dansk tunge” brer seg med vikingene til Island, Færøy-

ene, Grønland, Shetland, Orknøyene, Skottland, Irland og Nord-Eng-
land. ”Skriftlige” kilder fra denne tida er representert ved ”den yngre 
runerekka med 16 bokstaver”.

Mellom de ulike perioder er det sjølsagt flytende overganger. 
Neste periode strekker seg over 300 år og kalles yngre norrøn tid 
(1050 – 1350). Det er i denne perioden kristendommen slår igjennom 
i Norge og Norden, og enkelte kristne ord kommer inn så som kirkja, 
prestr og pina, kanskje særlig i det indre østlandsområdet der kris-
tendommen nok fikk seinere rotfeste enn langs kysten.

I yngre norrøn tid dukker et skriftspråk opp med mange nor-
ske ord og uttrykk, skrevet med det latinske alfabetet. Det er også 
fra denne perioden at de eldste bevarte handskriftene på norsk fins, 
skrevet ned i skinnbøker. Men vi må stort sett etter 1200 e.Kr. for å 
finne bevarte større handskrifter på norsk fra ulike kanter av landet.

Østlandet stod ofte i et lausere forhold til resten av landet. Ber-
gen var hovedstad med kongelig kanselli og dermed ble skriftspråket 

her, særlig med Magnus Lagabøters (1238-1280) landslov (1274-1276) noe språklig uni-
formerende i kongeriket og nådde også Hedmarken.

Henimot midten av yngre norrøn tid begynner dialektendringene å komme til syne, 
og vi kan særlig, p.g.a. vokalendingene, si noe om hvorvidt diplomet er skrevet på Øst-
landet eller Vestlandet. Allerede på 1100-tallet glir hanseaterspråket sakte, men sik-
kert inn i norsk skrift med ord som herre, frue, herberge, klokke osv.

Fra ca 1300 fikk Østlandet en mer ledende stilling da Oslo ble hovedstad, og det kon-
gelige kanselli flyttet dit fra Bergen i 1314. Etter den tid trenger mange nye talemålsfor-
mer inn i skriftspråket og enkelte dialektord dukker også opp. Det er for øvrig viktig å 
være klar over at talemålet i Norge stort sett forble upåvirket av dansk skriftspråk.

 
Neste store språkperiode er da mellomnorsk. Ytterpunktene her er fra svartedau-
den og fram mot reformasjonen (1537). Svartedauden slo langt hardere i Norge enn 
for eksempel i Sverige og Danmark, som foran nevnt, og storparten av vårt kulturelle 
lederskap, som prestene og folk i kanselliet strauk med. 200 år seinere (1725) er nesten 
det norske skriftspråket forsvunnet og erstattet med dansk, særlig i brev og diplomer, 
men noen faste vendinger og enkelte uttrykk holdt seg faktisk like til rundt 1600.

Fra ”middelalderens mørke” som slett ikke var så mørk, men er blitt et munnhell 
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Ringsakdialekta

– en språklig allitrasjon – fins faktisk mange hundre diplomer og brev. Ett av disse er 
Tokstadbrevet fra 1358.

Omtrent på samme tid setter dialektene i Norge seg i den form de stort sett har 
hatt sia, i hvert fall fram til seint på 1800-tallet.

 
Alt i yngre norrøn tid (1050-1350) var det tydelige dialektforskjeller i Norge. Viktigste 
skille gikk mellom østnorsk og vestnorsk. Langfjella danner skillet mellom tjukk (kaku-
minal) L i østnorge og vanlig L i vestnorge. Det geografiske området for tjukk L og det vi 
kaller jamvektsområde, med kløyvd infinitiv, er langt på veg det samme. De trykklette 
vokalene a, u og i blir svekket til e i ord med lang rotstaving, men har bevart sin kvalitet i 
ord med kort rotstaving. Eksempel: I østnorske verb får vi bite, men leva og substantiva 
granne, men hana, ei vise, men ei viku.

De østnorske dialektene deler vi gjerne inn i fire, nemlig, vikværsmål (Vestfold, 
Østfold m.m.), opplandsmål (indre Østlandet), midlandsmål (Telemark, Nord-Gud-
brandsdal, Hallingdal, Valdres, m.a.o. fjellbygdmåla), og trøndersk (Trøndelag samt 
Nord-Møre).

Vestnorsk deles gjerne inn i seks store målgrupper: Tromsmål (Troms og Finn-
mark), nordlandsmål, nordvestlandsk, bergensmål (noe for seg sjøl), sørvestlandsk og 
agdermåla.

 
Ringsakdialekta er et typisk opplandsmål slik vi finner det i det meste av Hedmark 
fylke, så som Sør-Østerdalen, Solør, Hedmarken, og videre i Oppland, som Toten, Var-
dal, Biri, Land, Hadeland og nedre delen av Gudbrandsdalen.

De ulike dialekter i Norge kan egentlig betraktes og forstås som språklige rudi-
menter/rester etter gamle stammespråk. Ringsakmålet er sterkt beslektet med resten 
av målet på Hedmarken, dvs. dialektene i de sju gamle Mjøs-bygdene, m.a.o. det gamle 
Heinafylki, eller målet til de som slo seg ned i Heidmork. Heinafylki ble tidlig et ”orga-
nisert” fylke. De som soknet hit, hadde å holde seg til heidsævisloven der sentret var 
Heidsævistinget, som tok over etter det gamle Mjøstinget. Tinget holdt muligens først 
til på Helgøya (Eyin helga) og kom så kanskje seinere til Flisaker i Veldre. Men hovedtin-
get ble satt på Åker i Vang der alle mektige heinir møtte til tings. Under Olav Haralds-
son ble dette Mjøstinget flyttet til Eidsvoll, og er i dag språklig bl.a. bevart i Eidsivating 
lagmannsrett.

Ringsakmålet er heller ikke noen helt enhetlig dialekt. Vi kan i hvert fall snakke 
om fire – fem ulike varianter så som dialekta på Brøttum, i Furnes, Nes, gamle Ringsa-
ker og Veldre, mens ”dialektene” i Brumunddal og Moelv er preget av stor innflytting, 
industri og handel.

Det vi dag kaller ringsakdialekt, er da i første rekke det målet som delvis fortsatt 
er i bruk og hevd hos eldre innfødte ringsaksokninger, herunder også nesninger og 
sjølsagt veldresokninger. De sikreste gode ”heimelsmenn- og kvinner” er de som er 



født og oppvokst i det dialektområdet en skal undersøke og har begge foreldrene som 
også er født i nærområdet. Det er ønskelig å møte helst folk over 70 – 80 år og eldre. 
Det er òg en fordel at de en skal tale med, intervjue, er personer som ikke har bodd for 
lenge borte fra heimbygda eller grenda, og at de har lite skolegang. Barnehage, skole, 
høgere utdanning virker uniformerende og svekker dette opprinnelige talemålet som 
jo egentlige er morsmålet – heimemålet. Noen få har nok ”språket sitt” sjøl om de har 
høgere utdanning, men det er heller sjelden. Yrkesspråket og språket som brukes på 
arbeidsplassen, er sterk dialektsvekkende. Ord og uttrykk knyttet til vær og vind, pri-
mærnæringa, jord- og skogbruk, dyrehold- og stell, jakt og fiske, gammelt handverk 
etc. er dialektbevarende.

 
 
Hva er det som er mest i ørefallende ved ringsakmålet, men som ikke alltid er så fram-
tredende i nabodialektene? La meg nevne noen få typiske målmerker: 

Muljering – en biklang med i/j, bløtgjøring, eller palatalisering med ganelyd, som det 
heter på fagspråket, betyr et relativt sterkt innslag av en i/j – lyd ved konsonanter som 
d, l og n i ord som veidde (saubukk, vær), stæill (stall) og mæinn (mann). 

Likeså har vi øu-lydene i ord som køunn (korn), løudd (lodd) og skøudde (skodde).

Lyden -pt- i perfektum partisipp i verb blir til –ft-: ”Je ha kjøft meg ein ny veidde. Hæin 
æ nyklyft, men likevæl ha je slæft `n ut att. Få tru hæin itte bi dræft (drept) ta gaupen 
(= dativ, hunkjønn)”.

Tjukk L har vi sjølsagt og kløyvd infinitiv som nevnt ovenfor. Den såkalte tjukke L-en 
gjelder både for vanlig gammelnorsk –l og –rd, eks.: mjøl, mjølk, søle, gard og hard. 

Etter –r og tjukk L blir –g-en uttalt som –j, eks.: bærj (berg), kørj (korg), ælj (elg), hælj 
(helg), ått hæljen (til helgen) og fint hæljevær.

De sterke verba bøyes nesten uten unntak som i nynorsk. Men der nynorsken har –o 
eller –u i ordrota/stammen, har vi –ø. Eks.: 
brøti (brote), fønni (funne), gnøgi (gnoge), søgi (soge), støli (stole), vørti (vorte) osb. 

Vi har også kontraherte, sammentrukne, og stutte partisippformer som 
sli (slegi), ti (teki), dri (dregi), og li (legi) og liknende.

En liten kuriositet: Brummunda (Brummundelva) skiller mellom diftonger og monof-
tonger. Nord for elva er det stein, bein, feite og laus, sør for elva heter det sten, ben, 
fete og løs. 
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Ofte faller -g- ut i utlyd etter vokal. Eks.: hau (haug), ”je kjæm hau” = jeg kommer i hug, 
dvs. husker minnes, har i hugen (tankene), tei (teig, jordstykke, jfr. skogteig, teigblan-
ding). Likeså skau (skaug, skog). 

Men -g-en blir ikke borte i et ord som dag, noe den gjør i vikværsmålet.

 
Når en skal spørre i Ringsaker, kommer en lang med bare -Å- som betyr både hva og 
hvor. ”Å gammal æ du?”- ”Å du heitte?” - ”Å du kjæm i frå?”

Likeså har vi å ti = når: ”Å ti kjæm du att?

Hvorfor heter åffer eller å vøli (med tjukk L): ”Å vøli æ du så sur?” – ”Åffer dæ a?”  = 
Hvorfor det da? 

Hvordan uttrykker vi med åssen eller mer sjeldent med åstæn: ”Åssen står dæ tæll?” 
eller ”Åstæn æ dæ du bær deg åt?” = Hvordan er det du oppfører deg?

Ordforrådet i dialekta vår er egentlig stort og rikt, ”bære `n kæin det”, ikke minst i for-
bindelse med for eksempel dativbruken knyttet til kjønn og forskjellen på entall- og 
flertallsdativ.

Kasus kan være flere ting. I vår sammenheng betyr det en bøyningsform av sub-
stantiv, adjektiv og pronomen. Finsk språk har 15 kasus, latin hadde og har seks, nemlig 
nominativ, vokativ, akkusativ, genitiv, dativ og ablativ. Gammelnorsk, islandsk og tysk 
har alle fire kasus: nominativ (nevneform), akkusativ (objektsform), genitiv (eieform) og 
dativ (som uttrykker hensynsledd, stedsledd m.m.)

I ringsakmålet ender hankjønnsorda på –a, hunkjønnsorda på –n og intetkjønn på 
–i i entall dativ, men i dativ flertall ender alle på –om. Mange preposisjoner styrer dativ. 
Derfor heter det at ”hu æ snill ved mæinna sinne” og ”hæin jikk hematt åt kjærringen”, 
”du driv å stelle i fjøsi” og ” `a bæssmor hadde slækk omsut før ongom.”

Alt dette synes håpløst vanskelig og forvirrende for utenforstående, men det gjel-
der også den unge slekt i Ringsaker, som nå bruker dativ flertall som subjektsform: 
Ongom er snille. Guttom er så leie.

I gammelnorsk og islandsk, også i dag, har alle egennavn kasusbøyning, noe som 
kompliserer språkene vesentlig. Et passende eksempel på dette er bøyning av kvinne- 
og Tokstadnavnet Ingebjørg som i nominativ heter Ingibjorg, i genitiv Ingibjargar, i dativ 
Ingibjorgu og i akkusativ også Ingibjorgu. Mannsnavnet Egil bøyes slik: Egill (nominativ), 
Egils (genitiv) Agli (dativ) og Egil (akkusativ).

Det som var aktivt ordforråd i det gamle ringsaksamfunnet, er nesten borte eller 
forsvinner litt hver eneste dag. Eksempler her er ei turu (ei tvare) som blir brukt til å 
stampe graut med, men òg til klesvask- og skylling m.m. Skyru (sigd) til å skjære kornå-
ker med. Ei bakststikke ble brukt når en bakte lefse eller flatbrød, ei losneis, lotørke o.l. 

Kasus - også for 
egennavn

God tur til første skoledag



Dialekta avdekker og tilkjennegir lynnet hos folk. Ringsaksokningen er noe beskjeden 
og tilbakeholden, og lite meddelsom overfor ”fræmenfolk”. Han er ikke den første som 
utleverer seg, og slett ikke overfor fremmede som ”tala” og ter seg ”æinsles”. Svar på 
spørsmål med stutte setninger er typisk: ”Itte så verst” eller ”dæ æ f `l dæ, ve”. Ved 
valg mellom et par - tre alternativer kan han svare: ”Dæ bi de såmmå” eller ”dæ æ de 
såmmå før meg”. Andre språkeksempler: ”Je kæin sagtens vara med, å je”. ”Ha du hørt 
no` frå bror dinne?” ”Je ha itte hørt ei kryst (eller knyst) i frå `a (eller hænom)”

Je er kanskje uttrykk for et stort ego og et stolt sinn. Itte, sagt både i ny og ne, er 
vel også et varsel om at ”itte-personen” er både sta, stri og egen, særlig når han trek-
ker ut diftongen til ”næi-i”. For å si det med Ibsen og Peer Gynt: ”Jeg får vel følge dem 
på ferden, – men protesterer for all verden – .”

 
Folk med annet blod i årene og annen miljøbakgrunn, opplever nok hedmarkingen ofte 
som lite åpen, litt sær og også noe ”innseig”. Kulturkollisjoner mellom fjellbygd og flat-
bygd og mellom Østlandet – Vestlandet  tør være godt kjent og er ikke noe nytt.

Vi har vært inne på den typiske ringsaksokningens måte å uttrykke seg på. Oppvekst 
og lynne skaper lett store kulturforskjeller. Det som folk ser og opplever på Hedmarken, 
kan fort skape både misforståelse og motsetninger. I første halvpart av 1800-tallet har 

vi et par interessante observasjoner som ble gjort på våre trakter 
av to landskjente menn. I 1830 kom politikeren John Neergaard 
(1795 – 1885) – han med ”Ola-boka” og ”formannskapslovens far” 
til Hoel på Nes. Her blir nordmøringen fra det karrige Rindal stor-
øygd og svært imponert når han får se frukthagen på Hoel - ”som 
er stor som ei skogli -” og der de kjørte høy med 12 hester!

Besøket hos den unge storbonden Nils Halvorsen Hoel (1806 
– 1881) var viktig. Far til Nils, den vidkjente radikaleren og bonde-
opprøreren, Halvor Hoel, deltok nok også i samtalen med Neer-
gaard, som vel hadde Halvor Hoel som sitt store forbilde og ideal. 
Nils Hoel ble for øvrig den første ordføreren på Nes sju år etter 
dette besøket.

John Neergaard besøkte også Jacob Hoel (1775-1847) på 
Hovinsholm på Helgøya. Jacob var en yngre bror av Halvor Hoel. 
Jacob møtte på Stortinget både i 1818, 1821, 1822, og 1833 og var 
en av lederne for bondeopposisjonen. Neergaard var sjøl stortings-
representant for Romsdal Amt i 1827-28 og 1833-41. På Bondetin-
get møttes Hoel og Neergaard igjen.

15 år seinere kom sunnmøringen Ivar Aasen (1813-1896) til Ringsaker fra Gjøvik 
over Mjøsa til Heggenhaugen og derfra seinere til skysstasjonen på Mo. ”Nynorskens 
far” ble her ei snau uke i august og vart både imponert og forskrekket, ja, skremt. Han 
noterer i dagboka slik: ”Det er ikke nogen hallingdalsk eller telemarksisk eller bergen-
husisk Bonde man her kommer til, det er en lille Baron eller Lord.” Han sier også et 
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sted at ”han blues” over det han ser av store stabbur på Hedmarken som får hans heim-
lige kirker og tårn til å virke små.

Går vi så videre fram i tid til romsdalingen Edvard Hoems bok om Bjørnstjerne 
Bjørnsons far, Peder Bjørnson, skrevet i 2007, møter vi igjen det samme som avspeiler 
seg i Hoems beskrivelse av ”storgarden” og skogeiendommen Skje i Søndre Land, der 
han blir imponert over at Peders ættegard hadde hele seks hester rundt 1820.

På Glestad i Veldre var det lenge vanlig med 17 – 18 ”drøge gamper” ved siden av 
folunger. Romslighet og stordom har preget Veldre og Ringsakbygda i mange genera-
sjoner. Men vanlig for folket herover er at de ”høld korta tett”, og en typisk kommentar 
er gjerne: ”Dætta æ itte så mye å tala ti.”   

 

Go’ dag i stuggun! Je tæk itte ta mei lua. Je ska helse dekk 
frå `a far og `n mor å æller mest frå mei sjøl.

Onsdan dure de an,
om tosdan kjæm bear’n.
Smør og ost ha dom itte,
kjøtt og flesk får dom itte
7 øltynner ha dom.
Di to æ tomme,
og di andre æ det itte noe ti.
Vegen æ lang og slem,
de æ bæ’re de æ heme,
hel’ de kjæm.

Bearleik frå Nes

Tæll lykke mæ 
jubeleumsfæsta!

Upphusar, jafndægri um 
várit, atjandi áre rikes 
okkar virdulæx herra 
Haraldar med guddæs 
nad Norexs konungh.



Løykjedalen - Bygd for tid
Løykjedalen i dag og i tida fremover

Vi skal her ta for oss hvordan de såkalte strukturendringene i jordbruket og i distrik-
tene preger bygda i dag, og hvordan omstillingene kanskje vil bli i tida framover.

Med det lange perspektivet de 650 årene gir, er det klart for alle at endringene i de 
siste åra og i tida framover, er og vil bli både dramatisk mer omfattende og gå raskere 
enn noen gang tidligere. Det er også klart at et bygdesamfunn som på mange måter er 
preget av tradisjon både kulturelt og næringsmessig,- vil møte en svært usikker framtid 
dersom ikke evnen og mulighetene til endring og nytenking blir satt i høysetet.

Vi snakker her både om endringer i næringsgrunnlaget for jordbruket, og den inn-
virkning dette vil få for bosettingsmønster, servicetilbud, skoleetablering osv.  Det er 
derfor i stadig sterkere grad nødvendig for jordbruket og bygda å søke etter alternative 
nisjer i næringsgrunnlaget, og å tiltrekke seg ny virksomhet og nye innbyggere.

I en avisartikkel om klimaendringene i vinter ble det skissert et framtids-perspektiv 
for 2050, der en billedtekst hadde overskriften: “ Fra småbruk til karbonfarmer: Færre 
folk, større farmer som både dyrker mat og lager biodrivstoff av trevirke. Dette er en 
mulig framtid for bygda hvis klimakuttene skal tas på alvor her hjemme.”  

I en annen artikkel fikk vi vite at fra juni 2006 til juni 2007 hadde det blitt 142 færre 
gårdsbruk i Hedmark. Vi har både det forhold at brukene blir færre, men også det at 
driftsbygningene ikke lenger egner seg til dagens produksjonsmåte.

Med det globale perspektiv som klimaendringene nødvendigvis innebærer, har vi 
også i nærliggende sammenheng den stadig mer påtrengende utfordringen som ligger i 
WTO-forhandlingene og lignende internasjonale handels- og jordbrukspolitiske forhold.

Vi kjenner også godt til hvordan nedgang i virksomhet og befolkningsmengde har 
en aksellererende negativ effekt, der fraflytting og direkte rasering av bygdesamfunn 
er en svært så aktuell konsekvens. Vi behøver ikke å reise lenger enn til Sverige for å 
konstatere en klar økning av helt eller delvis nedlagte bygdesamfunn.

Med bakgrunn i dette er det likevel ingen grunn til å se bort fra den grunnleggende 
optimisme og framtidstro som jeg tror er utbredt blant bygdas folk, er noe som kan 
være avgjørende for at Løykjedalen skal kunne fortsette som et levende bygdesamfunn 
i framtida.
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Vi skal gå nærmere inn på følgende forhold:
- Løykjedalen i dag og eksempler på etablert virksomhet.
- Aktuelle forslag til ny  næringsvirksomhet.
- Utfordringene til kommune, fylke og organisasjonsliv.
- Fortidsminnevern og antikvariske forhold.
- Avsluttende kommentarer.

 
Tradisjonelt strekker Løykjedalen seg fra Fuglsenggårdene og til Vinjusvekrysset. 
Som innflytter har jeg aldri hatt vanskeligheter med å si meg enig i det blant andre Inge-
borg Platou sier: “ Detta er den fineste plassen i væla`”. Hedemarkens høye himmel 
over ei bygd i vesthellinga med utsikt til nedenforliggende områder; Mjøsa og videre 
“til are sia” med Snertingdalen og de første forsiktige anslag til det som seinere blir 
Gudbrandsdalen. Naturlig tilpasset i landskapet ligger boliggrender, gardsbruk og 
Steinerskole langs Løykjedalsvegen, og sentralt beliggende i forhold til tettsteder, ser-
vicetilbud, Mjøsstranda og fjellet. Vinterstid kan skodda ligge over Hamar, Mjøsa, Bru-
munddal og Nes, men sola skinner og himmelen er blå hos oss. Også ellers om året kan 
en bygdepatriot innbille seg at man befinner seg i den delen av landet med best vær.

Fra nordvest mot sydøst tar vi ferden innom noen ulike eksempler på  interessante 
alternative virksomheter: (Alle med postnr: 2360 RUDSHØGDA)

Grethe og Bjørn Slotnæs: Gårdsturisme.
Fuglseng Nordre – Tandeskogveien 179 – 623 64 493 – gslotnes@bbnett.no
Under OL-94 ble det tilbudt overnatting med frokost. Dette har fortsatt i mindre 
målestokk, i noen tilfeller også i tilknytning til enkelte arrangementer. På nabogår-
den Kjos, også i familiens eie, er det innredet leilgheter i en driftsbygning.
På en annen nabogård, Legatgården eiet av Ringsaker Kommune, ble det på tunet 
sommeren 2006 av Ringsaker Teater oppført stykket “Arven”, som tok opp histo-
riske hendelser med direkte tilknytning til stedet.

Bodil Lundsten Buchacz og Jurek Buchacz: Designvirksomhet. 
Tandeskogveien 17 -  623 55 216 - 907 43 230 -  bodilb@bluezone.no.
De har på eiendommen etablert atelierer for Bodil som lager billedkunst, kunst-
handverk og utstillings-design,- og Jurek som lager industridesign med hovedvekt 
på kontormøbler.

Brit Skurdal Braastad og Gisle Braastad: Gjestegard
Simenstad Gard - 930 66 582   www.simenstadgard.no - post@simenstadgard.no
Her er det over flere år blitt bygget opp en omfattende virksomhet basert på kultur-
historiske måltider og tradisdjonsrike storgårdsinteriører i beste kulturminneånd. 
De tar i mot til de store anledninger som bryllup og jubileer, samt festlige måltider 

317 

Løykjedalen i dag
- eksempler på 

etablert 
virksomhet



rundt et seminar eller møte, der temaet gjerne knytter seg til mat og annen byg-
dekultur. Sommerstid kan også bygningene og det rikt opparbeidete hageanlegget 
danne ramme rundt begivenhetene.

Jon Einar Gropen – Løkendalsvegen 287 – 905 57 881.
Han har på hobbybasis over år utviklet sin store interesse for eldre lokal billed-
kunst, som f.eks Johan Nordhagen,- til en ganske omfattende samlervirksomhet 
med deltagelse på diverse antikkmesser. Under jubileet har han en utstilling på Tok-
stad gård.

Helen Rønningsbakken og Ulf Storbekk: Designvirksomhet og musikk. 
Lysthuset - Løkendalsvegen 259 – www.lysthuset-helen.no - helenro@online.no 
Helen 938 65 446 – Ulf 915 93 561.
Helens virksomhet Lysthuset er lokalisert i en nyoppført bygning nede ved vegen og 
fungerer både som salgslokale og atelier. Her produseres klær og tilbehør,- også 
etter bestilling. Lysthuset er også forhandler av produkter fra andre designere. I 
tillegg er Helen billedkunstner med både faste og spesielle utstillinger.
Ulf er ved siden av sitt daglige virke i typehusbransjen, aktiv deltager i distrik-
tets rike musikkliv. Han er sanger og instrumentalist og deltar med et variert 
musikkspekter med hovedvekt på visepreget popmusikk på konserter og revyer i 
ulike sammenhenger. Ulf underholder på Tokstad gård under jubileet.

Arkitekt MNAL Gunnar F. Andersen: Lokalt arkitektkontor (hjemmekontor).
Løkendalsvegen 257 – 920 14 927 – gfaas@online.no - www.arkut.no.
Han har sin hovedvirksomhet i Oslo med spesialområde antikvarisk arkitektur/
endring av eksist. bygninger; bl.a. utbedring av, og loftsleiligheter i eldre bygårder. 
Lokalt har han utviklet prosjekter rundt ny bruk av gårdsbygninger og alternativ 
næringsvirksomhet i jordbruket. (Se prosjekter for Tokstad gård nedenfor). Har 
med sin samboer Synnøve Eidsvoll, (pedagogisk leder/lærer Furu Steinerskole, se 
egen artikkel),- bodd i bygda siden 2001. 

Haldis og Stein Schjerpen  Juletreproduksjon.
Bjørkli – Løkendalsvegen 131 – 623 55 238 – stein@schjerpen.no
Her dyrkes det juletrær på 20 mål, med arrangementer tilknyttet dette i før-
julstida.

Som vi ser av denne oppstillingen er virksomhetene mange og mangeartet. Vi kan hel-
ler ikke være sikker på om vi har fått med alt. En ting er i hvert fall sikkert; og det er at 
vi i tida framover vil se flere andre nye tiltak og virksomheter.
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Øvre Harstad: Fritidseiendommer med økologiske hageparseller.
 

På den tidligere husmannsplassen Øvre Harstad på ca 14 da er det utarbeidet et pro-
sjektforslag som vi har kalt “Fritidsboliger med økohager”. Øvre Harstad er en del av 
Tokstad gård. Dette forslaget har både vært inne og ute  i den nye kommuneplanen og 
er nå til vurdering hos Statens Landbruksforvaltning i Oslo,- der det skal vurderes om 
forslaget kan vurderes som “jordbruk pluss” og dermed som en del av Tokstad gårds 
jordbruksvirksomhet og ikke en begrensning av denne.

Denne ideen er modnet hos tomteeier Fridthjof Platou i mange år og består i korte 
trekk av å etablere en gruppe fritidshus på en egnet tomt med fellesareal for økologiske 
kolonihager. Man skal henvende seg til byboere som kan tenke seg en “bolig nr to” i 
landlige omgivelser med mulighet for hagebruk og kanskje enkelt dyrehold,- og med 
ikke for lang avstand til tettsted med servicetilgang og grei kommunikasjon/adkomst. 

Husene skal ha god boligstandard med vekt på energiøkonomisering, våtromsstan-
dard, bredbånd ol. Vi ser for oss en stedstypisk hovedform i en etasje med saltak, og 
med dagens materialer og detaljering. Det er utarbeidet forprosjekt på 2 hustyper; en 
på 67 m2 BRA 3 R+K og en på 90 m2 BRA 4 R+K. Husene har intergrert vinterhage. 
Sportsboder ligger i tilknytning til felles garasjeanlegg mot vegen.

Husene er lagt langs tomtegrensa der det i hovedsak er naturtomt/beitemark. 
Sentralt på tomta ligger et område med dyrket mark der  ”kolonihage-parsellene” er 
plassert med felles redskapsbod. Fellesgarasjen og et gjerde i forlengelsen av denne 
fungerer som støyskjerm mot Løkendalsvegen som til noen tider har merkbar trafikk. 
Hageparsellen er på ca 350-850 m2 med samlet areal “dyrket mark”.på ca 5.5 da. Hyt-
tetomtene er på ca 650-1100 m2.

Eksisterende våningshus med uthus skal benyttes som felles lokaler for brukerne, 
etter eget ønske og innredning.
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Fritidsboliger ligger på beitemark rundt kolonihageparseller på nåværende eng.
Mot veien ligger felles parkeringshus og støyskjerm. Tidligere bolighus blir 
felleslokaler.

TOKSTAD GÅRD  ØVRE HARSTAD
FRITIDSBOLIGER MED ØKOHAGER
SITUASJONSPLAN, APRIL 2008
ARK MNAL Gunnar F. Andersen    
3D: SIV.ARK MNAL Geir Østerheim

TOKSTAD GÅRD  ØVRE HARSTAD
FRITIDSBOLIGER MED ØKOHAGER
PERSPEKTIV FRITIDSBOLIG  FRA INNGANGSSIDE, APRIL 2008
ARK MNAL Gunnar F. Andersen
3D:  SIV.ARK MNAL Geir Østerheim

Inngangssiden åpner seg mot felles adkomstvei.og sosial kontakt. Vinterhage og 
terrasse er privat og åpner seg mot egen tomt og utsikt oppover Løykjedalen 
og mot kveldssola.



Leiligheter i driftsbygning Tokstad gård

På Tokstad gård står det i dag en tradisjonell låvebygning som fram til nå er godt 
vedlikeholdt, men som ikke lenger er i bruk,- da dens utforming og innredning ikke 
dekker de behov som dagens jordbruk stiller. Bygninger uten nyttefunksjon vil ikke få 
nødvendige vedlikehold, og forsømmes dette vil huset ganske snart stå til nedfalls. 

I denne låven foreligger det nå et forslag om innredning av 8 ferieleiligheter på ca 
133 m2 BRA hver. Disse er tenkt å gi et tilsvarende tilbud som fritidseiendommene på 
Øvre Harstad og i det samme markedet. 

Leilighetene vil bli fullisolert og ha en god boligstandard med energiøkonomise-
ring, bredbånd ol. Biobrenselanlegg og solcellepaneler vil bli vurdert. Det vil bli parke-
ring i tidligere gjødselkjeller og etablert fellesarealer både ute og inne. Vi ser for oss 
et felles hageanlegg på taket av gjødselkjelleren, med beplantning, benker, grillplass, 
lekeplass ol. Ved inngangen til leilighetene opp låvebrua vil det bli felleslokaler for div. 
sosialt samvær og virksomheter. I det tidligere fjøset på grunnplanet er det plass til div. 
verksteder og enkelt dyrehold. Meningen her som for Øvre Harstad er at beboerne selv 
bestemmer bruk og innredning av fellesarealene.

Det sier seg selv at man ikke kan foreta en slik endring av låvens bruk uten at dette 
kommer til syne i fasaden. Vår ide er å beholde låvens hovedkonstruksjon og fasade-
kledning i den grad det er mulig, for så å bygge en moderne tidsriktig bygningsstruktur 
på innsiden. Vi mener det ikke er riktig å skjule at låven ikke lenger er en låve, men i 
fasaden tydelig tilkjennegi hvilken funksjon bygningen nå har. Vi har riktignok tatt vare 
på enkelte elementer som motivet med de originale sjalusivinduene for lufting, låve-
brua og vinduer i fjøsetasjen. 
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8 leiligheter med glasskarnapp inn til oppholdsrom med dobbelt takhøyde og messanin. Enhet til 
venstre og tidligere fjøs i underetasjen benyttes som felleslokaler etter eget ønske. Tidligere gjød-
selkjeller på utsiden benyttes til felles-garasje og felles uterom på taket. Økohageparseller nær-
mest på bildet. Både hovedform, ytterpanel og taktekking blir bevart.

TOKSTAD GÅRD FJØSLÅVEN
FRITIDSLEILIGHETER MED ØKOHAGER

PERSPEKTIV FJØSLÅVEN FRA VEST, APRIL 2008
ARK MNAL Gunnar F. Andersen       

3D: Jon Gunnar Andersen Eidsvoll

Snitt viser 3 etasjes fritidsleilighet. Fasade mot tun viser at vi her beholder fjøslåvens opprinne-
lige eksteriør. Låvebrua blir benyttet som adkomst til felleslokale og felles adkomstkorridor til 
leilighetene. Originale sjalusivinduer til låven blir noe endret og vil fungere som doble sjalusivin-
duer foran soveromsvinduene i 2. etasje i leiligheter.



Utfordringene til kommune, fylke og organisasjonsliv
 

Vi har en godt etablert distriktspolitikk i landet med et klart perspektiv på bevaring av 
bygdesamfunn, både når det gjelder jordbruksvirksomhet og befolkningsgrunnlag. Til 
dette er det utviklet et variert sett av virkemidler som jordvern, boplikt ol som igjen er 
nedfelt i SMAT- og kommunedelplaner og reguleringsbestemmelser. 

Disse virkemidlene er i sin natur restriktive og av bevarende art, og er ikke alltid 
like godt egnet til å vurdere nye forslag. Det er et ordtak som sier at “det beste er det 
godes fiende”. I vår sammenheng kan dette forstås dit hen at de idelle krav og betin-
gelser ikke alltid er like godt egnet til å ivareta de interessene de var ment å skulle 
beskytte. Noen ganger kan de være preget av en idealistisk oppfatning av virkeligheten 
og ikke være godt nok innrettet etter de faktiske forhold og utviklingstendenser. Resul-
tatet kan da dessverre bli at man til syvende og sist likevel må gi etter for den utvikling 
man ville bekjempe, og få et mye dårligere resultat og til en større samfunnsøkonomisk 
kostnad enn ved en mer pragmatisk og fleksibel holdning til utfordringene.

Vi mener at de forslag som gjelder ny næringsvirksomhet på Tokstad og ev. lig-
nende tiltak i bygda vår, ikke er et anslag mot jordbruket, men snarere tvert imot tiltak 
som kan gi grunnlag for fortsatt næringsvirksomhet på gårdsbruk og i bygdesamfunn.

 
Fortidsminnevern og antikvariske forhold

 
De betraktninger som er forsøkt beskrevet i kapitlet ovenfor, gjelder i aller høyeste grad 
når vi beveger oss inn på området antikvariske forhold og kulturminnevern. Her vil en 
sterkt restriktiv holdning til hva man kan gjøre med de utallige driftsbygninger som i 
dag ikke lenger er i bruk, helt uomtvistelig føre til et hurtig og helt uopprettelig forfall 
av de samme bygninger. De midler som må til for å ivareta disse bygninger finnes ikke i 
dag, og vil helt sikkert ikke bli bevilget i framtida, da størrelsen på de nødvendige beløp 
er så alt for store selv for oljenasjonen Norge.

For å bevare, må vi gi mulighet til den forandring og tilpasning til de nye funksjoner  
vår tid og samfunnsutvikling krever. Alt annet vil bare resultere i utallige ruiner som den 
enkelte til sist vil måtte spandere en rivejobb eller en fyrstikk på.

 
Avsluttende kommentarer

 
Ved å gå tilbake til Tokstad gård og den dramatiske utvikling og forandring vi blir pre-
sentert for i jubileumsboka, kan vi koke det hele ned til følgende: Vi er glad for den 
samfunnsutvikling som har fjernet husmannsvesenet og minsket klasseforskjeller og 
lagdeling i bygda vår. Er det likevel ikke et tankekors at en gård som Tokstad, en gjen-
nomsnittlig stor gård på Hedemarken, ikke kan livnære kone og mann, Kari og Fridthjof. 
I dag har Kari heltidsarbeid annet sted og Fridthjof er på sine 14 daglige oppdrag på 
Nordsjøen i olja.
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arboret Løykjedal’n

Hva har den greske myten om kjærligheten mellom Orfeus og Eurydike å gjøre med 
et norsk bygdearboret? Som besteforeldre med abonnement til oss selv og Sander (10), 
Mathias (6) og William (5) på Barnas konserthusserie i Oslo, fikk vi våren 2007 se denne 
fortellingen i ord og toner, - en fortelling som har fascinert menneskene i 2 500 år. To 
setninger ble til mer enn en beskrivelse av Orfeus – ”Orfeus sang og spilte så vidunder-
lig vakkert at ingen kunne motstå ham – både mennesker og dyr, trær og fjell og elver 
måtte lystre Orfeus når han spilte på sin lyre. Trærne krøllet røttene oppunder seg og 
fulgte etter han.” 

Denne vidunderlig vakre beskrivelsen uttrykker ideen om å virkeliggjøre et bygde-
arboret. Vi ville anlegge et arboret hvor ulike treslag fra Løykjedalen ”krøller røttene 
oppunder seg” og gir seg i veg til Bjørkhaugen ved Harstadkrysset. Her strekker de røt-
tene ut igjen og slår seg ned på egnede steder hvor de kan vise seg fram, og bokstavlig 
talt blomstre og frø seg ved å fortelle om seg selv og sitt særpreg til alle som oppsøker 
dem.

Når Universitetet i Bergen definerer sitt arboret, skriver de: et arboret er en samling 
trær og busker som dyrkes på friland med sikte på forskning, undervisning og utprøving av 
planter i vårt klima. Samtidig skal det være til glede, gi naturopplevelser og stimulere til økt 
interesse for naturfag og botanikk. 

Arboret Løykjedal’n har ikke så høye ambisjoner, men det har som særpreg at det 
samler alle de treslagene som naturlig hører hjemme og vokser i Løykjedalen – på 
Bjørkhaugen. Her er treslagene presentert – om ikke i ord og toner – så i alle fall i ord 
og illustrasjoner - slik at barn og voksne kan rusle rundt og få mer utførlig kjennskap til 
trær de ellers ser i Løykjedalen, - og mange andre steder i norsk natur.

 Arboret Løykjedal’n vil med andre ord ikke innføre eksotiske treslag for å prøve ut 
om de egner seg på Bjørkhaugen. Det kunne vært spennende, men det kan gjøres bedre 
andre steder. Vi vil synliggjøre hvilken treskatt vi har i hverdagen vår – kall det gjerne et 
arboret for hverdagstrær.
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Almetreet kan bli opptil 500 år gammelt og 40 meter høyt. Treet har en solid og tykk 
stamme. Almeveden har meget gode tekniske egenskaper og en vakker tekstur og 
farge.

Hva kan alm brukes til?
Almeveden er velegnet til emner og finèr. Tidligere ble det laget både hjulaksler og 
kvernhjul av den harde almeveden. I gamle dager ble almebark blandet i melet for å 
gjøre det drygere. Barkskavet ble benyttet til dyrefor. Almebarken ble også brukt som 
medisin. 
 

Ask finner vi i kyst- og fjordstrøkene fjordstrøkene nord til Trondheimsfjorden. Det fin-
nes også restbestander av treslaget i Mjøsområdet og innlandet forøvrig. Innvandret til 
Norge for rundt 5 000 år siden. Veden er hard og seig. Kjerneveden er gjerne mørkere 
enn den ytre delen av stammen. Verdenstreet Yggdrasil i Norrøn mytologi var en ask, og 
under det treet skapte Odin den første mannen, Ask og kvinnen Embla.           

Hva kan ask brukes til?   
Treet brukes noe til møbler og innredning. Veden er velegnet til skaft på diverse hån-
dredskaper. Tidligere ble veden benyttet til produksjon av treski. En periode var askeav-
kok populært som helsebringende middel. Askelauv kan brukes som dyrefor.
 

Det er tre viltvoksende bjørkearter i Norge; Vanlig bjørk (Betula pubescens),
lavlandsbjørk eller hengebjørk (Betula verrucosa) og dvergbjørk (Betula nana). Den 
halvmeter høye dvergbjørka finner vi normalt i fjellet, eller på myrer i lavere strøk. De 
to andre er store trær som kan bli 20 – 25meter høye. Bjørkeartene er pionerer og inn-
vandret tidlig etter siste istid. 

Hva kan bjørk brukes til? 
Bjørk brukes til møbelproduksjon, golv og veggpanel. Bjørkeveden har høg brennverdi 
er velegnet til brensel. Enkelte bjørker utvikler spesiell fin flammeved som benyttes i 
blant annet knivskaft. 
Av bjørkenever kan lages kopper og konter. Den brukes også til taktekking (legges 
under torva på torvtak). For veldig lenge siden ble never også brukt til skoproduksjon 
(birkebeinere). 
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Bøk er lite utbredt i Norge, og best kjent er Bøkeskogen ved Larvik i Vestfold. Noe 
bøk finner vi litt nord for Bergen, for øvrig er det bare små forekomster i det sørlige 
Norge. Hos oss blir bøketreet cirka 25meter på det høyeste, sørover i Europa kan det bli 
40meter. Blodbøk er et innført prydtre med rødlige blader. 

Hva kan bøk brukes til?   
Den tunge, harde veden med litt rødlig farge benyttes til finer og parkett. Spon av bøk 
kan brennes, og i røyken kan en henge fisk og kjøtt til røyking. 
Tidligere ble det laget forskjellig redskap av bøketre. I Osebergskipet (fra rundt 850 år 
etter Kristus) ble det funnet treredskap av bøk. Bøkenøtter inneholder mye fett, og ble 
spist av både mennesker og dyr. 

 

I Norge har vi to eikearter, Sommereik (Quercus robur) og Vintereik (Quercus petraea). 
De to artene er vanskelig å skille, men på voksne trær henger lauvet på vintereika 
utover vinteren, mens det faller av på sommereika. Hybrider mellom de to er vanlig. 
Eika kan bli 20 - 30m høy og meget gammel, kanskje 2000 år! Ei svensk eik var over 
13m i omkrets ved rota!

Hva kan eik brukes til?    
Eik er mye brukt til møbler og innredning. Eksempelvis eikeparkett. Tidligere ble eik 
benyttet til hjulnav, hjuleiker, brobygging og stolper. Eika var det viktigste treslaget i 
gammeldags skipsbygging. Det kunne gå med 2000 eiketrær til et stort handelsfartøy. 
Garvesyre produsert fra barken og bladene hos eika ble benyttet til behandling av skinn 
og lær. Eikenøtter er godt dyrefor. Nøttene ble tidligere også benyttet som medisin til 
mennesker. 

Einer er oftest å se som en busk, men kan også bli et tre på vel 10 meter. Andre navn 
på einer er brisk, bruse eller brake. Einer tilhører sypressfamilien. Eineren kan bli over 
1000 år gammel, og har den største utbredelsen av alle bartrearter. Eineren kan vokse 
på allslags jord, bare den får lys nok. Einer vokser i utmark fra strandbeltet og opp til 
1730 m.o.h. i Jotunheimen. 
Einerbærene modnes ikke før 3. sommeren. Bærene inneholder einerolje, som er mye 
brukt i medisinsk sammenheng. Noen blå einebær i sausen gjør viltsmaken perfekt. 
Einebær og einernåler er god mat for enkelte fuglearter. 
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Hva kan einer brukes til?   
Det tettvokste velduftende trevirket blir brukt til å lage prydgjenstander av, eksempelvis 
små skjeer, kniver, skåler og esker. Einerstammer er velegnet som gjerdepåler. De er 
svært motstandsdyktige mot råte. Av det grønne einer-baret kokte en tidligere einerlåg. 
Trekjørel ble vasket i einerlåg for å få en frisk og rein lukt. Einerlåg kunne også drik-
kes og var medisin mot mange sykdommer. En kunne også brenne einerbaret og røyke 
kjøtt og fisk i røyken. Einerbær kan brukes som smakstilsetning i mat og drikke, f. eks. 
i sauser og i øl. Av bærene kan man lage lakris. I gamle dager mente folk at hengte en 
noen einerkvister over døra, var en beskyttet mot trolldom.  

Furu er et viktig treslag i skogbruket, og er furuslektens (90 arter) eneste viltvoksende 
treslag i Norge. Furua er vanlig over hele landet, og vokser på 25 % av skogarealet. Den 
kan bli over 25 meter høg, og over 700 år gammel. Tokstadfurua er målt til nesten 500 
år.  Furua er svært nøysom, og vokser gjerne på næringsfattig sand- og grusjord der få 
eller ingen andre treslag kan vokse. Gamle furutrær utvikler harpiksholdig ved, såkalt 
tyrived. Spesielt skjer dette i trær som vokser i værharde strøk og i høyereliggende 
områder. Tyriveden lukter friskt, brenner godt og er motstandsdyktig mot råte. I fjell-
strøk blir gamle, døde furutrær stående som grå monumenter i mange år før de faller 
ned og råtner

Hva kan furu brukes til ?   
Furu er svært viktig som bygningsmateriale, og brukes eksempelvis til golvbord, vegg-
paneler, dører og vinduer. Furu er god ved, men ikke så god som bjørk og eik. Vi utvinner 
den velduftende oljen i furua, og bruker den blant annet i vaskemidler, luftrensere og 
badeskum.  Av furuved kan det utvinnes tjære. Tjære er et impregnerende stoff som for 
eksempel kan brukes som beskyttelse/maling på trebåter og hus.  

Gran er det viktigste treslaget i Norge, men finnes likevel ikke overalt. Østlandet og 
Trøndelag er de viktigste granområdene i Norge. Granskog utgjør 60 % av kubikkmas-
sen i skogene våre. Granskogen krever dypere og mer næringsrik jord enn furu. Den 
høyeste grana i Norge er målt til 49,5 meter.  Granslekta omfatter rundt 50 arter. Utenom 
den vanlige grana, er det innført arter som sitkagran, blågran og serbergran.
Hannblomstene er gule. Granpollen kan vi eksempelvis se som tette gule flak på over-
flaten av vann og sjøer i blomstringstiden. De unge røde grankonglene er hunnblom-
sten, som senere utvikles til modne kongler med frø (opptil 200 frø i en kongle).    

Hva kan gran brukes til?   
Gran er et meget viktig råstoff til forskjellige bygningsmaterialer, men den er også 
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det viktigste treslaget i papirproduksjonen. Gran kan plantes som prydbusker og som 
hekkplanter, og benyttes til juletre. Gran brukes en god del til ved, og den er spesielt fin 
opptenningsved når den er tørr. Granveden brenner ganske fort og spraker og gnistrer 
mye.  

Gråor vokser over hele landet. Veden er løs og har er dårlig som brensel. Gråora får en 
rødlig farge når den er hogd. Stammen er grå, og skiller seg ganske mye fra stammen 
til svartora.   
Foruten å formere seg ved frøspredning setter ora nye skudd fra røtter og stamme og 
formerer seg vegetativt. Older er et annet navn på or som brukes nord og vest i Norge. 
Det er karakteristisk for begge oreartene at de på røttene har noen korallaktige knoller, 
hvor det lever en strålesopp som har evne til å ta opp nitrogen fra jordlufta. Soppen og 
treet har etablert et samarbeid til felles nytte, idet soppen får mineralnæring og karbon 
fra ora, mens denne til gjengjeld forsynes med nitrogen. 

Hva kan gråor brukes til?   
Av gråor ble det laget generator-knott under krigen. Det var drivstoff for biler. Virket 
brukes i treforedlingsindustrien.

Hassel utvikler seg enten til en busk eller tre og kan bli opptil 8meter høy. Hassel var 
blant de første lauvtreartene som innvandret til Norge etter istida; på samme tid som 
furu for omkring 8500 år siden.    
Hassel blomstrer på bar kvist i februar – mars, og utvikler lange gule rakler. Dette er 
hannraklene, mens hunnraklene er små og purpurrøde og stikker bare så vidt fram fra 
knoppskjellene.  
Hassel vokser i Sør-Norge og nordover til Nordland, og vi kan finne den opptil 600meters 
høyde over havet.  
Befruktningen skjer 3 måneder etter bestøvningen, og hasselnøtta starter utviklingen. 
Ferdig utviklet faller nøtta av. Når vann har trenger inn i nøtta neste vår, sprenges nøt-
teskallet og kimbladet setter rot.  

Hva kan hassel brukes til? 
Hasselnøttene inneholder mye næring, blant annet fett som kan presses til olje. 
Unge tynne hasselstammer kan brukes til tønneband. Hasselbuskene er tette og gir ly 
for viltet. 
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Heggen blomstrer i slutten av mai, og utvikler velduftende hvite blomster. Heggen ble 
tidligere benyttet som kalendermerke. Når den blomstret var på tide å så erter og bøn-
ner, sette poteter og starte fiske etter visse fiskeslag. 
Tidligere mente man at mange heggeblomster om våren, betydde rikelig med skogsbær 
om høsten. Heggen er giftig, særlig for storfe og hester. Et stoff i heggen kan omdannes 
til blåsyre. Spiser man mange bær medfører det i verste fall mageknip og kanskje sår 
munn og hals. 

Hva kan hegg brukes til ?   
Hegg har en vakker kjerneved, og kan benyttes til sløydprodukter som skjeer, skåler osv. 
Heggebærene kan sukres og spises som sukret rips. Det kan og lages vin eller likør av 
bærene. Av kjernen i bærene kan det fremstilles smaken av bittermandelolje.Tidligere ble 
heggebarken skrapt av stammen og kokt. Av avkoket ble det laget en sårsalve som også 
virket mot skabb. 
 

Hestekastanje kan bli 25-30 meter høy, oog 200 – 400 år gammelt. Navnet hestekas-
tanje har det fått fordi frøene er blitt brukt til dyrefôr i uår. 
Bladene er store, de er sammensatt av 5-7 småblad. Om våren er knoppene på treet 
klebrige. Hestekastanjen blomstrer i juni. Nøttene på hestekastanjen er giftige for men-
nesker, de kan utløse brekninger og lammelse. 
Treet hører naturlig til i fjellområder på Balkan, men har spredd seg i Norge, i lavlandet 
opp til Nordland, fra hager og parkanlegg.

Hva kan hestekastanje brukes til?   
Deler av treet er benyttet i naturmedisin.
 

Hyll er en samlebetegnelse for flere ulike stauder, busker og små trær av slekten 
Sambucus. Hyll er eneste slekt i hyllfamilien, men nyere genetiske analyser viser at 
moskusurtfamilien også bør innlemmes i hyllfamilien.
De mest kjente hyllartene i Norge er Svarthyll (Sambucus nigra) og Rødhyll  (Sambucus 
rasemosa). 

Hva kan hyll brukes til?   
Hyllebærsaft kan lages av både blomsten og bærene. Saft av hyllebær er lys, mens saf-
ten av bærene blir mørk rød. Saften fra hyllebær kan også gjøres om til vin. Rå hyllebær 
er giftig og kan forårsake oppkast, men giften nøytraliseres ved koking. Studier har vist 
at saften også kan ha gunstige virkninger. Svarthyll brukes en del i urtemedisin. 
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Kirsebær er et av våre vanligste hagetrær i Norge og kan bli opptil 20 meter høyt. Arten 
vokser på Østlandet og langs kysten opp til Trøndelag. Den trives best i dyp næringsrik 
jord og er middels varmeelskende. Kirsebær har utstående spisse blander og svært 
vakre blomster. Treet blomstrer etter løvsprett i slutten av mai.

Hva kan kirebær brukes til?
I Norge bruker stort sett bærene på treet. Det gir oss saft og slyltetøy. Det er også en 
tradisjon å bruke kirsebær til produksjon av vin og likør. Noen arter av kirsebær egner 
seg godt til panel og som råstoff til møbler.

Lerken inntar en bred plass blant innførte treslag i Norge. Det fins flere arter lerk, 
som alle vokser på den nordlige halvkule. De er hardføre treslag, som har evne til å 
vokse høyt opp mot fjellet og langt mot nord. I tillegg til at lerken er hardfør, vokser den 
ualminnelig raskt i ungdommen. Det hovedsakelig tre arter som er aktuelle i Norge; 
Europeisk, Sibirisk og Japansk lerk. I tillegg har såkalt Hybridlerk (kryssing mellom 
Europeisk og Japansk lerk) en viss utbredelse. 
Lerken kan bli godt over 40 meter høg, og er eneste bartre som feller nålene på høsten. 
Stammen er iblant slengete. Nålene er myke og sitter enkeltvis. 

Hva kan lerk brukes til?  
Brukes en del i skogbruket der grana er utsatt for råte. Prydtre i hager og parker.
Utvendig og innvendig kledning, gulvbord, båtbyggingsmateriale, limtre bryggemateria-
ler og gjerdematerialer. 

Lind er et populært treslag, som er mye omskrevet i fortellinger og dikt. Linden blom-
strer i juli, senest av alle våre skogstrær. Blomstene dufter godt, og insektene er ivrige 
gjester.  Lind kan bli opptil 30 meter høyt, og har normalt en rett stamme med ett 
nettverk av tynne kvister. Det er lite naturlig lind i Norge, og vi finner den bare sør for 
Dovre.  
Lindetreet kan beskjæres ganske kraftig uten å ta skade, og er et populært tre blant 
gartnere. I Europa ble lind sett på som et hellig tre. Det kan bli gammelt, kanskje 2000 
år. Mange helgenbilder var skåret i lindetre.  
Når gamle lindetrær råtner inni, og bare et tynt skall av friskt tre står igjen, utvikles nye 
luftrøtter som vokser seg ned gjennom den hule stammen. Videre vokser de seg fast i 
jorda, og på den måten støtter opp treet.
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Hva kan lind brukes til?   
Lind har løst trevirke og lett å skjære, og benyttes mye innen treskjæring. Virket har 
en lys farge. Mellom barken og veden ligger et bastlag som det kan lages gode rep av. 
Blomstene lukter søtt og inneholder mye nektar og er populære blant biene. Linden 
benyttes mye som prydtre i parker og alléer. 
 

Ved siden av den viltvoksende lønn, gjerne kalt spisslønn, har vi hos oss plantet og ofte 
forvillet i Sør-Norge, platanlønn (Acer pseudoplatanus). 
Hos lønn forgår lauvsprett omtrent samtidig med blomstring. Den forekommer ganske 
vanlig på Østlandet og langs kysten, ellers er forekomstene sjeldnere. Levealderen er 
sjelden over 200 år, og trehøyder opp til 25 meter forekommer. Om høsten får bladene 
vakre farger.   
Det latinske ordet acer betyr spiss, og henger sammen med de mange spissene på bla-
dene. Bladene er spesielle i formen og gir god skygge. 

Hva kan lønn brukes til?   
Lønnetreet er mye brukt som tuntre og prydtre. 
Fruktene på lønnen er leketøy for barna. De kan lage neser og briller av frukten med 
flyvevinge på. Biene liker godt nektaren de finner i lønneblomstene. Lønn brukes til 
finere treskjæring, og som materiale i musikkinstrumenter. Den amerikanske lønnen 
gir lønnesirup og lønnesukker.

Ospa tilhører pilefamilien, som i Norge er representert ved pileslekten og poppelslek-
ten. Nær slekt med vår osp er forskjellige utenlandske poppelarter, som blir plantet 
som prydtrær, i allèer eller som lebelter hos oss. Ospa kan bli over 35meter høy, og 
rundt 100 år gammel.
Bladene til ospa ralser/skjelver ved det minste vindpust. Poplus tremula heter treet på 
latin. Tremolo er et musikkutrykk som betyr støtvise eller skjelvende toner. Ospelauvet 
skjelver lett fordi de lange bladstilkene er flattrykte fra sidene, mens ospebladene er 
stive og tunge. 
Ospa er særbu, den har hann- og hunnblomster på hvert sitt tre. Blomstrer i mai – 
april, før lauvsprett. Ospa har vakre høstfarger, alt fra gnistrende gult til iltert rødt.  
Ospa sprer seg svært lett med lange rotskudd (vegetativt). Når ospa blir gammel, råtner 
gjerne margen og de innerste vedlagene i stammen, slik at treet blir hult. Slike trær er 
meget verdifulle som hekkeplasser for fugler. 
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Hva kan osp brukes til?
Ospeveden er lett å bearbeide, og benyttes en del til produksjon av boller, trau og fat. 
Veden setter ikke smak på mat, og holder seg lys svært lenge. 
I tillegg brukes ospa i fyrstikkproduksjonen. Blant annet fordi treet gløder dårlig etter 
at flammen slukkes. 
Ospa kan også brukes som råstoff i sponplate og celluloseproduksjonen.

Rogna kan bli opp til 17 m høy, både som tre og som flerstammet busk. Den vokser over 
hele landet, og finnes som busk høyt over skoggrensen. Frukten består av små, runde, 
korallrøde og sure bærepler som modnes i september. Rogna tilhører Sorbus-slekten 
i Rosefamilien, som inkluderer 80 arter med lauvfellende trær. 11 av dem finner vi i 
Norge. Når det er mye rognebær, blir det lite snø, sier noen. Når det er mye rognebær 
blir det også mye snø, sier andre. Rognebæra er fin fuglemat.  
Flogrogn er en rogn som setter rot oppe i et eldre tre. Røttene skyter ned gjennom den 
indre råtne stammen og når marka på den måten. 

Hva kan rogn brukes til?  
Den seige, tunge veden er velegnet som brensel. Rotveden av rogn kan benyttes til kniv-
skaft. Veden brukes også i andre finsnekkerprodukter. 
Ung rogn ble tidligere mye brukt som fiskestenger. Barken ble tidligere brukt som dyre-
for. Veden blir pen når den behandles. Rognebær kan brukes til gelé, saft og vin.

Selje hører til pileslekten sammen med pil og vier. Det er ei stor slekt med omkring 
100 arter inkludert krysningene. Selja er særbu, og blomstene på hanntreet kjenner vi 
som ”gåsunger” om våren.  Selja blir opp til 25meter, både tre- og flerstammet busk 
med slanke rette skudd. 
Når sevjen går i treet, tidlig om våren, slipper barken lett taket i seljeveden. Vekstcel-
lene, som ligger mellom barken og veden, er i full utvikling og rives lett i stykker når vi 
vrir på barken eller slår på den. 

Hva kan selje brukes til?   
Kjerneveden i selje er rødbrun, og har lite lukt og smak. Den har derfor blitt brukt til å 
lage smørbutter og skåler av. Om våren når det er mye sevje i stammen, slipper barken 
lett taket fra stammen. Da er det fint å lage seljefløyte. 
Røtter og greiner av selje, pil og vier kan brukes til fletting av korger og matter, eller 
som hyssing og tau. Seljebark er næringsrik. Hare, rådyr og hjort gnager på barken når 
det er lite mat om vinteren. 
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Svartor finnes bare i det sørlige Norge. Langs kysten vokser Svartora opp til Namda-
len, i innlandet bare opp til Mjøs-traktene. De ferske bladene på svartora er klebrige. 
(Glutinosa betyr klebrig). Best utvikler svartor seg på dyp, leirblandet, kalkholdig, mold-
rik jord med stort vanninnhold. Et særdrag ved svartor er at den kan vokse ganske bra 
også på steder med stagnerende og høytstående grunnvann. Når svartora hogges får 
trevirket ganske snart en fin gulrød farge. Svartora kan bli opptil 20m høy. I motsetning 
til gråor har svartorstammen ganske grov og oppsprukket bark. 
Hunnraklene på ora faller ikke av etter blomstring slik som de gjør på de fleste andre 
lauvtrær, men blir hengende på som små kongler. Bladene på svartora ender ikke i en 
spiss slik som hos gråora. 
Det er karakteristisk for begge oreartene at de på røttene har noen korallaktige knoller, 
hvor det lever en strålesopp som har evne til å ta opp nitrogen fra jordlufta. Soppen og 
treet har etablert et samarbeid til felles nytte, idet soppen får mineralnæring og karbon 
fra ora, mens denne til gjengjeld forsynes med nitrogen. 

Hva kan svartor brukes til?   
Svartor brukes til møbler og sløyd. 
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tokstadfuru-smykkene

Første gang jeg hørte om Tokstadfurua var i 2005. 
Da tok Sidsel Platou Aarseth kontakt og fortalte 
om jubileet. Hun lurte på om jeg kunne ta på meg 
å lage en brosje med furua som motiv til familien. 
Siden har den vært det viktigste treet i mitt liv.

Det er ikke så ofte jeg får denne typen oppdrag. 
Til vanlig lager jeg smykkene mine uten retnings-
linjer og ønsker fra andre enn meg selv. Bestillin-
ger er utfordrende, for da tvinges jeg til å tenke i 
baner som jeg kanskje ellers ikke hadde gjort. Her 
var motivet enkelt og det fantes både gode foto-
grafier og Nordhagens litografi å se på. Men jeg dro 

også til Præstvegen, og med Sidsels rettledning på mobil fant jeg furua og fikk sett og 
følt hvor diger den egentlig er.

Jeg ville lage den så naturtro som mulig i sølv, men på veien fra tre til to dimen-
sjoner må det noen forenklinger til. Jeg valgte å sage den ut, og for å få struktur i 
treet sendte jeg sølvblikket gjennom valsa sammen med håndlaget papir. Jeg prøvde 
så godt som mulig å beholde den karakteristiske formen. Da jeg omsider var fornøyd 
med modellene, ble de sendt til støping, og så tilbake til meg for en siste finish og 
klargjøring.

 
Det startet som sagt med ønske om en brosje- og så utviklet det seg underveis til en 
hel serie bestående av ti forskjellige smykker både for kvinner og menn. Sidsel har 
hele tiden vært en positiv og entusiastisk støttespiller. Og nå syntes hun at flere enn 
familien burde få glede av smykkene. Vi dro til Skogmuseet på Elverum og spurte om 
de var interessert i å selge dem. Det var de og dermed ble det viktig å ha en informa-
sjonsfolder om furua og dens historie, pluss esker til de forskjellige modellene. I den 
forbindelse fikk jeg god oversikt over alle embalasjeprodusenter, og hva som importe-
res rundt omkring i landet. Det er ikke lett å finne esker i samme stil som passer både 
til ørepynt og belter. Men det ordnet seg - og med stempel av furua på lokket og fol-
der om Tokstadfuruas historie inni, kunne jeg sende fra meg den første bestillingen til 
Skogmuseet i mai 2007.
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17. mai-feiring

Både det mer uformelle fest- og sel-
skapslivet og den mer organiserte 
sang- og musikkvirksomheten opprett-
holdt til en viss grad de sosiale skillene 
i bygda. Men en ”fest” som en skulle 
tro kunne skape et visst fellesskap over 
klassegrensen, også på 1800-tallet, var 
17. mai-feiringa. I dag er 17. mai eta-
blert som en folkefest med barnetogene 
som det sentrale elementet. Men denne 
dagen har ei lang og konfliktfylt historie. Gjennombruddet for 17. mai som en nasjonal 
festdag kom i slutten av 1820-åra, men da først og fremst i byene. Feiringen møtte også 
sterk motstand fra Unionskongen, Karl Johan.

Mer fart i 17. mai-feiringa ble det i 1830-åra da den ble en del av den politiske opp-
våkningen hos bøndene i dette tiåret. Det er i denne sammenhengen vi må se Ringsa-
kers første 17. mai-feiring i 1835. To trekk ved denne 17. mai-feiringa er verdt å legge 
merke til. For det første var det to av de større bøndene i Løykjedalen, Lars Togstad og 
Lars Løken, som henvendte seg til Tobias Vestrum, småkårsfolkets talsmann, for å få 
hans hjelp til å få gjennomført en 17. mai-fest. Dette gjorde de på tross av advarsler fra 
klokker og stortingsmann Lars Jensen. Det kunne tyde på en viss splid mellom bonde-
politikerne i bygda, sjøl om vi ikke skal legge for mye vekt på Lars Jensens rolle. Han var 
nok bondepolitiker, men var også en forsiktig og måteholden mann. For det andre holdt 
de festen litt avsides, på Simenstadberget. Det tyder på en viss usikkerhet hos arrangø-
rene, sjøl om jo Simenstadberget var mye brukt som festplass. Hvor mange som deltok 
i festen veit vi ikke, men Tobias både holdt tale og diktet sanger som seinere ble trykt 
og solgt i bygda. Sangene var patriotiske, lovpriste grunnloven og fedrelandet og appel-
lerte til samhold, for da vil ”borgerheld og velstand trives og al slags industri oplives.” 
Etter at sangene var sunget og Tobias hadde talt, dro deltakerne ned i Løykjedalen til 
den festpyntede garden Løken ”med blomsterbusken midt på vang.”
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bøkene på tokstad

En tidlig septemberdag med sol er en god tid 
for å besøke en av de store gårdene langs Mjøsa. 
Tokstad ligger riktignok oppe i lia med Mjøsa litt 
på avstand, men utsikten er et vakkert akkom-
pagnement til et bokhistorisk besøk.

Tokstad, med hovedbygning vendt mot vest, 
med kårbolig rett over tunet og med en driftsbygning mot veien, danner et harmonisk 
tun. Hovedbygningens store sal i 2. etasje er bevart, likeledes kårboligens storstue med 
et nydelig malt tak. I denne stuen spiste visstnok gårdsfolkene tidligere sin ’dugurd’. Går-
den er i seg selv vel verd et besøk. Men jeg har en annen grunn til å besøke Tokstad.

Som et ledd i Nasjonalbibliotekets store prosjekt om norsk bokhistorie, arbeider 
jeg med å kartlegge norske boksamlinger påbegynt før 1900. Tokstad er en av gårdene 
hvor jeg forventer å finne boklig kultur. 

Jeg har besøkt vel 70 boksamlinger rundt omkring i landet, og alltid blitt vel mot-
tatt. Som selvinnbudt, er jeg oftest litt usikker på om jeg skal ta med meg mat og kaffe, 
eller kanskje be om et glass vann. Noen ganger blir jeg overlatt til meg selv, andre gan-
ger synes mitt vertskap det er interessant å følge med. I dette tilfelle består vertskapet 
av fruen i huset, tre døtre og et barnebarn. De voksne synes det jeg holder på med er 
svært interessant og bidrar gjerne med både slektshistorie og spørsmål om bøkene. I 
tillegg dukker sønn og svigerdatter opp og inviterer meg over i kårboligen. På Tokstad 
er det klart at både kaffe, hjemmebakte kaker og deilige spesial-smørbrød er en del av 
husets gjestfrihet. Med slike rammer blir det jo en lyst å drive med bokhistorie.  

Til sammen består boksamlingen av ca. 20 hyllemeter, fordelt på flere rom. En god 
del er i peisestuen i første etasje, mens noe står i storsalen oppe i 2. etasje og noe står 
i en vakker hylle i kårboligens storstue.

Gården er stor, men folket der har ikke alltid hatt mye penger mellom hendene. 
Ifølge mine informanter, både mor og døtre, har det flere ganger vært snakk om tvangs-
auksjon. Det bærer boksamlingen preg av. Her er ingen praktverk og  ingen store foli-
antbind med ’kobbere’. Men nasjonsbyggeren og polfareren Amundsens skildringer er 
der i en nydelig utgave. Også på Tokstad har de tatt seg råd til å anskaffe det verk som 
alle nasjonalt interesserte den gang ønsket å ha i sine hyller!

 Samtidig bærer bøkene preg av at de er kjøpt inn med tanke på å bli lest, og av at 
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gårdens folk har fulgt godt med, ikke bare i tidens religiøse liv, men også i kulturlivet.  
Bibler og salmebøker utgjør en naturlig del av enhver norsk boksamling. De fin-

nes også på Tokstad, i tillegg til en del annen oppbyggelig litteratur. Omkring 1851 var 
det søndagsskole på gården, og til skolen har man sikkert hatt behov for oppbyggelige 
skrifter. Noen av de eldste skriftene med slikt innhold er plassert i kårboligen, hvor de 
slitte skinnbindene, sammen med en del andre gjenstander fra gården, utgjør et deko-
rativt element i storstuen.

Det har vært mange sterke, velinformerte og leselystne kvinner i slekten. To 
Helga’er skiller seg ut. Den ene, født i 1851, forble ugift og bodde på gården hele sitt liv. 
Hun var en flittig leser av aviser og bøker og skal ha vært påvirket av Grundtvigs ’glade 
kristendom’. Noen av hennes bøker står i hyllene i storstuen. Den andre Helga, født i 
1873, utdannet seg til lærerinne. Hun ble gift Blystad. Hennes og mannens boksamling 
ble i sin helhet gitt til en av døtrene som nå er mine verter.

Og så må Lina Tokstad (f. 1873) nevnes. Hun var født Krogvig, og således kusine til 
Tryggve Andersen. Hennes leselyst kan ha kommet fra både spinne- og mannssiden. 
Hun giftet seg med  Lars Tokstad, (f. 1870) og bidro til gårdens økonomi ved å ha pensjo-
nat om sommeren. Sommergjestene kan være noe av forklaringen på det brede spekter 
av skjønnlitterære romaner fra 1880-tallet og frem til ca. 1910 som står i hyllene på 
Tokstad. Fra Lina Tokstad døde i 1938 og til 1941 ble gården drevet av dødsboet inntil en 
ny Lars, nå Platou, kunne ta over.

Det kan virke som om særlig kvinnene har vært ivrige lesere, og mine kvinnelige 
informanter  mener også at så var tilfelle. Her er Rousseaus Emil, Runebergs Fenrik 
Ståls sanger på svensk og Johan Arendts Postiller, samt verker av Wergeland, Inge-
mann, Aasen og Bjørnson. Med andre ord, oppbyggelige tanker fra Arendt, barneopp-
dragelse og filosofi fra Frankrike og nasjonsbyggende dikt fra Finland, i tillegg til bøker 
norske forfattere som var mye omdiskutert og lest på 1800-tallet. 

Bøker om landbruk finnes på enhver gård, så også her. Men igjen er det ikke sjeldne 
utgivelser om landbruk fra 1700-tallet, men bøker om landbrukspolitikk  og praktiske 
veiledninger i hvordan drive rasjonell gårdsdrift som dominerer.

Noen av bøkene er åpenbart kjøpt inn i materie, eller i hefte, og så har bokbinderne 
Olaf Jørgensen og A. Magnussen på Hamar bundet dem pent inn i enkel shirting eller 
papp. Jeg tar det som et tegn på at bøkene ble flittig lest.   

Oppe i storsalen i hovedbygningen er en boksamling på ca. tre hyllemeter. Her står 
rester av Veldre leseforenings bøker. Noen av bøkene er til og med stemplet Veldre 
læseforening. Foreningen var vel det vi kaller en lesesirkel hvor bygdens folk var med-
lemmer. Helga Tokstad, født i 1851, var medlem med eget navn.  Senere gikk bøkene 
over til Ringsaker folkebibliotek. Her finnes Ivar Aasen, Bjørnson, Topelius og Gabriel 
Scott, samt Christopher Bruuns Folkelige grundtanker og Hjertesuk til hver dag i Ugen fra 
Chra. 1861. Som en bekreftelse på at kvinnene på Tokstad har vært aktive lesere, finner 
jeg Helga Tokstads navn i en fortegnelse over lånere ved Ringsaker folkebibliotek. For-
tegnelsen og låneregler er klebet inn i bok nr. 603 i boksamlingen: August Strindbergs 
Tschandala fra 1889. Der på gården har de fulgt med i tidens kulturliv!
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Vår Løykjedal
Tante Tulla forteller

Vi var tre børn, og jig var den yngste. En lang stund havde jig omtrent samme bredde 
som længde og husker endnu hvor vanskelig det kunde være at strække og bøie sig og 
hvor endnu vanskeligere det kunde være at holde følge med, naar vi var ude paa langtur. 
Rent tilbage blev jig, naar de andre som vævre smaa ekorn, klatred øverst op i gran eller 
furutrær efter skjærereder eller entred paa de svære bjælker i laaven helt til de kom op 
i øverste gluggen.

En laave havde vi saa stor og gild, at der fantes ikke magen i vid omkrets. Der var 
gjemmesteder og smuthuller, saa det næsten var umulig at finde en igjen i ”svi brændt”, 
og naar en vel havde gjemt sig og skulde ligge blikkende stille, kunde en selv næsten 
blive ræd, saa bælgende mørkt var det paa de bedste gjemmesteder.

Vi tre børn, som hørte hjemme paa gaarden, var sjelden alene, thi hos os forsamle-
des gjerne hele flokken fra nabolaget. Det var Otto, som vi kaldte Smetto, og Ole Olsen, 
som for kortheds skyld blev kaldt Oblio. Det var Karen og det var Lovise, og det var Eline, 
som bestandig gikk under navnet Topsi. Baade store og smaa kaldte Eline for Topsi. 
Aldrig kunde hun gaa ,og aldrig kunde hun staa stille. Bestandig sprang eller hoppet 
hun. Men navnet det tror jig kom fra haaret. Slig haar har jig aldrig set siden heller. Det 
kunde være saa glatkjæmmet og fint, naar hun om morgenen blev sluppet ud, men bare 
en times tid efter, saa det ud som om det aldrig havde været en kam i det, og til verre 
hun blev til bedre ligte hun sig og ligned paa det værste saa grangivelig en graabrun, 
langhaaret grevlinghund ved navn ”Top” vi havde, at navnet visselig kom deraf.

Navnet tog hun ikke fortrydelig op, forresten havde vi næsten alle vort særskilte 
tilnavn, som vi med stolthed anærkjendte som vort. Jig for min del blev kaldt ”Klumpe”. 
I førstningen ligte jig ikke navnet, men saa fik jig høre eventyret om ”Klumpe dumpe” 
som faldt ned af trapperne og aligevel fik kongsdatteren, og saa blev navnet godt nok.

Min broder, som hed Lars, kaldtes gjerne for ”Sjøl-Lars”, og det syntes han godt 
om. Men blev vi sindte paa ham, kaldte vi ham ”Jasse Ga”, for det havde en liden hus-
mandsgut paa gaarden døbt ham til. Gutten, som hed Simen, skulde sige ”Lars op i 
gaarden”, men han var liden og daarlig til at snakke, og saa blev det til ”Jasse Ga”, og 
vi tog navnet op.

Hvor godt jig husker Simen. Han havde ingen søstre, bare brødre, og lidet av baade 
mad og klæder var det i hans hjem. Han gikk i min søsters og mine aflagte klæder helt 
til han var 6 aar uden at det genered ham det mindste. Hans moder syntes det var saa 
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billig at klæde ham paa den maade. Hun havde tre gutter ellers som trængte, hva hun 
havde og hva hun fik af gutteklæder. Men da Simen var omkring 6 aar fik han foræren-
des helt sæt nye klæder, ja baade rød lue, skjærf og votter og fra den dag havde han 
hellere gaat nøgen end atter at trække i pigeklæder.

Dag ud og dag ind, i ondt veir og godt veir holdt den her før nævnte glade skare 
trolig sammen. Du verden for moro vi havde og slig anledning som det var til at finde 
paa alt mulig mellem den gamle gaards mange udhuse med deres smuthuller og 
gjemmesteder.

Sommetider kunde legen gaa saa halsbrækkende for sig, at mor næsten var halv-
død av skræk. Jig husker en gang hun kom ud i stuedøren at min broder Lars og Smeto 
stod på hovedet øverst paa fjøstaget, og vi andre stod beundrende rundt om. Præmien 
for dette mesterstykke var en to-skillingskage opsat af Oblio, og den delte de to akroba-
ter broderlig i mellem sig, da de vel var kommet ned igjen

Slig tag som paa gamleboden vor skulde en aldrig set magen til. Det skraaned 
ned næsten til foden af en bakke paa den ene side, medens det paa den anden side 
var noksaa høit fra taget og ned. Taget var flisdækket og især efter regnveir umaade-
lig gladt. Noget af det morsommeste vi vidste var at tage sammen i en rad hele flokken 
øverst paa bakken ovenfor boden, saa tælled en af os til tre, og afsted bar det i et sæt 
helt op til det øverste af taget, hvor det gikk et bredt bord fra det ene møne til det andet. 
Her oppe tælledes atter til tre og vi gjorde helt om. Saa atter til tre, og nu var det bare 
at huke sig ned og lade det glide nedover. Ja slig som det gikk, og det sidste lille hop fra 
bakken og ned var det morsommeste af alt. Det hændte nok at det blev siddende fliser i 
buksebagen, og at en og anden kom ned på hovedet istedenfor paa benene, men ellers 
gikk det aldrig noget galt.

Da jig var omtrent 8 aar gammel havde vi en saubuk, som lød det ikke saa almin-
delige navn”Botil”. Jig synes jig ser den endnu. Den havde lang, silkeblød uld, og horn 
havde den, som kunde maale sig med bukkene Bruses i eventyret. Den var drivhvid, 
men paa hver side af halsen havde den en mørkebrun stor plet, derfor kaldte vi børn 
den for Botil. Botil var i opvæksten inderlig snild og godslig, rigtig en kjæledægge var 
den; men da den blev ældre forandred den aldeles sindelag. Den blev saa sindt som den 
værste tyrk. Ikke ved jig hva der gikk af den, nok er det, sint var den og sint blev den. 
Botil kunde stange noget ganske forskrækkelig. Dette havde vi erfaring for og sørget for 
at pille os at veien, naar den var i farvandet. Saa kom der en ny tjenestegut til gaarden. 
Han fortalte os saameget rart, at vi sommetider ikke vidste hva vi skulde tro.  
    

Engang vi paa afstand stod og beundred Botil, thi kjæk var den og i griunden var det 
ikke saa ilde at den var sindt heller, begyndte tjenestegutten at fortælle os om en meget 
større og sværere buk, som hørte til paa gaarden hvor han før havde tjent. Saa engang, 
da denne havde gjort et vældigt  tilsprang for at stange ham, stod han ganske rolig, til 
bukken var næsten indpaa. Saa med et kasted han sig tilside, og bukken for paa næsen 
i marken. ”Og aldrig”, lagde han til,”førsøgte den at stange mig mer!”
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Dette kunde vi ikke glemme, hverken den dag eller dagen efter. Saa kom Oblio 
med forslag    om at vi skulde prøve dette med Botil, men ingen meldte sig til prøven. 
Vi bestemte os da for at ”elle” os til, hvem der skulde staa for bukken. Ja, vi stilled os, 
som saa ofte ellers naar lod skulde kastes, op i en rund ring. Oblio, som var den ældste, 
stilled sig op i midten af ringen, og saa ramsed han op:

Elle melle, dig fortælle
Skibet gaar, frem det naar

 ræk i rænd, ta i spænd
 snip snap snude
 Du er ude.

”Ellingen” gikk for sig paa følgende maade: Oblio pegte først paa en i ringen og sa 
”elle”, saa paa dennes sidemand og sa ”melle”. Derpaa paa no. 3 og sa dig, paa no 4 og 
sa fortælle og slig videre saa længe verset varede. Den som det sidste ord ”ude” traf 
paa, den skulde staa for bukken.

”Ude” det traf paa mig det, og det nytted ikke at gaa fra akorden. 
Saa drog da hele skaren opover did, hvor vi vidste vi havde Botil. De andre kravled sig 

op paa en bordstabel som laa der, dels for selv at være trygge, dels for at se godt, og jig 
blev staaende igjen nede paa volden. Botil begyndte at kige nedover, i førstningen bare 
lidt, og saa lidt mer. Derpaa begyndte den smaat, som om ingenting var, at rusle ned-
over mod os. Kommet lidt nedover til mig, begyndte den at gaa fortere og en 2-3 meter 
fra, reiser den sig paa to, sætter hornene lidt paa skjæve og gjør et vældigt  tilsprang. 
Det var blikkende stille oppe paa ”tribunen”, og jig , som før havde været saa modig og 
glædet mig med de andre over at se Botil fare paa næsen, jig blev som fjætret med det 
samme jig saa bukken komme lige ind paa mig og kom mig ikke af fl ekken. Over ende 
blev jig stanget først engang, og da jig forsøgte at reise mig, engang til ligesaa grundig, 
og det er ikke godt at vide, hvorledes det vilde ha gaat, hvis ikke broder Lars og Oblio 
havde sat ind paa den med sine knortekjæppe og nogle sande indianerhyl.

Da Botil var jaget paa fl ugt samledes hele skaren om mig og det var ingen ende paa 
hvor godt de alle vilde mig. Snart tørred taarene, og jig var ligesaa ivrig som de andre i 
at klatre op paa grisehustaget for at overvære dagens glansnummer: Storoksens hjem-
komst fra havnehagen.

Oksen var saa sint paa smaabørn, især smaagutter, at den var aldeles farlig. Lidt 
længere ud paa sommeren blev den solgt til en slagter i byen af den grund. Den vidste 
saa godt hvor den havde os, naar den kom hjem om kvælden, at den drog forbi fjøsdøren 
uden at ænse den og helt bort til grisehuset. Her satte den hovedet i veiret og brølte op 
til os. Du verden hvor fæl den saa du, og vi sad der trygge og rædde paa en gang.  Jig 
synes jig kjender den fornemmelsen enda. Det var som kribled det nedefter ryggen. De 
modigste dingled med benene udover kanten paa taget ogsaa; men det turde aldrig jig.

 Engang spiste vi eblekart saa grøn, saa grøn at tante Helga, som vi vidste var 
lidt baade af en doktor og andet, indbildte os at vi skulde faa kolera. Det var netop i 
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80-aarene, da koleraen raste i de sydligere lande, og de voksne, ja vi børn ogsaa, hver 
dag med begjærlighed modtog de efter-retninger bladene bragte. 

Saa sikre var vi paa alt hva tante sagde os, at vi allesammen ud paa eftermidda-
gen, begyndte at føle os lidt utilpas, og det var ikke frit for at vi kiged paa hverandre om 
vi skulde opdage de uhyggelige merker vi vidste koleraen satte paa sine ofre; dog hele 
eftermiddagen gikk uden at det blev til noget.

Men om natten vaagned jig med nogle frygtelige maveknib, og straks blev min søs-
ter og Lovise, som laa paa samme rum, underrettet om at nu var koleraen kommen. 
Du verden hvor rædde vi var. Vi var aldeles klamme i hænderne og svedet av angst. 
Men merkelig nok sovned  kolerapatienten igjen efter en stund og lidt efter de to andre 
ogsaa, og om morgenen, da solen skinned ind til os, merked vi intet mer  hverken til 
kolera eller maveknib. Det var bare at se til at komme sig op og ud. Derude traf vi de 
andre kjække og sunde. Da var det nok ikke frit for at tante i dagens løb fik nogle slæng-
ord om æblekart og kolera; men da sagde tante meget alvorlig, at det bare var engang 
i mellem, man slap saa heldig fra det, slig gikk det ikke i almindelighet, og for sikker-
heds skyld fik vi lade æblekarten være i fred, og det syntes vi ogsaa selv, efter udstaaet 
skræk, var det bedste.

 Det hændte vel at det var en smule uenighed mellem os, og at vi piger syntest 
gutterne var lidt vel meget paa det eller lidt urimelige, som fr. eks. naar en af dem stod 
og knibset med fingrene lige foran næsa  paa en af os, saa nær næsen, at det som-
metider kun var et haarsbred  mellem næsen og de ækle fingrene deres, medens de 
deklamerede: ”Lufta er mi, ligesaavel som di!” Ja, da syntes vi, det var et urimelig for-
langende at sligt skulde taales. I almindelighed var de saa snilde og godslige, ja modtog 
indbydelse til dukkestuen ogsaa. Der kogtes i bittesmaa gryder og spistes af enda min-
dre tintallerkener.  Storsleven var en almindelig barneske. Bestandig blev det mad nok; 
thi om vi allesammen havde en umaadelig god apetit ellers, saa lød det gjerne i dukke-
stuen efter første lilleputporsjon: tak jig er saa godt forsynt, tak jig skal ikke ha mere; 
og saa havde de to som holdt selskab, - bestandig var det to som holdt selskab  og de 
andre var indbudne – den fornøielse at se al ting række til. Nei, en gang rak det nok 
ikke til for os. Det var Lovise og jeg som holdt selskab. Bordet i dukkestuen var dækket 
med nykogt havremelsgrød, spegekjød, sirupsøl, halvmodne stikkelsbær, smaakager 
og mange andre lækre sager, og alting saa ud til at skulle løbe godt af. Af gutterne var 
broder Lars og Oblio tilstede. Den kvæld blev gutterne ikke mætte. De sa ja tak til alt de 
blev bydt. Det var nok overlagt paa forhaand. Vi vidste, det kunde bli lidt af hvert at faa 
høre efterpaa, hvis de kunde opnaa at faa alle fade tomme, og gode raad var dyre; men 
Lovise var aldrig raadløs hun. Til fjøset bar det, og sidste gang blev fadet sendt rundt 
med de indtørkede rester af noget aldeles unævnelig noget. Det var ikke godt at vide, 
hvem der havde gaat af med seieren her, faderne blev ialfald ikke tomme; men ligesom 
ved en stiltiende overenskomst nævntes ikke dette selskab oftere.

Ja, slig gikk dagene, den ene morsommere end den anden. Vi er kommet væk fra 
hinanden siden den tid; men minderne om disse dage lever lige friske, og træffes vi, 
bærer det straks løs med smaahistorier fra hine glade barndomsdage.



342   Vår LøykjedaL

Tante Tulla het Helga Blystad da hun skrev dette. Hun var født Togstad. Hun var yngste 
datter av Anton og Hilda Togstad. Hun var født i 1873. Giftet seg i 1903 med dr. Karl Blystad 
og døde i 1968.    Hennes eldre søster var Ingerid, født i 1871, gift m. Johan Røhr i 1893 og 
død i 1946. Og storebroren var altså Lars Togstad, født i 1870, gift i 1897 med Lina Krogvik, 
og død i 1927.

Lovise, som det fortelles om her, antar jeg må være deres kusine, Lovise Olsen. Hun 
var datter av Antons eldste søster Mathea, gift med landhandler Nils Olsen i Næroset. Hun 
var nok ofte på Tokstad i oppveksten, og hun var alltid en nær venninde av tante Tulla.
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Godt å vokse opp i Løykjedalen

Det var fi nt å vokse opp i Løykjedalen. Vi hadde stor tumle-
plass både ute og inne. De første barnåra med søsken på egen 
gard med nær kontakt med besteforeldre og tante Solveig som 
bodde i føderådsbygningen. Denne kontakten var viktig og vi fi kk 
mange gode opplevelser her. Tante Solveig hadde barnehage 
her og mange barn kom og gikk her hver uke. Hun øvde også 
på fl ygelet sitt fl ere timer hver dag, og da hadde jeg fast plass i 
hjørnet under fl ygelet på puta mi. Tante Solveig var streng, men 
snill også. Det var godt å ha både bestemor og bestefar så nær. 
Vi gikk om hverandre fl ere ganger daglig. Bestefar, Johan Her-
land, hadde rev og var glad i å holde på i hagen. Det var 600 
epletrær her da han kom fra Bergen og kjøpte garden i 1927. 
Som eldre hadde han føderådshage og fruktlager i 1. etasje på 
stabburet. Han hadde også fl ere slags plommer og mye bær. Inn 
i lageret hans fi kk vi bare bli med når han var der.

Ettersom vi vokste til og begynte på skolen, utvidet også omgangskretsen seg. 
Først til de barna som hørte til garden som sveiserfolk og gardsarbeidere, og seinere 
til naboer. 

Vi hadde kattunger, St. Bernhardshund, klatret i trær, og ekstra stas var det da 
bananeplene var modne. Det var mange jenter å leke med og vi gikk inn og ut hos hver-
andre. Om vinteren var det fi ne bakker å ake i, litt for enhver smak. Det bratteste jordet 
var Nord-Løykjejordet, og der var det slalåm mens gutta hoppa i Løykjebakken eller i 
hoppet på jordet ved skolen.

Særlig moro var det  leke på Tokstad fordi det der var stor lekestue i hagen. Jentene 
der var nesten like gamle som oss tre eldste søstrene (Clara Eline og Kari, Johanne og 
Bjørg, Sidsel og Sol og til sist Cathrine og Inger-Johanne).

Vi hadde hushjelp som hette Åse Sønsteby og hun bodde i 2. etasje på jenterommet. 
Det var godt å vite når mor og far sto kveld etter kveld i eplepakkebua og svøpte epler 
i silkepapir. Broren hennes, Kåre, bodde i folkestua og han spilte gitar. Han var også 
gjerne barnepike og var den første Kåre i mitt liv.

Åse var helt spesiell og veldig rettferdig. Hun var fl ink til å ta med oss jentene. Sær-
lig stas var det å få være med å ringe i matklokka på stabburet oppe ved vegen. Jeg skal 

Forteller: Kari Herland Gropen

6 gode venner på skåletrappa. 3 søstre Herland fra 
Løykje og 3 søstre Platou fra Tokstad. Fra venstre 
Clara Eline, Kari, Johanne, Bjørg, Solveig og Sidsel
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sammenheng ha sagt: ”Når je blir stor og du lita, da ska je ringe og du stå ved sia 
ta.”

Åse giftet seg, og etter ei tid kom store-Solveig. Hun var rask, ryddig, effektiv og 
fikk arbeidet unna seg. Hun giftet seg med Kåre Nordsveen og ble i Løykjedalen.

Det vi trengte til hverdags hadde Anders Rud i butikken sin. Det var ikke så ofte vi 
trengte noe i Moelv eller Brumunddal. Til Hamar reiste vi sjelden, men det hendte vi 
fikk være med Even Lund, som kjørte mjølka til Hamar. Da fikk vi sjokolade og kaker på 
”Arbeiderkafeen” og det var stor stas. Han var veldig snill og glad i å ha med seg oss 
barna.

På Lillehammer var jeg veldig mye før jeg begynte på skolen. Der hadde vi mormor 
og bestefar med blomsterbutikk og gartneri. Å bo i Storgata 17. mai var det fineste jeg 
visste, og alle turene i gartneriet med blomster, agurker og tomater var også lærerikt. 
Kveldsturene til Maihaugen med bestefar sitter også fast i minnet. Vi var heldige som 
hadde 4 besteforeldre som var der for oss. Vi var sjølsagt med når bestemor hadde mis-
jonsmøte eller mor hadde møte i menighetspleien. Da kom det damer fra hele bygda og 
det var spennende.

Jeg begynte på skolen hos frøken Ragna Arntzen. Hun bodde på skolen og der var 
jeg mye. Hun hadde hatt far på skolen og hadde bodd hos oss på Løykje. Jeg tok med 
mjølk til henne annenhver dag og fikk gå opp og sette den i kjøleskapet hennes. Hun 
hadde hatt poliomyelitt og hadde vondt for å gå. Hennes søster Marie stelte for henne, 
og dit var det koselig å komme. I oppveksten var vi også med i Yngres. Det var en mis-
jonsforening for barn som Margit Staff drev. Der lærte vi håndarbeid, sang mye og hørte 
på at frk Staff leste for oss om arbeidet på misjonsmarken.

Fiskebilen kom hver onsdag med fisk og hvalbiff. Grønnsaker, poteter, epler, plom-
mer og en del bær avlet vi sjøl. Mor fikk fryseboks i 1949, men leide også fryseboks 
på Tokstad og seinere på Rud. Det ble da lettere å ta vare på mye av det vi avlet sjøl på 
garden.

Var det slakting var det ikke bare en gris som måtte bøte med livet, men også 
gjerne en okse, en kalv og en sau. Da kom Ingeborg Madsstuen og ordnet opp. Hun fikk 
alt unna seg i en fei og arbeidet lange dager for at ikke noe skulle gå til spille. Å spise 
ferske kjøttkaker rett fra panna, var det beste vi visste. Hun smakte aldri, for som hun 
sa: ”Ha du vøri rundt i gardom i flere vikur, så er du lei både slakt og kjøttkaker.” Det var 
mye å sjå på og ta del i for oss unga, og vi lærte mye om mange ting.

Karen Haukåssveen var bestandig der. I slaktinga skrapte hun tarmer, rørte blod 
og var med på det meste både ute og inne. Hun flyttet inn og tok over styringa når mor 
og far ikke var hjemme. Hun var rasende flink og veldig snill mot oss unga. Jon Einar, 
Harald og Amund var de siste som fikk glede av Karens omsorg. Vet ikke om noe annet 
menneske vi hadde så mye med som henne. Hun var griskokk en mannsalder, og hadde 
en enestående arbeidsglede og innsikt i både folk og dyr. Hun rensket turnips, kålrot, 
plukket poteter, epler, bringebær og plantet skog. I over 40 år var hun ei god støtte 
for 4 generasjoner på garden. Det fikk hun utmerkelsen ”For lang og tro tjeneste” for. 
Hvis hun ikke fikk nok Å gjøre her på garden, gikk hun gjerne til Tokstad og tok på seg 
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tes det flere til arbeidet, var Hilda Pålsrud i Dalheim og Liv Bekkelund lette å be. 
Sammen med Karen var de fars jenter. Han var glad for å ha dem. Da ble alt gjort riktig.

Bestemor på Lillehammer holdt oss med strikkeklær i mange år, og hun var også 
flink til å sy. 

Hilda Pålsrud bodde i Dalheim og var sydame på si. Hun sprettet opp gamle klær 
og sydde om, men var også glad i å sy av nytt stoff. Dagligklær ble sydd hos henne, og 
da vi skulle på danseskoleball på Tingvang med Berg’s danseskole, fikk vi nye ballkjoler 
av syrinfarget finstoff sydd av henne. Du verden hvor fine vi var. Hilda likte at vi kom, og 
det smakte godt med saft og kaker og en koselig prat der. Hun var bare snill og likte nok 
å ha noe å gjøre mens mannen hennes var på arbeid. På den måten tjente hun vel også 
litt. Husker godt da Tokstad-jentene hadde fått nye langbukser med ”stikklommer”. Så 
misunnelig tror jeg aldri jeg har vært, for våre bukser hadde påsydde lommer med røde 
kanter. Heldigvis at de røde kantene var der. Det oppveide litt.

I min klasse gikk 3 barn som bodde på Hagen. Der var vi ofte og lekte. De fikk ofte 
ha besøk, men ikke så ofte besøke oss. Alltid var vi velkomne. Signe og Anna Heier var 
flinke til å aktivisere oss barna. Juleverksted, teaterspill med egenproduserte kosty-
mer, for ikke å snakke om juletrefester med underholdning og mye moro. Da kommer 
også minner om selskapelighet på Bogsti. Tante Esther var helt utrolig til å skape hygge 
og moro for flere generasjoner samtidig. Om vinteren akte vi ofte på kjelke ned Ruds-
gutua og så på kveldstogene som stoppet. Veien var mye brattere da og ikke så farlig. 
Vi var mange som akte sammen og var vi heldige så møtte vi og kjente som kom eller 
reiste med toget.

Vet at vi av og til snakket med Alf Prøysen. Han spurte bestandig om hva vi het og 
hvor vi bodde. Han ba oss alltid om å hilse hjemme. Ofte akte vi ned gutua fra garden og 
ned på Præstvægen på sponpurke med styrestang. Det gikk fort og var moro, særlig når 
vi var mange. Vi måtte til Rudshøgda og hente posten. Løykjedalen var delt der. Løykje 
hørte Rudshøgda til, mens Tokstad fikk sin post fra Veldre.

Skolen var det faste og der ble omgangskretsen større. Det var langt opp til Storlis-
høgda eller ned til Fangberget. Badeturer til Fangbergsstranda med Kommerstadfolka 
eller tur med Bogstifamilien til Moelv og Spritbua, er glade sommerminner. Feriemin-
ner er også familie som kom på besøk fra Bergen og var her i flere dager, eller nærmere 
familie som kom fra Nes, Lillehammer eller Rena. Ekstra moro var det når søskenbarna 
til Tokstad-jentene kom på besøk. Da ble det riktig mange å leke med.

14. april og 14. oktober var det fløttedager. Da var vi spente på om noen skulle flytte 
og om noen kom nye i klassa vår. Jeg husker jeg spurte far om hvorfor det ikke flyttet så 
mange til og fra på Løykje og Tokstad. Svaret jeg fikk var: ”De må vel synes de har det 
bra her da”. Ellers hørte vi jo at noen gledet seg til å flytte for å få bedre og større hus, 
innlagt vatn eller til og med innedo. Noen flyttet ofte og det var nok ikke like greit for 
barna å skifte bosted og skole, men slik var det bare.

Alle vi som vokste opp i Løykjedalen, er nok glade for det og sitter igjen med mange 
og gode minner, og dette var et knippe av de minnene jeg har fra oppveksten.
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Lappen om gården med føderådshuset
Forteller: Anne-Cath. Vestly, fra boka ”Lappeteppe fra en barndom” 
1990, med tillatelse av Tiden Norsk Forlag
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Solveig B. Herland - pianistinne, klaver-
pedagog og barnehagepioner

Solveig Bergljoth Herland, eller tante Solveig som hennes elever kjente henne best 
som, var født på Slettebakken gård utenfor Bergen i 1910 som nummer to av tre søsken. 
Hennes eldre bror Erling var født i 1907, og hennes yngre bror Einar Martin (artikkel-
forfatterens bestefar) i 1918. Slettebakken var en gård som hennes bestefar Johannes 
Johannessen Herland hadde kjøpt noen år tidligere, og den lå i det tidligere Årstad 
Herred. Dette området like sør for Bergen kom tidlig under press fra en stadig ekspan-
derende by, så bestefar Johannes stykket ut gården til sine barn og gav dem dermed 
muligheter til selv å velge om de ville selge eller bosette seg i området. Tante Sol-
veig var 17 år da hennes foreldre Johan Herland og Bertha Elisabeth f. Landaas i 1927 
bestemte seg for å selge brorparten av sin del og kjøpe Østre Løykje i Løykjedalen. 

Da familien kom til Løykjedalen var Solveig allerede fast bestemt på hva hun ville 
bruke livet sitt på. Hun skulle bli pianistinne. Hun hadde allerede fått opplæring i flere 
år i Bergen, hovedsakelig av pianist og klaverpedagog Elisabeth Hals Andersen. Da hun 
kom til Hedmarken fikk hun raskt kontakt med Madame Lydia Lissovskaia på Hamar 
som tok henne opp som elev. Lydia Lissovskaia hadde eksamen fra musikkonservato-
riet i Moskva da hun rømte fra kommunistrevolusjonen i 1917. Hun hadde vokst opp i 
Arkangelsk, der hennes far var domprost. Hun bosatte seg på Hamar, og etter en tid 
som pianist på stumfilmkino virket hun der som klaverpedagog i over 30 år. Hun og 
tante Solveig utviklet et tett og nært vennskap, og de (sammen med Lydias søster Anna 
Schilinskaia - ”Lille Madame”) var ofte å se både i Løykjedalen, på Østre Løykjes seter 
på Gammelskolla og senere på tante Solveigs hytte på Sjusjøen. Disse to staselige rus-
siske damene var tungt hvitpudret, utstyrte med hatter med slør og hansker, og de var 
alltid beredt med parasoller, fordi de var livredde for å få sol på seg. De var sikkert et 
fremmedartet og morsomt syn å se for Løykjedalens mer solvante innbyggere! 

Min mor, Kari Herland, var fra hun var lita ”jenta til madame”, og hun ble senere også 
hennes pianoelev.  Madame smuglet med seg smykker innsydd i et underskjørt under 
flukten fra Russland i 1917. Et av disse smykkene, en tung gullring med en stor ametyst, 
fikk tante Solveig senere. Hun gav den senere til min mor på hennes 40-årsdag.
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Forteller: Jon Einar Herland Gropen

Drømmen om å bli 
pianistinne

Madame Lydia Lissovskaia og min mor Kari Elisabeth 
Herland. Den gamle madame og ”jenta hennes” på 
Østre Løykjes seter på Gammelskolla ca 1950. Fotograf 
er tante Solveig.



I tante Solveigs rikholdige klipparkiv har signaturen C.S. i en Hamar-avis gitt henne 
følgende skussmål på en av Madame Lissovskaias elevaftener i Hamar teater: ”I en 
klasse for seg stod Solveig Herland som avsluttet programmet med Edv. Griegs Karneval. 
Da glemte man at det var en elevaften; man bare nød.” Dessverre finnes det ikke årstall 
verken på utklippet eller på det trykte konsertprogrammet, men det er antakelig rundt 
1930.

 
Jeg har ikke klart å finne ut når tante Sol-
veig startet å ta imot elever på klaver, men en 
hyldningssang laget til henne på en elevaften 
i 1935, viser at hun må ha startet tidlig. Den 
starter med ”Så igjen er det fest her på Løken” – 
tenk et år er det jo siden sist –”.  

Dette er altså det året hun fylte 25 år! Jeg 
velger å gjengi hele sangen, fordi jeg synes 
forfatteren har tatt henne på kornet. Jeg tror 
derfor at de fleste av oss som har vært elever 
hos henne vil kjenne både henne og oss selv 
igjen i deler av sangen på bildet til høyre.

På denne tiden tok hun også imot korrek-
sjon av pianist og komponist Nils Larsen. Da 
han så døde i 1937, fortsatte hun en stund å 
ta imot korreksjon av pianisten Robert Rief-
ling. Men, det kom snart skyer på himmelen 
som truet karrieren som utøvende konsert-
pianistinne. Hun fikk stadig vekk større pro-
blemer med leddgikt. Dette gjorde til slutt at 
hun måtte gi opp den store drømmen. Hun 
hadde i disse årene i det små drevet en musi-
kalsk barnehage hjemme på Østre Løykje. Hun 
bestemte seg for å gjøre en karriere av dette, 
flyttet på hybel i Oslo og  startet på Barratt Due 
Musikkinstitutts musikkpedagogiske utdan-
ning rettet mot barn i førskolealder. Dette var 
en helt nyskapende utdanning der innlæring 
av musikk i stor grad var basert på musikalsk 
lek, og stimulering av barnets nysgjerrighet og 
tone- og harmoniglede.  
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Karrieren tar en 
annen retning - 

pedagogen overtar
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Da hun kom hjem startet hun først opp med musikalsk barnehage på Hamar 
i februar 1941, og etter krigen fortsatte hun både i Brumunddal og på Hamar. Hvert 
barn gikk enten på et formiddagsparti eller et ettermiddagsparti med 18-20 barn, tre 
partier på hvert sted. Hun fortsatte i tillegg som klaverpedagog på kveldstid, så hun 
hadde fullt program! I de første årene, før leddgikten tok fullstendig overhånd, spilte 
hun også på oppfordring, piano på forskjellige tilstelninger i Veldre (menighetsarbeid, 
lag og foreninger).

Vi som har gått på hennes barnehage husker vel stort sett med glede tilbake på 
hvordan vi løp rundt golvet i barnehagen og var vekselvis staccatto- og legato-barn, 
eller hvordan vi strevde med å tegne notetrapper og notegjerder. Hvis vi var flinke, fikk 
vi gullstjerner i boka. Hvis vi for eksempel vippet på stolen, måtte vi pent sitte på golvet 
resten av timen.  

  
Under krigen var det forskjellige syn på hvorvidt musikklivet burde trekkes inn i kri-
gens drama. Noen uttalte “jeg spiller så får andre stelle med politikk”. En av dem som 
tok sterkest avstand fra å opptre offentlig så lenge okkupasjonsmakten styrte i Norge 
var pianisten Robert Riefling. Han blir i et stort portrettintervju med Aftensposten (i 
tante Solveigs klipparkiv) kalt ”den generte idealist i norsk musikkliv”. Han uttalte i 
intervjuet at han kunne ganske enkelt ikke opptre på konserter hvor tyske offiserer 
satt på første rad. Han ble med dette med på å forme en boikottaksjon som førte til at 
han forsøkte å hjelpe flyktninger over grensen til Sverige, noe som igjen førte til at han 
ble fengslet og satt på Grini. Han fortsatte sin konsekvente linje etter krigen, og nektet 
blant annet å opptre i alle typer diktaturland, og dermed bli brukt i propaganda.Han 
uttalte at ”tanken på å bli mottatt av det offisielle Sovjet gir meg gåsehud”. Men i de 
”illegale” konsertene som tante Solveig arrangerte på Østre Løykje var Robert Riefling 
et trekkplaster som gjerne stilte opp for sin tidligere elev.

Konsertene som ble holdt sesongen 1943-44 ble planlagt i samarbeid med en assis-
tentlege ved Sanderud sykehus (Hedmark fylkes sinnssykeasyl) ved navn Nils Wilhelm 
Ahlmann (1912-1993). Han var assistentlege på Sanderud i 1943-44. Etter en periode 
ved Trondheim sykehus (kirurgisk avdeling), kom han tilbake til Sanderud som reserve-
lege i 1945, og ble ved sykehuset til 1950. Han brukte sykehusets brevpapir i sin korre-
spondanse med tante Solveig, og det er mange pussige ting som fremkommer der. 

I ett av brevene blir tante Solveig advart mot å trykke noe program, da verker av 
både Mendelsohn og Rubinstein skal fremføres. Dette var jo jødiske komponister, og 
”nu for tiden vet man jo aldri hva man kan bli utsatt for. Jeg tror det greieste er at De 
overlater til kunstnerne selv å annonsere hva de skal spille etter hvert. Det er de vant 
til ved husconserter.” 

Det var mye praktisk som måtte ordnes i forbindelse med konsertene, og det kan 
virke som om transport var et problem som tok mye tid og krefter å ordne opp i. Det må 
tydeligvis ha vært ganske mye økonomi inne i bildet også, for i et av sine brev skriver 
Robert Riefling: ”Honoraret er jo litt avhengig av hvor mange tilhørere kommer, og hva 

Tante Solveigs håndskrevne notebok fra Barratt Due 
Musikkinstitutt. Her har hun skrevet ned sangene som 
vi som senere ble hennes elever husker: God dag-sang, 
Nu vi går så lett på tå, Takke og hilse-sang, Adjø-sang 
osv.

Musikkliv i 
Løykjedalen 

under krigen
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de betaler i entré. Men for mindre enn kr 250,- har jeg liten lyst til å spille”. 
Assistentlege Ahlmann skriver i ett av sine brev at samlet honorar for konserten 6. 

februar 1944 var på kr 250,-. Da var det 3 unge musikere som kom fra Oslo og opptrådte 
på klaver, fiolin og cello. Dette må etter mitt skjønn enten bety at det må ha kostet en 
del å gå inn på konsertene, eller at de på en eller annen måte var sponset. Jeg har dess-
verre ikke funnet noen holdepunkter for hvordan dette ble ordnet. 

Nedenfor er gjengitt fiolinisten Johan Simonsens takkebrev som han sendte etter 
at han hadde opptrådt på Løykje den 21. november 1943. Assistentlege Ahlmann orien-
terer på forhånd i et brev til tante Solveig om at Simonsen ”spiller på Ole Bulls fiolin, om 
De vil benytte Dem av det som reklame før konserten!” Fiolinen var utlånt av Filharmo-
nisk Selskap i Oslo. Jeg har gjort et søk på internett, og finner at den av Ole Bulls fioli-
ner som ble brukt i filmen om ham, en Guarneri fra 1744, i dag er i en taiwansk stiftelses 
eie. Kanskje det er den samme fiolinen!? 

Ellers er det moro å se at felles for 
nesten alle takkebrevene er at de er veldig 
takknemlige for bevertningen og innkvar-
teringen på Løykje. Det var nok en familie-
dugnad der både hennes foreldre, brødre og 
svigerinner stilte opp. Spesielt er det også 
at alle takker spesielt for mjølka de har fått! 
Mjølk var helt tydelig en savnet sjeldenhet 
for byfolk i 1943 og 1944.

 
Tante Solveig var ugift hele sitt liv. Hun 
var forlovet med en Bergenser, men han 
døde like før de skulle gifte seg. Hun flyt-
tet inn i føderådsbygningen på Løykje da 
mine besteforeldre giftet seg i 1943. Hun 
bodde der, pleiet sine foreldre så lenge de 
levde, men flyttet til Brumunddal rett etter 
at undertegnede ble født i 1965. Men siden 
hun ikke hadde egen familie, var vi på går-
den hennes nærmeste og hun tilbrakte mye 
tid på Løykje. Hun var selvskreven i jule- og 
nyttårshelga, til fødselsdager og ellers så 
sant hun ikke var opptatt i jobb eller var på 
hytta på Sjusjøen. Hun tok venner og kolle-
gaer med til Løykje, og gjorde det tydelig for 
alle dem hun hadde rundt seg at Løykje og 
Løykjedalen betydde mye for henne. 

Bilder fra en artikkel i serien ”Kvinnen i arbeidslivet” 
i ukebladet Kvinner og Klær nr 21/1966. Tante 
Solveig uttaler blant annet at ”alle barn er glade i 
musikk, de elsker rytmer og toner”. Bildene er tatt i 
Jernbanesamfunnet på Hamar.

Tante Solveigs 
forhold til 

Løykjedalen
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Jeg husker spesielt 75-årsdagen hennes. Den ble feiret med fullt hus og stormende 
jubel i hovedbygningen på Løykje i 1985. Dette var den kvelden Bobbysocks vant Melodi 
Grand Prix, og musikkpedagogene sto i en stor halvsirkel foran fjernsynet og fulgte med 
da vinnerlåten ble spilt. Rolf Løvland hadde skrevet ”La det swinge”, og blant gjestene 
på Løykje var nemlig hans gamle musikklærerinne Eline Nygaard. Hun var full av lovord 
om sin tidligere elev ved Institutt for Musikkvitenskap ved Universitetet i Oslo, der hun 
var Førsteamanuensis. Hun er for øvrig mor til jazzsaksofonistene Knut og Odd Riis-
næs. Hun sa ikke så mye, men hun synes nok innerst inne at han kunne bruke sitt talent 
på noe bedre enn å lage musikk til Melodi Grand Prix!

Tante Solveig var alltid energisk og levende opptatt av musikk, musikkglede og 
musikkformidling. Hun klarte i det store og hele å holde fokus og se fremover, men 
det var to ting som ble for tøffe for henne: Byggingen av omkjøringsveien i Brumunddal 
sentrum som gjorde at huset hennes og dermed barnehagen i Industrigata ble ekspro-
priert i 1976. Dette tapte slaget gjorde sitt til at kreftsykdommen som kom tett etterpå 
dessverre fikk for lett spillerom slik at hun døde i november 1986. Men, musikken opp-
tok henne til det siste. Hun levde flere dager ”på overtid” for å høre at det hadde gått 
bra for hennes elever ved den årlige elevaftenen som klaverpedagogene på Hedmarken 
holdt i Hedmarksmuseets Aula. Hun døde i forvissning om at det hadde gått bra. Vi som 
er igjen vet at det var generalprøven som hadde gått bra... 

kilder: Diverse materiale fra tante Solveigs etterlatte papirer (i min mor Kari H Gropens eie)
Muntlig kilde: min mor Kari Elisabeth Herland Gropen
Intervju med Robert Riefling: Aftenposten lørdag 14 november 1970
Intervju med tante Solveig: ”Kvinnen i arbeidslivet” i ukebladet Kvinner og Klær nr 21/1966
Udatert nekrolog i Hamar Stiftstidende over Lydia Lissovskaia: Inger Louise Abrahamsen
Artikkel om Eline Nygaard på Wikipedia.org: datteren Anne-Eline Nygaard
Biografiske data om ass.lege Ahlmann: Historiker Per Haave (cand. philol.), Univ. i Oslo
”Ole Bulls fiolin”: Aftenposten på nett, publisert 23.10.2006



Litt om en gammel gård

Jeg vet om en gammel fortryllende 
gård på Veldre. Jo - jeg vet om flere 
gamle, vakre gårder – men ingen er 
for meg som Tokstad gård. Kanskje 
kommer det av at jeg engang fikk lov 
å ha mitt hjem der. – En fremmed fugl 
med to unger – uten rede – får lov å slå 
seg ned – og blir der en hel liten rekke 
av år. Det får meget å si for fuglen og 
ungene... Det var så trygt og godt i det 
store, gule, to-etasjes huset, som lå 
lunt mellom gamle lønner og så mot 
dalen og Mjøsen… Rundt husene bøl-
get aker og eng og skog. Man var i en 
verden for seg… og lærte å begripe så meget... Vår og sommer og høst og vinter løste 
hverandre av -  flere ganger -. Man begynte så smått å få følelse av å kunne slå seg til for 
alltid. Akkurat som Gamle-Andreas stallkar, Anne-stuepike, Anna kokke, Anette budeie 
og alle de andre som følte seg hjemme på gården… Og Lina og Lars Tokstad som eide 
Tokstad gård, de hadde en evne til å gjøre det godt for andre, som ikke alle eier- - -

Helst skal man – for riktig å forstå stedets charme – ha opplevd det. Man skal 
ha våknet mellom blomstrede himmelsengskapper en morgen da fuglene kappsang 
i haven – og verden var gyllen. Eller en bekksvart vintermorgen – når kanskje en ond 
påtrengende tanke stod som tydeligst for en….Da knirket det litt i døren mot gangen 
– og et omhyggelig vesen i Annes skikkelse kom listende inn med knusktørre stikker 
i forklæet – for å legge i ovnen. Da var det uråd å føle seg overgitt og elendig…Og alle-
slags morgener – sommer som vinter – kom Anne-stuepike seilende med kaffebrettet 
og ferske duftende kringler… Å gå ut og inn i det store, blåmalte kjøkkenet nesten som 
om det var ens eget – det kunne gi en forunderlig ro. Ta med seg strikketøyet og sitte i 
sofabenken bak bordet… Se og høre på at livet her i dette kjøkkenet gikk sin gang….Se 
Anna kokke efter hvert få unna seg dugurdoppvasken – så vidt få det ryddig om seg – for 
på ny å begynne å trekke frem og forberede middagen til hele gårdens store besetning 
av mennesker. 
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Fremmed fugl



At arbeidet gikk så enkelt og jevnt som en lek for dem som stelte med det – og at 
ingen noen gang var i dårlig humør.

 
På Tokstad hersker de gamle patriarkalske forhold. Av fem gamle tjenere, som frem-
deles utfører sitt arbeide på gården, har ingen vært der under 25 år. To av dem i 40. I 
kjøkkenet tråkker Anna kokke sin vei mellom benken og komfyren på niogtyvende året… 
Gamle-Andreas regjerer i stallen på det firtiende. Han liker at man slår av en prat ”om 
hest” med ham. Men han synes mindre om, når salen skal legges på hesteryggen. Han 
var alltid full av gode råd når man drog av gårde: -Pass godt på a´Borka. Hu er kvass i 
svingom…I da frys du  full fast til gamperyggen. – Gå itte ta så salen blir kall, ropte han en 
splittkall vinterdag jeg skulle hente posten på stasjonen… Kanskje tenkte han litt på 
ryttersken også, Andreas... Stallen – hans lavloftede, grå residens, er 600 år gammel. 
Den virker noe tung i overetasjen – tung som den er av gamle minner – men er varm og 
god og solid nok. Der bor en nisse i stallen på Tokstad. Han hjelper dem som kommer 
trette hjem fra en lang kjøretur midt på natten med å spenne seletøyet opp – hvis det 
er stivt av kulde.

I fjøset steller Anette budeie. Stor og sterk som en mann svinger hun med musku-
løse armer lettvint opp med melkespann og tunge høybører. Hun forstår å sette fart i 
fjøshjelpen. – Hu Anette er itte frøsen lell. – Det putrer av dyr i fjøset på Tokstad. Aldri 
så jeg såpass tomt der som kroken av en kalvebinge. 

 
Fru Lina Tokstad, født Krogvig, driver selv sin store gård. Noen bestyrer ansatte hun 
ikke efter sin mann, Lars Tokstads, død. Det er en av husmennene, Johan Harstad, som 
er hennes trofaste medhjelp og arbeidsformann, og sønnene hans er ikke av dårligere 
art enn far sin… - Jeg husker en gang Arne, som har vært på gården siden han ble født 
nesten – han var vel 17 år da han kom med en 100 kilos melsekk på ryggen… Da kom 
en liten gutt som bodde på gården på den tiden, springende og bad om å få lov å sitte 
oppå sekken. En skulle trodd at børen var tung nok fra før. Men Arne han stilte seg med 
ryggen mot stabburstrappen så gutten kunne klyve opp. Og gikk smilende videre med 
gutten på toppen av melsekken… Det lune humøret – og snildheten må være smittsom. 
De var slik alle på Tokstad.

 
Gården er 600 år gammel – i alle fall har den ifølge gamle dokumenter og kalveskinns-
brev vært i familiens eie i all den tid. Riktignok har det eksistert en skinnlapp, datert år 
tusen mellom de andre ”papirer”, men denne er kommet bort. Resten av dokumentene 
beror i Riksarkivet og en del hos fru Tokstad… Gården er i dag bare en brøkdel av hva 
den var i 1628. Men en uhyre hyggelig – og ingenlunde uanselig brøkdel – I opptegnel-
sene heter det blant annet: ”Anno 1628 delte enke Eline Gudbrandsdatter sine eien-
dommer mellom sin mann Oluf Haagensønns seks barn av første ekteskap og sine og 
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syv barn. Og der var nok til dem alle”. Ikke bare på Ringsaker lå disse gårdene, men 
spredt i Vang, på Ring og Toten lå de, ti i tallet, med Tokstad på Veldre som hovedbøl.

Hovedbygningen – som er restaurert uten å miste noe av sin rene stil – er 300 år 
gammel. Men det lange, lave huset, som sammen med hovedbygningen og den store 
sidebygningen flankerer det gressgrodde tunet – er det eldste hus på gården. Opprinne-
lig var det tre små hus liggende på rad… Ingen vet når de ble bygget – og ifølge muntlig 
overlevering har ingen kunnet huske at de ikke har stått hvor de i dag står…

Inne i ”fremmerstuen” med det eldgamle, svartpolerte bjørkemøblementet med 
gyllen krone på ryggen og sort skinntrekk påsatt med store messingnagler, tikker det 
hundre år gamle slagur. På veggene krysser floretter fra det 14. århundre klinge over 
speil i ibenholtsrammer, primstaver, jern-og stenøkser og andre gamle tilvaretatte ting. 
I kroken bak slaguret står en veldig bambuskjepp med sølvknapp. Den har tilhørt en av 
familiens staute forfedre – ”Lars Bårdsen – en mann lys av hår, blå av øyne og sterk av 
skuldre og ben” – En staselig kar -.



Gardsgutt på Tokstad

Jeg er oppvokst på Ajer på Hamar. I det området som var kalvebeitet til Ajer gård hvor 
Lars T. Platou bodde i mange år. Det var intet som skulle tilsi ved min oppvekst at jeg 
skulle fatte noen som helst interesse for landbruk. Riktig nok hadde vi Vold gård med 
sitt flotte potet jorde som nærmeste nabo men ellers var lite med påvirkning fra denne 
sektoren. Derfor var min mors reaksjon preget av overraskelse og undring over at hen-
nes sønn kom hjem fra ungdom skolen i en alder av 12 år og forkynte at han skulle bli 
dyrlege. Faren til en kamerat var dyrlege og bodde ikke så langt unna men jeg hadde 
liten kontakt med han og ingen innsikt i hva han holdt med. Mor fortalte meg senere at 
dette er nok en ide som vil gå over etter hvert som han blir eldre. Min far var fysiotera-
peut og ville veldig gjerne at jeg skulle vurdere å gå samme vei. Eventuelt bli lege. Som 
ung gutt vasket jeg på fars fysikalske institutt hver dag i uken i noen år for å finansiere 
alt fra moped til ishockey skøyter osv. Jeg vasket mens far holdt på med siste pasient. 
Det jeg opplevde disse kveldene var nok for meg til å vite at fysioterapi det skulle jeg ikke 
drive med. Etter gymnaset gikk jeg Hærens Sanitets befals skole noe som førte med seg 
at jeg fikk en del ukers praksis på mottagelsen på Hamar sykehus. Dette var også nok til 
å skrinlegge alle tanker om å bli lege. Og bra er nok det med tanke på pasientene.

Allerede som 13 åring jobbet jeg som alt mulig mann på Grindaheim Turisthotell 
hvor jeg også hadde ansvaret for 5 griser som levde stort på det spesielt de utenlandske 
gjestene ikke greide å få i seg etter sitt møte med ett norsk koldt bord. Det var lykkelige 
dager for grisene når American Express var på besøk og litt magrere kost når Norske 
Folkereiser kom på besøk. Dette var første gangen jeg hadde ansvaret for dyr på egen 
hånd. Jeg syntes grisene var utrolig artige dyr og likte å sette opp gjerde til dem ute 
slik at de fikk romstere i jorda. Da opplevde jeg for første gang hvilken enorm kapasitet 
griser har til å ”pløye” opp selv den stusseligste stein røys i sin leting etter godsaker. 
Videre fikk jegerfare hvorfor griser som går ute er avhengig av gjørme og skjul for solen. 
Mine griser ble dessverre solbrente og måtte ha noen uker inn før de kunne komme ut 
igjen.

Som 16 åring jobbet som gårdsgutt på en gård på Grimsbu i Folldal kommune. De 
hadde melkekyr og sau. Jeg var der i 6 uker og lærte utrolig mye om gårdsdrift og livet 
på en gård på godt og ondt. Her lærte jeg å melke og det førte til at bonden sammen 
med sin fru skulle ta seg sommerferie for første gang på 10 år. Jeg skulle passe fjøset. 
De hadde vel neppe kommet til Sverige før den beste kua (det er jo alltid det) fant ut at 

Forteller: Bjørn Gulbrandsen
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hun skulle ta snar veien ved å prøve å hoppe over ett gjerde med den følge at hun 
rev opp den ene bakspenen. Dyrlegen måtte komme helt fra Dombås for å behandle 
kua. Dette var den beste kua men også den beste til å sparke og med lengst bein, så her 
kom de første blåmerkene etter møtet storfebein i fri dressur. Nå var jeg så gammel at 
jeg også lærte en del sosiale ting som det å gå på bygde fest, seterfester i Einundalen og 
andre forhold som er nyttig å vite. Her bodde jeg også på rom hos gårdbrukeren.

Da jeg begynte på Katedralskolen på Hamar ble det naturlige valget naturfaglinjen, 
da jeg fremdeles var fast bestemt på å bli dyrlege. I klassen vår var det elever fra ett 
stort geografisk område da det ikke var mange naturfaglinjer i Hedmark.  I klassen kom 
det også en lang lys Brumunddøl som het Fridthjof Platou. Han satt bakerst i klassen 
og var litt på og av. Spesielt ved vår leite da det viste at han brukte store deler av etter-
middagene og kanskje natten også til å kjøre våronn. Men det kunne jo ikke vi urbane 
menneskene tenke oss på noen måte og han ble kanskje litt med urette sett på som en 
søvnig person. Han presterte til og med å sove over ett store fri engang.

Etter hvert ble Fridthjof ett regelmessig helge innslag i hjemmet mitt i Solplass-
veien på Ajer. Dette hang naturligvis sammen med at vi begynte å på fester og andre 
arrangementer som gjorde det vanskelig å komme seg hjem til Tokstad med offentlige 
transportmidler på en tid på døgnet da vi fant det for godt å komme oss hjem.

 
På våren 1974 forhørte jeg meg med Fridthjof om det var mulig å få en sommerjobb 
på gården før vi skulle begynne i avgangklassen på Katedral skolen. Han skulle forhøre 
seg hos sine foreldre. Jeg hadde da aldri vært på Tokstad og visste ikke hvor gården var 
engang. Etter hvert ble det avtalt at jeg skulle ta en tur opp en lørdag for å hilse på og 
slik at foreldrene hans kunne få hilse på meg. 

Spenningen var stor en lørdag formiddag da jeg startet opp min tilårskomne Tempo 
Corvette 50 cc med kurs for Tokstad gård i Veldre. Med full tank og hjelm på hodet star-
tet jeg på turen nordover. Jeg hadde fått utdelt ett kart som Frithjof hadde laget og fant 
etter hvert veien til Tokstad. Jeg visste hvordan gården så ut etter en ”hjemme hos” 
reportasje i norske Ukeblad som min mor hadde vist meg.

De som tok imot meg var Lars T. Platou, Vesla Platou, Hilde Platou og Fridthjof. Jeg 
ble tatt med inn i daglig stuen hvor Lars T inntok stolen sin. De andre fant sine vante 
plasser og jeg satt spent i sofaen i påvente av hva som skulle skje. Det som skjedde 
var at jeg for første gang fikk oppleve Lars T sin helt spesielle evne til å kommunisere 
med folk. Han greide få denne 17 åringen til å føle seg spesielt velkommen og var særs 
interessert i min motivasjon for å komme og jobbe på Tokstad og hva slags erfaring jeg 
hadde med gårdarbeide. Det nok hende at det kom overraskende på han at jeg allerede 
hadde en del erfaring fra arbeid på to forskjellige gårder.

Vesla deltok også i samtalen synkront med pådekking av kaffe bord. Lars T og Vesla 
fortalte litt om gården drift og litt om historien til Tokstad. Så det ble fort klart for meg 
at her var det en del tradisjon i veggene. 

Odelsgutten holdt seg beskjedent i bakgrunnen. Vi ble fort enige om vilkår som 
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lønn, arbeidstid, kost og losji. Det ble avtalt at jeg skulle være på Tokstad i 5 uker. 
Glad og entusiastisk kjørte jeg hjem til villa strøket på Hamar med sommerjobb som 
gårdsgutt på Tokstad i lommen.

I midten av juni var jeg på vei til Tokstad igjen med sakene jeg trengte for somme-
ren. Jeg fikk tildelt rom 303, mens Fridthjof hadde ett utrolig flott ”gutterom” på rom 
302. Rommet mitt var stort med en stor dobbelt seng og jeg hadde en romkamerat som 
var stille, men stor og det var veven til Vesla.

Jeg hadde toalett og bad med dusj i kjelleren. Dette var meget praktisk og greit.

 
For oss begynte dagen alltid med at Vesla kom og vekket oss gutta i tredje etasje. Først 
banke hardt på rom 302 å høre om svar så forhøre seg om han på rom 303 var våken så 
en tur til med banking på 302. Noen ganger ble både en og to turer til på rom 302 før 
Frithjof var i oppreist tilstand. Etter morgen toalettet var det på med arbeidsklær som 
for min del bestod av en avdanket militær skjorte  og en blå Ajak kjeledress samt adidas 
joggesko. 

Nede på kjøkkenet var det frokost med deilig hjemmebakt brød, mye grønnsaker og 
hjemmelaget syltetøy og annet pålegg.

Arbeidsdagen begynte for oss kl 0700. Vi holdt på til kl 1200. Da var det dugurd. 
Når det var dugurd så var vi først på kjøkkenet og spiste og leste aviser, så tok vi oss en 
strekk på gulvet enten på daglig stuen eller på kjøkkenet. Da la vi gamle aviser under 
slik at vi ikke skulle skitne til. Deretter bar det ut igjen til en ny økt som varte til 1630. 
Da var det å gå inn igjen å vaske seg og skifte hvis vi ikke skulle ut igjen og gjøre seg 
klar til middag, ettermiddagskaffe med hjemmelagede kaker.  Deretter var mer aviser, 
tv før vi fikk litt kveldsmat før vi la oss. Hvis vi var riktig heldige/greie så fikk vi ”Vesla 
smørbrød”. Det var brødskive med smør, egen produsert norsk blad salat, en skive med 
fiskepudding, ananas, eventuelt litt tomat også på toppen hjemmelaget majones.

 
Arbeidet på gården var rent gårdsarbeid da sveiser Håkon tok seg av alt som hadde 
med fjøset å gjøre. Så det ble mye traktorkjøring og annet forefallende arbeid. Vi ung 
gutta jobbet for det meste sammen med Alf Harstad. Når vi la silo også Ole Harstad 
med. Dette var ualminnelig arbeidsomme karer. Ole som den gang var over 70 år stod 
i siloen med jern korsett og spadde utover og tråkket ned i kantene, mens jeg som ung 
og sprek satt på traktoren og kikket ned i siloen. Det var to traktorer på gården begge 
International McCormick kjøpt hos Edvard Bjørnerud i Moelv. Det var en modell 744 med 
full synkronisert girkasse og servo både på styre og brems og så var det en liten modell 
444 med delvis usynkronisert girkasse og uten servo verken på brems eller styring.

Jeg fikk tildelt 444 og hadde mange flotte opplevelser sammen med denne trakto-
ren. En ting jeg fort lærte var å ikke holde fingre eller hånd nede mellom ratt ekene da en 
fort kunne få seg ett rapp når hjulet kom ned i en dump eller lignende. Siloleggingen ble 
organisert slik at Fridthjof kjørte fôrhøster og jeg kjørte imellom mens en av Harstad 

Dagene på Tokstad

Arbeidet på gården
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kara stod i siloen. Jeg skulle få prøve å kjøre fôrhøster engang for 
meg selv nedover låvejordet. Dette var på morgenen og det var bløtt i 
gresset og det gikk ikke bedre enn at traktor, fôrhøster og tilhenger 
begynte å skli. Jeg ble nok skremt og hugg i bremsene hvorpå traktoren 
virkelig begynte å skli sidelengs nedover jordet. Det ble med det fôrhøs-
ter forsøket. Men jeg ble etter hvert god til å kjøre silo opp på låven.

Utpå sommeren dro Fridthjof på hestetur med søskenbarn Jørgen 
til Hanestad i Østerdalen. Da var det tid for vedkapping av løv virke. Alf 
og jeg stod sammen i omtrent 5 virkedager hvor vi ikke gjorde noe annet 
enn å kappe ved og hive det inn i skålen. Største utfordringen var å 
passe på fingre og at en ikke ble truffet av saftige snus klyser som kom 
igjennom luften. Det ble i løpet av den uken kanskje vekslet 5-10 ord. 
Alf var ingen skravle bøtte og det jo heller ikke all verden av beskjeder 
som skal gies til hverandre når en driver med en slik aktivitet. Men på 
den annen side så opplevde jeg ett slags kameratskap med han etter 
hvert.

Alf likte å starte presis det fikk vi gutta merke engang vi var litt 
sene ut fra frokost til silokjøring. Det var første gangen jeg virkelig ble 
lenge og grundig ble kjeftet opp av en voksen person. Verken Fridthjof 

eller jeg hadde noen tøffe kommentarer på lager akkurat da. Vi fikk begynne presis om 
morgenen slik at en kunne ta kvelden når en skulle var beskjeden vi fikk inne imellom 
”skurene” som kom som perler på en snor.

Vesla var jo den som bestemte og noen ganger hadde vi en del diskusjoner gjel-
dende praktiske ting, men vi måtte uansett nok føye oss i de fleste tilfeller. Det var en 
varm og fin sommer og vi hadde kjørt silo til ca kl 2300 på kvelden og satt fra oss trak-
torene på skolejordet og hadde tenkt å legge oss for så å gjenoppta arbeidet tidlig neste 
morgen. Da Vesla oppdaget det var det bare å gå ut igjen å kjøre inn redskapen. På Tok-
stad stod ikke redskapen ute om natta. 

Hvis vi kjørte i stykker eller skulle utbedre noe måtte vi til Ivar på Båberg. Han var 
en tusenkunster som bygde om Taarup fôrhøsteren med den største selvfølgelighet.

 
I helgene kom Lars T. Platou hjem og da var det litt stas. Det var også da det var lønns-
utbetaling. Da måtte jeg komme inn i daglig stuen ved Lars sitt store skrivebord. Han 
tok frem sin store bok, hvor alt ble skrevet inn med sirlig skrift og endte opp med en 
papir lapp hvor alle detaljer fremgikk. Så fikk jeg pengene i liten gjennomsiktig papir 
pose, en slik en som en bruker til frimerker. For meg var dette en høytidelig seanse som 
jeg husker godt.

Da hente det at journalister ringte og ville snakke med Lars, og da var det spesielt å 
svare på telefonen når det var noen fra NRK som ringte som vi hadde sett på TV. Det var 
noe å fortelle hjemme på Hamar at jeg hadde snakket med Olav Gran Olsson.

Når Vesla og jeg var alene en helg så skulle vi hente Lars på Rudshøgda. Vesla 

Bjørn Gulbrandsen og Fridthjof Platou

Livet i hoved-
bygningen
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spurte forsiktig om jeg kunne kjøre bil. Ja selvsagt kunne vi det. Så da ble til at vi 
tok en svart flott Peugot 404 ut av garasjen og snek oss bort til stasjonen på Rudshøgda. 
Da Lars kom spurte jeg han om han ønsket å kjøre tilbake. Nei, bare kjør du Bjørn, det 
går nok bra sa han. Dette var for meg en voldsom tillitserklæring. Vi kjørte sakte og 
pent oppover bakkene mot Simenstad i 2 gir. Da det begynte å gå nedover mot Løken 
gård tenkte jeg at nå var det tid for å legge inn 3 giret. Det var da Lars sa noen enkle ord 
som jeg aldri glemmer. Han la hånden sin på min som lå på ratt giret og sa ”Jeg synes 2 
giret er ett fint gir jeg, Bjørn”. Slik beholdt jeg tillitten og hadde æren i behold samtidig 
som han på en elegant måte fikk sagt at det fort nok.

En kunne bli imponert over Lars sin måte å rose andre på. Han fikk ett knekkebrød 
med ost av Vesla og te til kveldsnytt. Og han takket for dette knekkebrødet som om han 
ikke skulle ha fått mat på flere dager. Jeg trodde første gang jeg var med på dette at han 
holdt noen for narr men det var oppriktig ment hele veien. Veldig mye av det vi spiste var 
laget fra bunnen av Vesla. Hun gikk alltid kveldsrunde med skulebøtta og ga god biter til 
noen utvalgte dyr. Lederkua og favoritten når jeg var der var ei flott ku med flotte horn 
med messing knotter ytterst på hornene som het Vekti. Ett flott ku navn som jeg har sett 
lite til i min senere karriere med storfe.

Vesla satt alltid og syslet med noe og vi merket lite til det arbeidet som hun tydelig-
vis gjorde i huset. Men hun hadde alt på stell til enhver tid.

 
Samme høst kom jeg tilbake til Tokstad for å kjørefôrmark kål. Jeg presterte da å sette 
fast både traktor og henger til Alf sin store irritasjon. Dette året var jeg også på julelunsj 
på Tokstad som jeg senere har hatt gleden av å være med på mer enn tretti ganger.

Under studiet var jeg fra tid til annen med på vår onn og innhøsting hvis det pas-
set seg slik. Engang tromlet jeg nede på Furujordet kom Lars med stokken sin å så på 
det jeg gjorde og jeg fikk grenseløst skryt for maken til bra tromling hadde han ikke 
sett. Tromling er kanskje ikke den største utfordringen, og det er ikke usannsynlig det 
var derfor jeg fikk den oppgaven men allikevel greide han å rose en litt bortkommen 
student.

Mye av de erfaringene og ballasten jeg fikk på Tokstad bruker jeg den dag i dag. Jeg 
tenkte når jeg var 17 år og jobbet på Tokstad at tenk om jeg hadde hatt en stor gård. Nå 
34 år etter er jeg bestyrer på en stor gård i Stange hvor vi driver med avlsokser. Nå ten-
ker jeg når jeg anviser vedlikeholdsregningene at det er greit jeg ikke eier dette. 

Det jeg har tatt med meg inn i driften der jeg nå fra Tokstad var er at det skal være 
ordentlig og ryddig på gården og at en skal ta vare på de ansatte og utstyr i den rekke-
følgen. Samtidig skal en kunne glede seg over årstidenes gang og at en får være med 
på å så og høste.

Tiden etter 
sommeren 1974
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Om sjukdommer
Forteller: Alf Prøysen, fra boka ”Det var da det og itte nå” fra 1971. 
Teksten er gjengitt med tillatelse fra Alf Prøysens arvinger og Tiden 
Norsk Forlag.
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Vår barndom og oppvekst på Tokstad
i tidsrommet 1924-1932

Jeg, Nils Ragnar Hofft jr. ble født i Ullevål hageby tidlig i 1921, mens min søster Kari 
Solstad, født Hofft kom til verden høsten 1922 på gården Løken (nabogården til Tokstad). 
Vi fl yttet nemlig til Løken da mor ble gravid med Kari. 

Våre foreldre var Borghild, født på gården Vold i Ringsaker i 1887, datter av lens-
mann Martin Georg Halvorsen, og Nils Ragnar Marius Hofft, født i 1887 på gården Kaas 
(Koss) i Veldre. 

Far (Nils Ragnar Hofft) ble handelsreisende og som 
sådan var han en av de første bilister i Norge. Han var 
ansatt hos P.M. Røwde (Askim Gummivarefabrikk) og 
Severin Jacobsen a/s i Oslo. Far var aktiv innen idrett, 
langrenn og hopp, og var administrativt med i Veldre ski-
lag, hvilket fremgår i boka til Thor Gotaas. Hans søster 
Thea hadde forkjærlighet til Kaas og Veldre og stiftet et 
legat i sin mors navn som årlig utbetaler midler til bl.a 
trengende ungdom i Veldre sogn.

Årsaken til at vi fl yttet til Løken og senere Tokstad 
var at vår mor var syk og svak og kunne vanskelig stelle 
små barn. Hun led av en hjertefeil helt fra fødselen av, 
og måtte ha hjelp til oss og senere også til seg selv. 

Far var som nevnt handelsreisende og sjelden 
hjemme, og i 1924 fl yttet vi til Tokstad hvor vi ble boende 
i pensjon på den store salen i 2.etg i hovedbygningen. 
Hvorfor det ble Tokstad antar vi var for at vår mor alt fra 
barndommen av var venninne av Lina Tokstad. Lina var 

født Krogvik og mor på Vold. Så vidt jeg vet var Krogvik og Vold nabogårder.
Far ansatte 2 barnepleiersker og senere også en sykepleier, – og vi fi kk jo etter hvert 

god kontakt med vertskap og tjenere på Tokstad. Først og fremst Lina Tokstad (”Tante 
Lina”) og hennes svigerinne Helga Tokstad (”Tante Helga”). Dernest i tilfeldig rekke-
følge: Anne stuepike som var den som vi husker fyrte opp i den store støpejernsovnen 
på salen tidlig på morgenen på kalde vinterdager. Anna kokk som sto for matlagingen 
på gården. Vi husker også brødbakingen. Da var det adgang forbudt på kjøkkenet. Anna 
skulle ha plass til brødene utover lange bord, da ble det liten plass til både voksne og 
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ikke minst barn.
Anette budeie som hadde krefter som en kar, bar et fullt melkespann (50 liter) i 

hver arm fra fjøset til melkeseparatoren. Kari syntes ikke om den separerte melken. 
Heller ikke ”Lurven”. De så sitt snitt til å bli med Anette til fjøset for å drikke melk der, 
før separeringen. ”Lurven” var katten til tante Helga. Den bar sitt navn med rette, lur-
vete pels, stor og hvit av farge.

Johanne Harstad som vi husker som en god og varm reserve barnepleierske. Hen-
nes bror Arne Harstad ble også en god venn, og mitt ideal. Anitra skriver i 600 års jubi-
leumsheftet ”Tokstad 1358 -1958” under avsnittet ”Litt om en gammal gard” s.46 om 
Arne som bar tunge melsekker fra stabburet til Anna på kjøkkenet med en smågutt 
ridende på sekken, - det var meg.  Faren til Johanne og Arne, Johan Harstad, husker 
vi også. Han ledet arbeidstokken ved gårdsdriften. Vi husker også Andreas. Han pakket 
inn spekesilda i papir og la den på glørne i kjøkkenovnen. Det var interessant, men så 
skummelt ut, så vi turte ikke smake.

 
Vi vokste til og begynte etter hvert på Furu skole, jeg i 1927 og min søster to år senere. 
Vi begynte på skolen om våren den gang. Som lærerinner fikk vi Ragna Arntsen og etter 
hvert Aagot Sørlien. De spiste sine middager på Tokstad og bodde vel i 2.etasje på sko-
len hvor også overlæreren Ole Storaas med familie bodde. 

Av våre klassekamerater må jeg nevne Arne Barnehjemmet (Grønvold) og Klara 
Ingeborg Hveem (Vesla) fra Baaberg som senere giftet seg med Lars Platou og ble hus-
frue på Tokstad. En dag kom Arne til skolen med en stor fingerbandasje som enkelt 
kunne tas av og settes på, hvilket han da også gjorde for å vise frem en finger som var 
sprukket, blodig og stygg. Så kom frk. Arntsen inn i klasserommet, oppdaget Arne, og 
spurte hva hadde hendt? –”Je klæmte finger´n i døra på barnehjemmet” svarte Arne, og 
dro av bandasjen og stakk den opp i fjeset til lærerinnen. Det ble for mye for henne og 
hun sank sammen, halvveis til gulvet, støttet opp av en pult. -”Å ska vi gjøre me a”? kom 
det fra Arne, (eller kanskje det var en av de andre skolekameratene). 

På Tokstad hadde de en vær (sauebukk) - som sto tjoret på jordet. Den gikk for å 
være folkevond og jeg var ikke venner med den etter at jeg en dag fikk en trøkk bak og 
gikk rundt i kast i det jeg hadde feilberegnet tjorets rekkevidde. Min søster Kari derimot, 
var uredd og godvenn med væren. En dag klatret overlærer Storaas ned fra 2.etasje på 
skolen, og kom løpende bort til Tokstad og fortalte at væren hadde slitt seg og sto i gan-
gen utenfor leiligheten hans. Det ble min søster Kari som ble den reddende engel, da 
det i øyeblikket ikke var andre på Tokstad som kunne hjelpe Storaas. Hun dro av gårde 
til skolen og hentet væren, med meg som assistent, men på betryggende avstand.

Søster Kari hadde en god venninne i Vesla Hveem fra Baaberg. Både i samme sko-
leklasse og ellers. Vi håper og tror Vesla fortsatt bor på Tokstad. 
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Stabburet lå så vidt vi husker ved hovedinnkjøringa fra hovedveien. Gårdsplassen var 
delt i to: ett øvre og ett nedre tun. Disse var atskilt med en husrekke av lave hus og et 
gjerde parallelt med hovedbygningen. Disse hus inneholdt utedo (kaldt om vinteren og 
med ulveskinnspelser hengende på veggen), hønsehus, vedskjul og slaktehus. På øvre 
gårdstun lå det en brønn og en gåsedam.

Hesthagan lå nedenfor barnehjemmet. Det gikk en sti eller kjerreveg ned dit fra 
Harstadveiskillet. Vi fikk lov til å ri hestene til og fra beite. Det var ikke sal på hestene, 
det eneste vi hadde og holde oss i var manen på hesten. Det gikk som regel bra, men 
da hestene nærmet seg stallen, gikk det som oftest over i trav, og det var flere enn meg 
som datt av hesten. Vi måtte dessuten hoppe av i fart da vi nærmet oss stallen for stall-
døra var for lav for både hest og rytter.

En episode vi husker godt, og som var spesielt dramatisk i barneøyne, var da Lasse 
(Lars Platou) med sine søstre ba med seg Vesla og min søster Kari på tur med fiske-
kjelke. I god fart kolliderte de med portstolpen, med det resultat at Vesla brakk benet 
og måtte kjøres til Hamar sykehus.

En annen dramatisk opplevelse fra 1929(1930) da et voldsomt tordenvær herjet 
distriktet. Det må ha vært i august måned, for nattehimmelen var mørk, og forsterket 
inntrykket vårt da vi satt ved vinduene i folkestua og så flere gårder i brann. Lynet slo 
også ned i strøminntaket på Tokstad med tilløp til brann, men Johan Harstad reddet nok 
Tokstad den kvelden. 

Ved juletider husker vi ”tante” Helga la kongerøkelser på spisestueovnen. Ei lukt 
vi fornemmer den dag i dag. På denne tiden av året gikk vi jo julebukk, og barnekjære 
Mimi Løken var nok den av naboene som fikk oftest besøk. Hun hadde så gode kaker, 
krumkaker, smultringer, goro og fattigmann. Vi følte at hun forventet besøk, for lageret 
var utømmelig. 

Vi kan imidlertid huske en bakstekone som bodde på en liten plass nedenfor bar-
nehjemmet. Hun var på Tokstad hver jul og sto for julebaksten. Hennes navn var Anna 
Smedbakken, og navnet på plassen, Smedbakken.

Dramatisk var det også for barneøyne å være vitne til slakting av griser. Vi husker den  
dag i dag at slaktemaske ble tatt i bruk. Slakting av høner var også dramatisk. Hodene 
ble hugget av på hoggestabben og hønene flakset omkring i krampetrekninger.

Vi var ofte på Fram hos vår tante Edith og onkel Reidar (lensmannen). Fram var 
lensmannsgården i Ringsaker, og nærmeste nabo til Tingvang ved Ringsaker kirke. Der 
var det fra tid til annen danseskole. Søster Kari og vår fetter Kjeld (foreløpig siste Halv-
orsen-lensmann i Ringsaker) førte an i polonesen. Jeg selv var ikke noen danseløve. 
Når det var charleston gjemte jeg meg helst borte i en krok med et påskudd at jeg fikk 
så vondt i beina av den dansen.

Far var ”hobbyarkitekt” og da Tokstad trengte nytt inngangsparti på hovedbygnin-
gen, tegnet han den nye verandaen. Den står vel kanskje den dag i dag?

Vi var ofte på landhandleriet ved Rudshøgda stasjon, hos kjøpmannen Jakob Rud. Vi 
glemmer ikke hans teknikk med å fylle spann med sirup fra tønna ved hjelp av en spak 
som han snurret rundt for å få opp sirupen, for deretter å la den sige ned i spannet. 

Barndomsminner
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”Borre”, datter av ”tante” Lina og Lars Tokstad, bodde også i perioder på Tokstad. Vi 
fikk god kontakt med henne. Hun og tante Lina besøkte oss på hytta vår på sjusjøen, 
”Nilsbu”, hvor vi bodde om somrene. Også i påsken, så lenge mor orket. p.g.a hennes 
sykdom.

Utenom oss kan vi ikke huske at det i denne perioden (1924-1932) bodde noen i 
pensjon på Tokstad. Jeg har nevnt lærerinnene som spiste middag daglig. 

Lina og Lars Tokstads familie ved svigerinne Helga Blystad, familien Platou fra Sta-
vanger, senere Ajer ved Hamar, hver sommer og familien Løwsow fra Oslo var ofte på 
Tokstad.

Kunstmaleren Peters besøkte Tokstad ei tid for å male bildet ”Den store barnedå-
pen”. Med flere av gårdens ansatte som modeller. Vi husker motivet: sleden med hest 
foran hovedinngangen til sidebygningen. Jeg husker dette godt fordi jeg fikk et skrin 
med fargeblyanter av kunstneren. Bildet henger vel på Tokstad fremdeles.

 
 
Tante Lina ble etter hvert en reservemor for oss. Vi syntes nok at hun var streng inni-
mellom, men hun var jo den som hjalp mor til vår oppdragelse, og vi er en stor takk 
skyldig for det.

En kald vinternatt i 1931 døde mor, av lungebetennelse, 44 år gammel. Jeg kan 
huske at far tok med Kari og meg til sykesengen om kvelden for å si farvel, og om 
morgenen etter var hun død. Jeg kan huske at den blomsterdekkede kisten sto nede 
i stuen på Tokstad og at overlærer Storaas holdt en gripende minnetale, og gravføl-
get fra Tokstad til Ringsaker kirke hvor mor ble gravlagt i familiegravstedet (lensmann  
Halvorsen) - en karavane av sleder i vinterklar kulde – stillheten kun brutt av dombjeller 
og prustende hester.

Året etter flyttet vi fra Tokstad til Oslo (Grefsen). Dermed sluttet vår barndoms his-
torie på Tokstad, og vi sitter tilbake med takk til alle som bidro til lykkelige minner fra 
Tokstad.

Farvel til Tokstad

Gjester



Tokstadminner

Vi var en liten – meget lykkelig – familie på fem. Mor og far og tre barn. Vi bodde i Sta-
vanger – i Erling Skjalgsonsgt. 19. Mor og far bosatte seg i Stavanger efter at de giftet 
seg i 1919. Far var Fridthjof Fredrik Sem Platou – fra Hamar, og mor var Johanne Marie 
Tokstad fra Veldre. Hun var odelsjente på Tokstad. Hennes far – Lars Tokstad – hadde 
vel kanskje håpet at hun skulle funnet seg en dugelig gårdbruker til mann, men slik 
gikk det altså ikke. Far var bygutt, student og sivilingeniør fra Trondheim. Lars Tokstad 
var meget plaget av sykdom. Han hadde vært igjennom 2 store maveoperasjoner – og 
håpet nok på avløsning som gårdbruker. Hans kone var Lina – født Krogvik. Hun var døpt 
Eline, men ble alltid bare kalt Lina. Hun og Lars fikk tre barn. Vår mor – Johanne Marie, 
f. 1898, Ingeborg, f. 1902 og endelig en liten odelsgutt – Lars, f. 1904. Men han fikk suk-
kersyke, den gangen en uhelbredelig sykdom, og han døde bare 2 år gammel. Og sorgen 
på Tokstad var ufattelig stor.

Desto større var jo gleden da mor 2. juli 1920 i Stavanger nedkom med en sønn. 
Han skulle selvfølgelig hete Lars. Han ble døpt Lars Tokstad – foran Sem Platou. En ny 
odelsgutt var født. Men vi bodde jo i Stavanger. Og det var langt mellom Ringsaker og 
Stavanger i 1920-årene. Reisen tok en natt og en dag og nok en halv dag!!

I 1921 fikk mor og far en datter – og det var meg.  Jeg ble kalt Anne- Marie efter vår 
farmor. Og i 1925 kom det en pike til. Hun fikk navner Johanne Cathrine Eline – alltid 
kalt Vesla. Men vi bodde som sagt i Stavanger.  Hver eneste sommer reiste vi – d.v.s. 
vi tre barna og mor – til Tokstad og bodde der i mange, mange uker.  Far måtte være 
gressenkemann i Stavanger – og han vantrivdes nok ofte med det. 

 Jeg har lyst til å fortelle litt om hvordan det var å reise fra Stavanger til Hedemar-
ken i 1920-30 årene. Alle årene før far fikk skaffet seg sin første bil, foregikk reisen slik: 
Vi tok først Nattruten (slik ble båten mellom Bergen og Stavanger kalt) fra Stavanger 
om kvelden. Båten het ”Stavanger 1”, og der sov vi i vår lugar til vi våknet neste morgen 
i Bergen.  Far fulgte oss nok ofte til Bergen. For det var ikke så lett for mor alene med 3 
barn og masse bagasje å komme seg fra kaien i Bergen til stasjonen tidlig om morge-
nen. Derefter hadde vi en hel, lang dag på Bergensbanen over fjellet til Oslo.  Ofte hadde 
vi en kupé for oss selv, og vi barn syntes turen var veldig spennende! Toget stoppet jo på 
alle stasjoner. Lasse satt som regel med ”Rutebok for Norge” og krysset av for hver sta-
sjon! Jeg tror turen tok 12 timer. Vi hadde jo med oss niste, men middag spiste vi alltid i 
spisevognen. Spisevognen var et deilig sted - med hvite damaskduker på bordene, pent 
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servise og flinke kelnere og også meget god mat! Vi nøt oppholdet der! I Oslo ble vi ofte 
møtt av Momo (vår mormor på Tokstad) og/eller av Titta (mors søster Ingeborg) – hvis 
hun hadde fri. Hun var Røde Kors- søster og jobbet i Oslo. Så måtte vi overnatte et eller 
annet sted. Ofte var det på Grand Hotell, kan jeg huske. Og det var jo også veldig spen-
nende for oss barn! Bare det å kjøre heis var en opplevelse!! Neste morgen reiste vi så 
videre med tog til Rudshøgda. Den turen tok 4-5 timer. Og på Rud stasjon (det var nem-
lig det den het den gangen) sto Andreas Olsen (Gamle An´dras) med hest og trille eller 
kalesjevogn og ventet på oss. Nærmere to døgn hadde vi da vært på reisefot. Og vi tre 
barn frydet oss over turen hver eneste gang – enten den gikk fra eller til Stavanger!

Nå vil jeg prøve å beskrive hvordan det var på Tokstad da jeg var liten i 1920 og 
30-årene. Det er jo nesten umulig, men jeg får prøve å beskrive det jeg husker, og det 
jeg vet. Vi bodde i en liten leilighet i en tomannsbolig i Stavanger – og å komme til Tok-
stad var omtrent som å komme til himmelen! På Tokstad var det så enormt god plass, 
fullt opp av mennesker, og det var dyr overalt! På ytre (og også av og til på indre) gårds-
plass spankulerte gjess, ender, kalkuner og høner. Hønene skulle jo egentlig holde seg 
i hønsegården – ute på det vi kalte Volden. Det var hele området rundt den nordre brøn-
nen. Hønsene hadde en lang vandrekanal fra en liten luke i hønsehuset, ned et lite 
skråplan og gjennom en nettingkanal langs hønsehuset helt ut i hønsegården. Men 
enkelte høner greide alltid å finne seg et lite smutthull ut og spankulerte omkring på 
gårdsplassen. Jeg husker en gang en gammel høne stolt kom vandrende med en flokk 
bitte små kyllinger efter seg! Hun hadde verpet sine egg et sted under låven og klekket 
dem ut der – i all hemmelighet!!

Gjessene fikk gå hvor de ville. Og det var en prøvelse for oss barn å komme forbi 
gåsesteggen – når vi for eksempel skulle på do. Den store utedoen var plassert i nord-
enden av hønsehuset inne på Volden. Og den store gåsesteggen strakte hals og kom 
fresende efter nakne barnelegger! Kalkunene var ufarlige og snille, men det var et 
svare styr med kalkunkyllingene hver gang det begynte å regne! De tålte nemlig ikke 
et eneste regndrypp, ble det fortalt. Og Momo og Anna Kokk m.fl. styrtet ut og prøvde 
febrilsk å få kyllingene under tak. Det gjaldt jo liv hver gang!!! Og det begynte ofte å 
regne om sommeren i gamle dage også. Endene kan jeg ikke huske det var større pro-
blemer med. De var bare snille og holdt seg ofte i nærheten av gåsedammen – på ytre 
gårdsplass. Ved siden av dammen – ut fra brønnen var det laget en lang vasstro. Jeg 
tror det var en stor og lang uthulet tømmerstokk. Her sto hestene på rad og rekke og 
drakk vann – før og efter arbeidsøktene sine. Og efter en arbeidsøkt fikk vi barn – da vi 
var blitt litt større – lov til å ri hver vår hest opp i ”rekslinga”. Det var stor stas! Vi måtte 
klamre oss til manen – for hesten var jo uten både biksel og grime – og bakken oppo-
ver var veldig bratt. Det gikk en ”gutu” rett oppover – vis-a-vis innkjørselen. På venstre 
siden var det dyrket mark, men på høyre siden var det bare en vidunderlig blomstereng. 
Alle slags deilige markblomster kunne vi finne der! På toppen av bakken var grinda til 
”rekslinga”, hvor hestene hadde sitt lille paradis. Det gikk en liten sti tvers over denne – 
til en ny grind, og så var vi i ”Kallykkja”. Her var det skog, men området ble også brukt 
til beite. Kua gikk ofte her om sommeren. Så snodde stien seg videre oppover mot Enga 
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Karneval på stabburet sommeren 1935 (eller 1936). 
Fra venstre: Erna Lowsow (f. Krogvik), Elisabeth 
Lowsow, ?, Elsa Thire, trolig Liv Strømstad, ?, Aud 
Lindblom, Elin Lowsow, Ingeborg (Vesla) Hveem, ?, 
Johanne Platou, maud Torkildsen, Lina Tokstad, Anne 
Marie Platou, trolig Claus Lowsow, Vesla Platou, 
Gerd Thire, Lars Platou, Ragnhild Torkildsen, Erling 
Torkildsen
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– gjennom skogen, forbi en stor slette hvor det visstnok pleide være dans i gamle dage, 
og videre opp til gamlevegen  som gikk nedenfor Enga med den gamle Engstugua – som 
hadde jordgulv! Denne turen oppover til Enga var så vakker om sommeren – og så fest-
lig nedover om vinteren på ski! Når man hadde fått full fart på skiene på turen nedover 
fra Øver Enga, gikk det fykende videre gjennom Kallykkja og Rekslinga og videre ned på 
yttergarden på Tokstad. Godt at det var liten biltrafikk på vegen den gangen -!

Men nå må jeg fortelle litt om stallen. Den gamle, deilige stallen!!! Jeg kan ennå 
kjenne lukten som møtte oss i stallgangen foran stalldøren! Her hang nemlig alt sele-
tøyet på rekke og rad – og lukten – en blanding av smurt lær og hest – den var så deilig! 
Av hestene husker jeg ”Dragon” – som ble kalt ”Gamle-Jegeren”- for han hadde vært 
jegerhest i yngre år. Han hadde plassen sin i første spilltau. Så kom ”Svarten”. Han var 
større og yngre og sterkere. Han var liksom Arne Harstads hest. Ingen pløyet så rett og 
fint som Arne og Svarten! Så husker jeg ”Velt-Bron” (Vesle Brunen). Hvis mor skulle ut å 
ride når vi var på Tokstad om sommeren, valgte hun alltid ”Velt-Bron”. Jeg husker også 
en hest som het ”Vidar”. Og en hoppe som het ”Larsine”. Den ble solgt til en gård i Vang. 
Men plutselig en morgen sto den foran stalldøren på Tokstad igjen! Den hadde greid å 
rømme fra  havningen sin og hadde funnet veien ”hjem” alene. Det gjorde et voldsomt 
inntrykk på meg da den ble sendt av gårde igjen! Og så husker jeg ”Sheiken”. Han var 
stor og sterk og lys av lett. Han var liksom hesten ”min”.  Han var jegerhest da jeg var 
liten og var derfor på moen noen uker om sommeren. Han var sønn av ”Borka”, en 
hoppe jeg har hørt mye om. En sprek og meget rask hoppe fra mors ungdom. ”Gutten” 
var en annen hest fra mors ungdom. Kanskje har jeg sett både ”Borka” og ”Gutten”. 
Men jeg husker dem ikke. Når Beste tok oss med på kjøretur, var det enten ”Gamle-
Jegeren” eller ”Velt-Bron” han brukte foran trillen eller kalesjevognen. Så kjøre vi i 
bedagelig tempo til Bolstad og tilbake. Da vi var små kalte vi Bolstad for Haugesund! 
Det var det stedet vi visste om – som man pleide reise til! Og det var stor stas og veldig 
spennende å få være med på kjøretur til ”Haugesund”! Og Beste nøt turene sammen 
med sine barnebarn. Barnebarna var nok den gangen bare Lasse og meg – for Vesla var 
ikke fylt 2 år ennå – da han døde

Men tilbake til stallen. Det var ikke bare hester der. Om vinteren var det i det sør/
østlige hjørne en stor binge – full av sauer! Om sommeren var det ingen der inne uten 
kanskje en enslig vær. Men han var som regel tjoret ute et eller annet sted. De andre 
sauene og alle lammene som var født tidlig om våren, var sendt til fjells – til Moste. De 
holdt som regel til i lia omkring Natrudstilen seter. Det fortalte Ludvig. Det var han som 
sanket dem inn for Tokstad om høsten. Over stallen var det et spennende høyloft. Et dei-
lig sted for oss barn! Vi lurte oss inn der og hoppet og baste og lekte i høyet. Det endte 
alltid med at Gamle-Andreas kom og jaget oss! Alltid like rasende! Vi skulle ikke ”tråkå 
i maten åt gampom”, brølte han. Men våre besteforeldre og mor sa ingenting imot at vi 
lekte der, bare vi holdt oss langt unna den store låvekjøringa!  Dit var det strengt for-
budt å gå uten følge av voksne. For der kunne det ofte være svært mange meter ned til 
et – tidlig på sommeren – tomt låvegulv. Men vi hadde funnet et annet sted å leke – i den 
store låven. Vi lurte oss inn en dør omtrent der hvor garasjen er i dag, gikk opp en liten 
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trapp  og fant et sted hvor vi fint kunne leke i høyet. Men når vi var her- fikk vi Annethe 
på nakken! For dette var foret til ”hennes” kuer!

I det gamle stabburet – som lå vis-a-vis stallen – på den andre siden av porten, 
hadde vi også utrolig mye moro. I 2. etg. var det god plass og alltid helt tomt om somme-
ren. Og om sommeren hadde jo Momo huset fullt av betalende sommergjester – og der 
i blant var det alltid en masse barn. Efter at vi ble tenåringer arrangerte vi dansefester, 
teaterforestillinger og til og med karneval der! Jeg husker spesielt ett karneval – ca. 
1931 – 32 . Den sommeren var nemlig Vesla Båberg (som vi kalte henne) bestevenninde 
med et av pensjonærbarna. Hun het Maud Torkildsen og var like mørk i håret som Vesla 
var lys. Så var det en eller annen som fant ut at til karnevalet skulle disse to kle seg ut 
som spardame og hjerterdame. Jeg tror det var moren til Maud som hjalp dem med 
dette. Og de to små jentene troppet opp i hvite krepp-papirkjoler med henholdsvis et 
stort rødt hjerte og en stor sort sparess på brystet. Er det ikke litt rart å tenke på at nett-
opp hjerterdamen endte opp som ”kjerring” på garden?! Jeg tror hverken Vesla eller 
Lasse hadde slike tanker i hodet den gangen!

I fjøset var det et yrende liv! Fullt opp av kuer og kalver og alltid en stor, farlig okse 
innerst i hjørnet mot syd/vest. Ved siden av fjøset mot nord lå grisehuset. Det var en dør 
imellom, og vi måtte gå opp en bratt, sementert bakke for å komme opp dit. I grisehuset 
var det mange binger med purker og av og til hadde noen av dem grisunger. De grisene 
som ikke hadde unger, skulle alltid ut om dagen. De ble jaget bort i ”grisringen” som 
lå på oversiden av veien omtrenet vis-a-vis smia. Og der hadde grisene det deilig! De 
kunne rote med trynene sine og ”grise” seg til av hjertens lyst. Kalvene ble også jaget 
ut om dagen – og selvfølgelig kuene. De skulle ut og inn to ganger i døgnet. Og det var 
alltid spennende for oss unger å være med å jage kalva eller grisa eller kua for dens 
saks skyld. Det var Annethe som sto for stellet i fjøs og grisehus. Og vi elsket henne! 
Hun var så utrolig snill og tålmodig mot oss barn. Men kanskje ikke alltid like tålmodig 
mot dyrene –. Yndlingskua hennes var ”Viktig”. Hun var en brannete ku som sto fremst 
og alltid var bjellku. Og ”Viktig” var dyktig bortskjemt. Hun likte ikke barn. Henne fikk 
vi aldri lov til å melke! Men ellers fikk vi lov. Annethe lærte oss faktisk å melke i tur og 
orden. Lasse melket ”Lasseros” og jeg fikk melke ”Migod”. Annethe hadde tjent på Tok-
stad fra hun var ganske ung. Hun var født 3.februar 1895, og hun hadde gått i samme 
klasse som mor – på den gamle Furuskolen – nede ved Tokstadfurua. Det var tre års 
aldersforskjell på dem, men skolen var bare todelt – den gang.  På Tokstad var hun – så 
vidt jeg vet – alltid budeie og griskokk. 

Annethe var forresten veldig glad i å spille kort! Vi spilte whist – rundt kjøkken-
bordet om kveldene.  Det faste laget var Annethe og Lasse mot Anne stuepike og meg. 
Kortstokken var meget gammel og velbrukt. Anne ble alltid sur når hun tapte, og Lasse 
ble sint. Annethe og jeg tok det ikke så nøye -.  

Annethe ble trofast på Tokstad – lenge efter at hun sluttet i fjøset. Hun var en av det 
faste ”inventaret” da Ingeborg kom til gards i 1945. Og Annethe var fortsatt like snill mot 
meg og mine. Hun strikket strømpebukser av ull til Anne Johanne og Hege, da de var 
små. Og gjett om de husker de buksene!! De klødde! Og til Tokstadjentene strikket hun 
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jo også i lange baner. Helt til slutt flyttet Annethe til sin datter Anna – som da var gift og 
bodde i Brumunddal. Der døde hun også – i 1961.

En som døde lenge før den tid, og som slett ikke var på Tokstad i 1945 – var Anne 
Haugen – eller Anne stuepike. Hun var født 9.8.1866. Hun var over 30 år eldre enn 
Annethe, og hun var på Tokstad fra mor var liten. Hun var et faktotum! Jeg husker henne 
som litt ”spisk”- hun visste hvor skapet skulle stå – og hvordan alt skulle og burde gjø-
res. Det var ikke noe slinger i valsen der Anne regjerte! Og hun regjerte mye innendørs 
på Tokstad. Over seg hadde hun bare Momo og selvfølgelig tante Helga. Tidlig om mor-
genen kom hun listende inn på soverommet til oss og fyrte opp i ovnen. En stund senere 
kom hun tilbake med et deilig kaffebrett - og med melk og kaker til oss barna. Og en 
stund efter der igjen kom hun med en bøtte varmt vann til morgentoalettet vårt! Du ver-
den som hun bar og gikk trapper! Og så vanskelig det måtte være – med hennes fotside 
sorte skjørt – i de gamle, bratte trappene på Tokstad. Og hvor bortskjemte ble ikke vi 
barn!!! Anne ble på Tokstad til hun døde. Jeg tror det var meget tidlig på 30-tallet. 

Den neste jeg må fortelle om er Anna Kokk. Hun het egentlig Anna Engen og var 
født på Brøttum 6.2.1883 – og der hadde hun hele tiden sin familie. Hun kom til Tokstad 
som ung pike – som barnepike for mor – antakelig rundt år 1900. Efter en del år ble hun 
kokkepike. Når det skjedde, vet jeg ikke. Hun var et enestående menneske!!! Hva hadde 
hun ikke å gjøre? Det er umulig å fatte det. Jeg vet jo hvordan hun hadde det den tiden 
jeg var barn og ungdom. Momo hadde huset fullt av sommergjester om sommeren – og 
julegjester i jula. I gårdsdriften var det full folkehusholdning.  Anna Kokk sto for absolutt 
all matlagning. Hun var førstemann oppe om morgenen. Hun og Anne bodde forresten 
innerst i folkestuen - det som nå er kjøkken. Bak to skjermbrett hadde de sine senger 
og alt sitt pikk-pakk. Anna Kokk skulle stå opp i et iskaldt rom og tenne opp i komfyren 
på kjøkkenet. Så skulle hun lage i stand før-dugurd til folkene. All matlaging og all opp-
vask var hennes jobb.  Så skulle hun lage i stand frokost til alle oss som spiste ”inne”. 
Og så var det – omtrent samtidig – dugurd til folkene. Og til dugurds var det jo alltid 
varm mat! Så var det middag til oss ”inne” – og til alle folkene. Og kaffeservering var det 
jo efter både dugurdshvil og middagshvil. Hvor mange gryter og kjeler måtte ikke Anna 
Kokk ha i sving – samtidig?! For maten var jo aldri den samme – ”inne” og i folkestuen! 
Og til slutt var det jo aftens - i spisestuen og i folkestuen. I tillegg til alt dette hadde 
Anna ansvaret for renholdet på kjøkkenet og i folkestuen. Det var hun som vasket gul-
vene der – hver eneste dag. Og innimellom alt dette måtte hun bake! Det gikk jo masse 
kaker til så mange mennesker. Til bakingen fikk hun nok litt hjelp av Anne – og av  tante 
Helga – så lenge hun levde. Anna Kokk hadde – i tillegg til alt dette – det fulle ansvar for 
høner og ender og gjess og kalkuner!! Og så skulle hun ringe i matklokken – ut og inn til 
alle økter. Hun måtte også ofte selv ta vedmeisen på ryggen og gå i skålen efter ved til 
komfyren. Hun måtte sanke inn egg i hønsehuset, og hun måtte på stabburet efter mel 
og andre ting som ble oppbevart der. Av og til måtte hun ut i skålen for å hugge hodet av 
et par av sine kjære, brune høner. Det var vel når vi skulle ha hønsefrikasse til middag. 
Det var så nifst å se på – når hønene flakset av gårde – uten hode! Det som gjør Anna 
Kokk – om mulig – enda mer imponerende i mine øyne, er at hun – gjennom hele livet – 

Bror Lasse og meg med hver vår Fridthjof født i 1956
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hadde så vonde ben! Hun var svært plattfot på begge føtter – og hadde tydelig vondt for å 
gå – særlig når det led ut på dagen.  Innleggssåler og fotsenger som vi har i dag, fantes 
ikke den gang. Men Anna Kokk var like blid – hele dagen! Hun likte å småerte oss da vi 
var barn. Derfor var jeg litt sur på henne da jeg var riktig liten. Min aftenbønn var den 
gang: ”Gud bevare alle på Tokstad, men ikke Anna Kokk!” Jeg husker at mor fortalte 
henne dette engang (til min store fortvilelse) – og Anna lo sin trillende latter!! Jeg vet 
ikke hvor mange Anna Kokk måtte koke mat til hver dag. Om sommeren var huset fullt 
av pensjonærer – eller sommergjester – som det het.  20 – 30 til bords til hvert eneste 
måltid inne i spisestuen. Og i folkestuen var det jo også helt fullt rundt det lange bordet. 
Av og til var det også håndverkere på gården. De var liksom litt ”finere” og skulle ha sin 
servering rundt selve kjøkkenbordet. Jeg fatter ikke hvilken kapasitet Anna Kokk hadde! 
Og hvilke oppvasker!  I en sinkbalje på kjøkkenbenken – med vann som var varmet på 
komfyren. Hun fikk efter hvert elektrisk komfyr, men måtte alltid bruke vedkomfyren i 
tillegg. Jeg tror også hun stolte mer på den. Når jeg om morgenen kom ned den bratte, 
innebyggede trappen – som gikk fra soveværelset og ned på kjøkkenet, husker jeg at 
Anna ofte hadde stekeplater fulle av småkringler stående utover til heving. Det duftet 
så deilig av kardemomme! Tenk hva Anna hadde utrettet av arbeide før vi andre sto opp! 
Det var ikke rart  hun ertet oss for at vi ”sov til dugurds” – som hun pleide si. Anna Kokk 
var fortsatt på Tokstad da Vesla og Lasse giftet seg, og hun var på Tokstad til det siste. 
Hun døde på Elverum sykehus i 1963, 2 år efter Annethe.

En som ikke var på Tokstad da Lasse giftet seg var Andreas Olsen – eller Gamle-
An´dras – som han ble kalt.  Han var stallkar og vedhugger, da jeg var liten. Men han 
kom til Tokstad faktisk lenge før mor ble født – og hun ble født i 1898. Han fortalte meg 
engang at det var han som kjørte inn til Hamar og hentet Beste da han kom hjem fra 
Amerika tidlig på 90-tallet. I hele den tiden Beste levet, var Andreas først og fremst 
hestekaren på gården. Og det var alltid mange hester på Tokstad. Beste hadde nem-
lig ofte hester som Staten eide, i ”pensjon” om vinteren. De skulle alle ha foring, og de 
skulle mosjoneres hver dag! En ekstra stall ble også bygget i den anledning. Det var den 
såkalte Raustallen – som var plassert nord for gåsedammen. Og Andreas var også kusk 
for mor og Titta da de var unge og skulle kjøres til og fra ball. Mor fortalte at han satt 
på galleriet på Tingvang hele kvelden og fulgte jentene ”sine” med Argusblikk. Og neste 
dag berettet han ved folkestuebordet alt om hvem de hadde danset med o.s.v.  De siste 
årene han levde var han skrøpelig. Han hadde magebrokk – som han ikke ville operere. 
Dette plaget ham jo stadig mer og mer. Han greide nok ikke å gjøre nytte for seg de siste 
årene, men han fikk være på Tokstad til sin død. Det var ingen som ble sendt på gamle-
hjem fra Tokstad! 

Om Harstadfamilien er det mange som vet meget mer enn jeg. Men jeg kan fortelle 
hva jeg husker – fra jeg var liten. Johan var husmann og bodde i Øvre Harstad. Han var 
født 6.3.1875, og faren hans het Ole Hagastuen og var husmann på Saugstad.  Johan 
var ”husbondskar”, som det ble kalt.  Og han var en førsteklasses sådan. Han kom til 
Tokstad som ung mann og jobbet da mest som hestekar. Jeg mener å ha hørt at han 
var dragon da han tjenestegjorde på Gardemoren, og han var flink til å sko hester. Han 
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kunne også bruke smia og smi litt, når det var om å gjøre. På Tokstad traff han Agne-
the. Hun var barnepike eller stuepike. Mor kalte henne for ”Atitt”, fortalte hun. Det ble 
et par av Agnethe og Johan, og de flyttet inn i Øvre Harstad som husmannsfolk. Og så 
fikk de det ene prektige barnet efter det andre! Først Ole. Han ble kalt Ole efter Johans 
far. Så kom Arne, så Paula, der efter Johanne og til slutt Alf. Alle 5 arbeidet på Tokstad, 
så snart de ble store nok til det. Da Ole giftet seg med sin Anna, flyttet de inn som hus-
mannsfolk i Nedre Harstad. Og han arbeidet også hele sitt liv på Tokstad. Det samme 
gjorde Arne. Han giftet seg aldri. Han bodde i drengestuen på Tokstad helt til han ble 
gammel og syk. Da flyttet han tilbake til Harstad. Paula var stuepike på Tokstad da jeg 
var liten, men hun ble ”headhuntet” av en av sommergjestene – og ble hushjelp hos 
familien Torkildsen i Oslo i mange år. Johanne overtok stuepikejobben på Tokstad efter 
Paula. Og hun var et muntert midtpunkt på kjøkkenet i mange år. Vi barn elsket henne! 
Av og til fikk hun ”fri” for å leke med oss ute på gårdsplassen. Hun kunne så mange 
morsomme leker!  Inne i huset ble Johanne opplært av Anne, og efter Annes død ble 
Johanne sjefen ”inne”. Alf gikk i sin fars og sine brødres fotspor og jobbet hele sitt liv 
på Tokstad.  Han ble selv ”husbondkar” efter hvert. Jeg husker at Momo sa, at Alf var 
den av guttene som lignet mest på sin far. Og det var en stor kompliment! Jeg husker 
hele familien – som snille – gode – vennlige mennesker. Vi hadde stor respekt for Johan! 
Han var aldri sint – bare lun og koselig. Arne var full av liv og artige påfunn – og holdt 
leven med oss unger. Ole var mer alvorlig – men han var så pen, syntes vi – og alltid 
snill mot oss, selv om vi sikkert ofte løp i bena på ham og de andre. Alf jobbet ikke på 
Tokstad da jeg var liten. Han var selv for liten da. Men jeg husker ham i april 1940! Da 
hadde han nok vært i arbeide på Tokstad i flere år, men akkurat da – i april 1940 – var 
han i militærtjeneste. Da kom han nordover – sammen med de norske styrkene – og de 
skulle lage en forsvarsstilling akkurat ved området Harstad – Tokstad! På Tokstad var 
det fullt opp av evakuerte folk fra Hamar og Oslo. Og gården ble beordret fraflyttet – da 
de mente den ville komme i skuddlinjen i løpet av natten. Vesla og jeg var på Tokstad 
da.  Mor og far var på Ajer. Lasse skulle egentlig vært med blant disse norske styrkene, 
men han var allerede blitt såret og lå på sykehuset i Hamar. Men det visste vi ingenting 
om – vi som var på Tokstad. All telefonforbindelse var brutt. Men Alf var med blant alle 
soldatene som vrimlet omkring ute på garden. Alle de evakuerte ble helt vettskremte 
og fulgte ordren fra kaptein Åmot. De fikk med seg litt pikk-pakk og styrtet oppover. ”Ut 
i marka”, var det de sa, i det de løp. Men de kom jo ikke så langt. Det fikk vi greie på 
siden. De havnet på Båberg!

Men det var noen få av oss som nektet å forlate gården – og vi fikk mye kjeft for det! 
Det var Anna Kokk, Annethe, Gamle-Andreas, Ragnhild Heramb (hun var fastboende 
pensjonær på Tokstad da og hadde bodd der i mange år) og Vesla og jeg. Jeg husker 
vi satt rundt kjøkkenbordet om kvelden – og hørte kanonene drønne i det fjerne. Frk. 
Heramb satt med skrinet med skinnbrevene i fanget! De skulle i hvert fall reddes!! Men 
vi var ikke så høye i hatten der vi satt utover kvelden. Fjøset var jo fullt av kuer – og i 
stallen var det hester og sauer – i grisehuset griser og hønsehuset fullt av høner! Og 
gårdsplassen full av biler og soldater. Vi fryktet jo da aller mest tyske bomber og brann 
som følge av det. Vi turde ikke tenke på å legge oss.
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Men heldigvis – for Tokstad og for oss som satt rundt kjøkkenbordet ut over natten 
– fikk kaptein Åmot engang i løpet av natten beskjed om å ta med seg sin avdeling og 
trekke seg videre nordover.   Og den trefningen de hadde forberedt ved Tokstad, ble flyt-
tet til Åsmarka. Og dit – av alle steder – hadde Titta, hennes mann Robin og deres 2 små, 
flyktet! De ble sittende i en kjeller der, mens kulene pep over hodene deres! De skulle 
nok heller blitt værende på Tokstad. For dit kom det ingen tyskere. De brukte nok en 
annen vei nordover. Men vi hørte på kanondrønnene at de hadde passert oss, og at det 
ble kjempet lengre mot nord. Og efter noen dager strømmet alle de evakuerte ned igjen 
fra Båberg. Og Anna Kokk skulle sørge for mat til alle til alle måltider! Hun hadde jo da 
ingen husmor over seg på gården. Momo var død – i 1938. Mor og far var på Ajer. Over-
hodet ingen forbindelse dit. Anna Kokk hadde alt ansvar! Hvordan greide hun det? Jeg 
fatter det ikke. Vesla og jeg ble på Tokstad i noen dager efter at tyskerne var passert. 
Men så ble vi lei av alle Oslofolka som virret omkring og bestemte oss for å gå hjem til 
Ajer. Vi visste jo ingenting om hvordan det var gått der – om gården sto – om mor og far 
var i live. Og om Lasse visste vi jo absolutt ingenting heller – efter at han vervet seg den 
9.april. Ingen radio, ingen telefon, ingen postforbindelse med utenverdenen.  Syklene 
våre var på Ajer, og alle tog sto stille. Bare tyske troppetransport-tog gikk. Og de gikk 
ustanselig – hele døgnet. Vi fikk en grundig overhaling av tante Erna (Lowzow) da vi for-
talte at vi ville gå hjem til Ajer. Hun mente det var det glade vanvidd å bevege seg ut på 
landeveien for to enslige unge jenter. Men vi vandret trøstig av sted. Vi gikk over Dæhli 
og gjennom Brumunddal. Der traff vi tilfeldigvis Terje Lundby, som kunne fortelle oss 
om hvordan alt hadde foregått der. Så gikk vi hovedveien og tok opp til Furnes kirke. Jeg 
kan ikke huske at vi møtte en eneste tysker. Da vi nærmet oss Ajer og var kommet så 
langt som til Breidablikk, så vi mor og far komme oppover veien og svinge opp til Ajer. Vi 
vinket og ropte, men de så ikke oss. Vi løp hjem og gjensynet var stort! Og da først fikk 
vi vite at Lasse lå såret på Hamar sykehus.  Han hadde jo meldt seg som frivillig, hadde 
ikke avtjent sin verneplikt ennå. Men han hadde sertifikat og ble satt til å være ordonans 
på motorsykkel. Han skulle kjøre tyskerne i møte, snu så snart han så dem og kjøre 
raskest mulig tilbake og melde fra. Han gjorde det. Efter at han hadde fått snudd, ble 
han truffet av et skudd som kom forfra!! Han falt av sykkelen og ble liggende i veigrøf-
ten. Der fant tyskerne ham. Heldigvis var Lasse ved bevissthet og kunne snakke med 
dem. Tyskerne var greie mot ham og fraktet ham til Hamar Sykehus hvor han straks ble 
operert. Skuddet var gått tvers igjennom brystet hans – uten å skade verken hjerte eller 
lunger. Det var bare noen få millimeter om å gjøre! Mange år senere fikk mor tilfeldigvis 
høre at noen skarpskyttere fra Furnes hadde ligget i stilling oppe i lia  - og at de hadde 
trodd de skjøt en tysker! Men hva som er sannheten her – får vi jo aldri vite.

Ja, dette var litt om aprildagene i 1940.  Men nå tilbake til ”hvordan det var på Tok-
stad da jeg var liten.” Jeg har fortalt om ”tjenerskapet”. Men så var det de tre som bodde 
”inne”, det vil si de tre som spiste sine måltider inne i spisestuen. Alle de andre spiste 
jo i folkestuen. De tre ”inne” var Beste og Momo og Tante Helga. Fordi Tante Helga og 
Momo er omtalt i kapitlet ”Det står alltid kvinner bak - fire sterke kvinner på Tokstad”, 
vil jeg her fortelle litt om min bestefar - eller Beste Tokstad som vi kalte ham.
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Inntil 1927 – og jeg nærmet meg 6 år – var min bestefar sjefen på gården – eller 
”mæin” – som folkene sa. Han var en høy, flott, staut kar – og jeg elsket ham! Han så 
nok at Lasse – som bare var 14 måneder eldre enn jeg – ble forgudet av Momo og av 
flere med henne. Lasse var jo det store håpet – efter at mors lillebror - Lars - døde bare 
2 år gammel. Kanskje derfor tok Beste seg litt ekstra av lille meg. Vi gikk ”lange” spa-
serturer langs veien. Han med en spaserstokk i den ene hånden og meg i den andre.  
Beste hadde jo hatt flere store operasjoner i maven og var tydelig merket av det. Jeg 
kan aldri huske at han deltok i gårdsarbeidet. Han gikk rundt og inspiserte og ga sine 
ordre. Han innga stor respekt. Og jeg elsket ham, som sagt. Han må ha vært en utrolig 
flott kar i sin ungdom! Høy, svart i håret, sterke blå øyne, musikalsk, kunne spille flere 
instrumenter – spesielt fiolin – og han var sanger, var med i mannskor. Det er derfor 
ikke så underlig at Momo falt for ham – da han kom hjem fra Amerika i 1893.  Momo var 
da 20 år og hadde sikkert mange friere, nydelig som hun jo var, og dessuten eneste dat-
ter på Krogvik. Man kan jo kanskje tenke seg at Momos far – Johannes Krogvik – hadde 
ønsket seg en litt bedre stillet mann til sin eneste datter og øyensten.  Beste var riktig-
nok odelsgutt på Tokstad, men forholdene på Tokstad hadde vært svært trange siden 
Anton døde. Hans enke – Johanne – ble rådet av sin familie på Skapal til å selge Tokstad 
– da hun ble enke bare tre måneder efter bryllupet. Hun fikk jo da med ett ansvaret for 
tre mindreårige barn. Men Johanne var tapper. Hun valgte å prøve å holde det gående 
inntil Beste – som var 11 år da faren døde – kunne overta. Og det skjedde da han giftet 
seg med Momo i 1897. 

Jeg kan ikke fortelle så mye mer om Beste, dessverre. Bortsett fra begravelsen 
hans – den husker jeg tydelig. Men en liten ting kan jeg nevne. Lasse og jeg gikk rett bak 
kisten da den ble ført ut igjen fra kirken og bort til graven. Vi bar på hver vår lille krans 
som vi skulle kaste ned på kisten efter at den var senket. Lasse kastet sin først, og den 
la seg pent midt oppe på kisten. Men min krans gled ned på siden!  Jeg sørget over det 
i mange år!!! Inntil jeg kom i tanker om at min krans la seg rett over hjertet hans.  Det 
trøstet meg litt. Så dere skjønner – jeg var utrolig glad i ham!

Det er forresten en ting om Momo jeg må utdype, som bare så vidt er nevnt i det 
andre kapitlet. Hun var et stort havemenneske. Hun var veldig interessert i allslags 
blomster og nyttevekster. Haven på Tokstad var – da jeg var liten og ung – en stor opp-
levelse! Et kjempestort staudebed til venstre med det samme man kom inn igjennom 
haveporten. Alle slags praktfulle stauder og alltid noen i full blomst! Og et langt bed 
med forskjellige andre blomster langs hele husveggen mot vest. Og store, gammel-
dagse, duftende rosebusker ved verandatrappen! Jeg så ofte Momo med baken i været 
ute i haven. Hun elsket sin have, og hun var også meget stolt av den. Nedenfor fjøset 
hadde hun en enorm kjøkkenhave. Det var ikke noen gjødselkjeller den gangen, bare en 
svær gjødseldynge rett utenfor fjøset. Derfor ble det jo ekstra fet og fin jord rett neden-
for – i kjøkkenhaven.  Jeg kan ennå kjenne duften av alle de forskjellige grønnsakene. 
Den slo imot en såsnart en nærmet seg kjøkkenhaven! Her hadde Momo alt – fra red-
diker, salat og gulerøtter til pastinakk og portulakk og persille. Og en stor jordbæråker! 
Nedenfor kjøkkenhaven var det flere rader med bringebærbusker – som et gjerde mot 
jordet. Mellom staudebedet og kjøkkenhaven var det gressplen med en mengde rips- og 
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solbærbusker og også morell- og kirsebærtrær. Man kunne ikke se kjøkkenhaven fra 
haveporten. Bare en masse busker og trær – og mellom disse snodde det seg en smal 
sti ned til kjøkkenhaven. Som liten husker jeg det var som å gå gjennom en spennende 
urskog! Og plutselig sto man foran den herlig duftende kjøkkenhaven. Rett foran huset 
var det to skrånende gressplener – med havegang imellom. Og nede i hvert hjørne var 
det lysthus – med bord og benker rundt. Jeg kan huske kaffeservering i det søndre lyst-
huset, men aldri noen i det nordre. Men det var jo spennende å leke der! Nedenfor all 
denne herligheten var så eplehaven. Her plasserte Momo dukkestuen da hun fikk kjøpt 
den ca.1930. Den var egentlig et lite hus som tilhørte Rud stasjon. Av en eller annen 
grunn skulle den fjernes, og Momo fikk kjøpt den billig. Den ble pusset opp og malt inn-
vendig og utvendig, og en stolt bestemor overrakte den – som dukkestue - til Vesla og 
meg da vi kom på sommerferie.

Jeg må også fortelle at det var Momo som fikk bygget steingjerdene på Tokstad. 
Hun besøkte oss jo noen få ganger i Stavanger, og på bilturer på Jæren fikk hun inspi-
rasjon til sine steingjerder. Og vel hjemkommet, satte hun kara i gang. Og på toppen av 
steingjerdet plantet hun gul sedum! Hun hadde virkelig sansen for det estetiske!

Etter at Momo plutselig døde i julen 1938, ble det noen vanskelige år på Tokstad. 
Men livet måtte gå sin gang. Gården skulle jo drives. Vi bodde da på Ajer. Mor ble en 
slags pendler. Det var ikke alltid så lett å komme frem og tilbake. Det ble jo krig i fem år. 
Vi hadde ikke bil lenger, for det var ikke bensin å få kjøpt. Hun syklet ofte, husker jeg. Og 
hun tok toget eller kjørte med hest. Så var hun på Tokstad i to-tre dager før hun vendte 
nesen hjem igjen. Og takket være – nettopp de enestående folkene jeg har skrevet om – 
gikk alt sin gang ute og inne på gården.

Store byrder ble lagt på skuldrene til Johan Harstad og til Anna Kokk. Men de hadde 
gode hjelpere. Johan i sine sønner – og Anna Kokk i Johans datter Johanne. To pensjo-
nærer ble fortsatt boende. Noen små inntekter var det jo godt å ta med. De to var Ragn-
hild Heramb og Hans Torjussen. Han var en tidligere sjømann som hadde fått malaria 
og hadde diverse andre problemer. Vi prøvde å feire julene som før. Men nå var det bare 
den nære familie. Og juleballer og lignende festligheter ble det jo slutt på – på grunn av 
krigen. Vi hygget oss sammen. Nok mat var det jo – på landet – selv under krigen. Og 
familien holdt sammen og spilte boston og hadde det hyggelig. Lasse overtok Tokstad i 
1941. Men han holdt jo stort sett til i Trondheim på høyskolen der. Så på Tokstad måtte 
det gå sin gang. Mor og far gjorde så godt de kunne. Far fikk bl.a. bygget gjødselkjel-
leren i disse årene – så vidt jeg husker.

Da Lasse var ferdig i Trondheim og giftet seg i 1945, kom det endelig en kjerring til 
gards.Og lett kunne det ikke være for Vesla Hveem! Med alle de gamle folkene – som 
helt sikkert syntes de visste best hvordan alt skulle være og alt skulle gjøres. Men dette 
har ikke jeg noe greie på, og derfor slutter jeg min beretning her.

Mitt lille håp er at en av Lasse og Veslas 6 barn skal føle seg kallet til å fortsette 
denne beretningen – og fortelle om hvordan det var på Tokstad da de var barn og unge! 
For tenk om vi hadde hatt en slik beretning – skrevet av for eksempel tante Helga – eller 
til og med av hennes far. De var begge skriveføre. Tante var til og med veldig flink til å 
skrive... Det er så mye som er gått i glemmeboken – og det er så synd. 



Tilbake i 2004, - etter ”nesten” 100 år

Jørgen Bernhard Rustad ble født på går-
den Rustad i Veldre 12.august 1900, og 
var nummer fem i en søskenflokk på sju; 
- to jenter og fem gutter. Han begynte på 
Furu skole i 1907 og gikk de tre første åra 
ved  ”gammelskola” nede ved Tokstadfu-
rua. Da denne ble nedlagt i 1910 ble den 
nybygde skolebygningen oppe ved hoved-
vegen tatt i bruk, hvor Jørgen gikk sine 4 
siste skoleår. 

I 2004 ble han invitert tilbake til gamle 
tomter der et besøk ved Tokstadfurua og 
tuftene etter ”gammelskola” var en viktig 
del av programmet.

Opptakten til dette noe spesielle besø-
ket startet høsten 2003 da undertegnede 
og Thorleif Kvissellien besøkte Rustad i 
hans hjem på Gjøvik. Han fortalte oss om 
sin oppvekst i Veldre, om skolegang, fami-
liære anliggende, blant annet mistet han 
mor si i tuberkulose etter lengre tids syk-
dom. Jørgen var bare 10 år gammel den 
gang, og hendelsen satte dype spor i et 
guttesinn. Selv om 93 år er gått blir han 
ettertenksom når dette nevnes.

Vi lot oss imponere av denne oppegå-
ende mannen og alt han har opplevd gjen-
nom et langt liv; -unionsoppløsningen, fire 
regjerende konger, to verdenskriger, de 
harde tredveåra, og som på tross av høy 
alder var like åndsfrisk og reflektert. Da 
vi foreslo å invitere ham til Veldrebygda og 
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Jørgen Bernhard Rustad (f. 1900). Her fotografert ved 
Tokstadfurua 15. juni 2004. Foto: Knut Nordsveen



hjemtraktene sommeren 2004, - var svaret entydig:  ”- ja det ser jeg fram til”!  Tenke seg 
å være 103 år, og attpå til ser fremover---.  

 
Jørgen B. Rustads besøk i Veldre ble bestemt til tirsdag 15. juni 2004, og han ankom 
Furu skole på deres avslutningsdag før sommerferien. Den lokale og den riksdekkende 
pressen, samt representanter fra Veldre Historielag, var på plass. 

Furu skole ble nedlagt som offentlig drevet skole i 2001, og det er barna ved Furu 
Steinerskole som holder til i de samme lokalene som Jørgen B. Rustad forlot som 
avgangselev i 1914. For øvrig samme år som Alf Prøysen ble født, og 1. verdenskrig 
brøt ut. 

Det var en interessert og lydhør gammel mann som elevene fikk besøk av denne 
dagen, og han ville vite hvordan de hadde det på skolen i dag, og ikke minst om lærerne 
deres var snille. Elevene svarte så godt de kunne, og kontakten var opprettet. Uten helt 
å fatte omfanget, tidsaspektet eller dimensjonene av denne historiske begivenheten 
tisket det halvhøyt fra benkeradene og i krokene mens de kikket ærbødig på hovedper-
sonen der han rakrygget og ulastelig antrukket i blå dress ruslet rundt i klasserommet 
med kvit lugg, stokk og briller.

 
 
Etter besøket på Furu Steinerskole gikk turen ned til Prestvægen og tuftene etter den 
gamle Furu skole som ble innviet i 1883; - der Jørgen møtte opp til sin første skoledag 
97 år tidligere. Skoletomta lå der fremdeles, selv om den var noe gjengrodd. Under 
Tokstadfuruas mektige greiner hadde vi en liten uformell stund hvor Jørgen fortalte fra 
skoletida. For oss ble det en spesiell opplevelse å være vitne til at den godt voksne man-
nen inntok det gamle gjengrodde skoleområde snaut 100 år etter at han lekte der med 
sine skolekamerater første gangen.

Sin gamle skolemester, Ole R. Nordtorp, fikk Jørgen Rustad et godt forhold til, og 
de traff hverandre igjen etter at Jørgen i voksen alder flyttet til Gjøvik. Den da, tilårs-
komne lærer, hadde også flyttet til Gjøvik etter oppnådd pensjonsalder i 1924, og bygd 
seg hus i nabolaget der Rustad bodde.  Disse to traff hverandre ofte og snakket mye om 
årene i Veldrebygda og på Furu skole. 
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På gamle tomter

Tokstadfurua



Pop-upop-ulær poppel

Nei, nei! Dette er slett ikke noen erotisk eller 
obsjøn innledning på en tekst om mitt tre – 
dvs. Tokstad gårds gedigne tre. Treet står på 
innergard´n og det måler 5,23 meter i 1,3 meters 
høyde over bakken! Det ble plantet i 1901 og hvor 
høyt det er nå, blir gjetninger, - det var iallefall 32 
meter i 2000. Og det favner vidt i toppen...

Å plukke romper var rett og slett en jobb vi 
seks Tokstadunga ble satt til i noen uker i juli/
august i alle de årene vi bodde hjemme på går-
den på 1950–1960-1970-tallet. Nå har andre tatt 
over den jobben; for rompene eller raklene daler 
selvsagt fortsatt ned årlig som snøvær midt på 
sommeren, og legger seg som et hvitt dekken på 
bakken, og som lubne ulldotter inne i husene. Det 
er nærmest umulig å se et grønt gress-strå i alt 
det hvite, og det ser ikke helt velstelt ut før rom-
pene er plukket, raket eller kvernet vekk. Mor 
Tokstad har bodd på gården siden hun giftet seg 
med far i 1945, og hun har nærmest ønsket livet 
av treet i disse rompeukene hvert eneste år. Når rompe-tiden imidlertid er over, retter 
vi atter blikket opp på den fantastiske treprakten som rager stolt over gård og grunn, 
og er en miljøskaper sammen med store hus og lange låver. Den 29. juni 2008 er det en 
helt spesiell begivenheten på og rundt Tokstad. Hele bygda skal markere den dagen at 
slekta vår har forvaltet Tokstad gård i 650 år. Da vil poppelen ha grodd og fått sitt sær-
preg parallelt med de fem siste av de til nå tjue-en generasjonene som har vokst opp på 
gården. Den dagen vil nok poppelen stråle – før rompesesongen begynner.

Finnes det et tjukkere tre i dette land – eller her på Østlandet?
 

Hilsen Sidsel  - nummer tre av de seks Tokstadunga 
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Å plukke romper 



Tanker en lørdag ettermiddag 
senhøsten 2007

Lørdag ettermiddag er av de beste stundene i hele uka. Fra 
jeg var barn kan jeg huske det spesielle med lørdag etter-
middag: Mari og jeg sittende opp på kontorpulten til far med 
ørene inne i lørdagsbarnetimen i lukten av grønnsåpevasket 
hus og nybakt kringle.

I dag lukter det ikke like mye grønnsåpe, og i hvert fall 
ikke kringle, men det meste er gjort, og jeg kan sette meg 
ned med Anne B. Ragdes ”Ligge i grønne enger”. Må jo lese 
ferdig trilogien om familien fra garden ved Trondheimsfjor-
den, jeg som alle andre. Hvorfor den har blitt så populær, 
lurer jeg litt på. Det er ikke den beste boka jeg har lest, men 
Ragde har tydeligvis truffet noe. Men før jeg får begynt å 
lese, tar tankene meg.

Min hverdag, etter at jeg begynte i full jobb utenfor gar-
den i 1996, har forandret seg radikalt. Høstens lørdagsetter-

middager har fått igjen noe av den barnetimestemningen jeg husker fra barndommen. 
Jobben for denne uka er gjort, jeg kan ta helg med god samvittighet.

 
Høstene var ikke bestandig slik før, for eksempel høstene for omtrent tjue år siden. 
 I fjøset var det 20 mjølkekuer, ungdyr, 30 purker og framforing av slaktegris. En 
åtte timers arbeidsdag. Møkk-kjøringa tok nesten hele uka, sjøl med 15 timers dag, 
og halmsankingen, et kapittel for seg: Kristen og broren John Hallvard i samarbeidet. 
Traktorer med lange hengere dro ut i bygda, ofte etter kveldsstell, for å hente buntene. 
Traktor og henger kjørte langs rekkene med ferdigpressede bunter, Kristen og John 
gående på hver side der de plukket opp buntene med høygafler og svingte de opp på 
hengeren der ei stakkars gardkjærring prøvde å stable så godt hun kunne. Det måtte 
gjøres nøyaktig, for lasset måtte tåle å bli høyt .10 bunter i  høyden. Så hjem, i høstmør-
ket, til omlessing og stabling i stakk, for så å pakke i plast og lukkes med diverse sinn-
rike  system, som slettes ikke ville samarbeide med stivfrosne fingre.

 
Underlig å tenke på, tjue år siden, på en måte som i går, på en annen, som evighe-

ter siden. Hva med tjueår fram?
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I dag er Ole Johan og Ingun er blitt voksne, voksne mennesker med egne liv og 
egne valg. Ingen av dem har utviklet noe lidenskaplig ønske om å overta noen gard. 

Dessuten skjer det så mye i hele samfunnet i disse dager. Forskere og politikere 
verden over, har begynt å forstå alvoret ved den menneske-skapte forurensningen og 
resultatene av den. Hva slags tiltak som vil bli iverksatt, og hva som vil virke vet vi ennå 
lite om, men sikkert er det at det kommer til å få store konsekvenser for samfunnet, 
og for oss som enkeltmennesker. Mye nytt vil også skje innenfor landbruket. Jara, som 
ironisk nok betyr utkant, ligger nå midt i sentrum av utbyggingen på Rudshøgda. Kan-
skje det ikke er noen gard her om tjue år. Jeg og Kristen tenker at det vi kan gjøre nå, i 
vår situasjon, er bare å fortsette i våre jobber i Mattilsynet og på Jara til vi ser litt mer 
av hva fremtiden vil bringe.

Mitt valg ved å ta jobb ute, påvirket selvfølgelig hverdagen vår og ikke minst drifts-
opplegget på garden. Det var jo ikke det at det manglet arbeidsoppgaver hjemme, men 
for meg må livet bestå av mer enn arbeidsoppgaver på en gard. Omleggingen av drifta 
ble tatt over tid, så i dag er fjøset fylt opp av slaktegris og ungdyr. Kua er i samdrift. 
Ute blir det produsert såvare og høy. Kristen sin hverdag er arbeidsmessig meget mer 
behagelig, slik at også han, nå på senhøsten, kan finne tid til å dyrke sine hobbier og 
interesser. Dessuten er det blitt enkelt å finne dyktige avløsere etter at østeuropeerne 
har kommet det norske landbruket  til hjelp med sin arbeidskraft.

Nå etter 12 år som utearbeidende, ser jeg, at for meg, var valget rett. Jeg er i et 
system med fast lønn, sykelønnsordninger og pensjon, - et system som tar vare på meg, 
og er forutsigbart økonomisk. Dette betyr mye, da en som sjølstendig næringsdrivende 
på gard er spesielt utsatt økonomisk. I de senere årene har det i vår bonde-bekjent-
skaps-krets skjedd ulykker og dødsfall som har fått dramatiske følger, både økonomisk 
og ikke minst menneskelig. Det er nesten slik at jeg føler det uansvarlig å sette seg sjøl 
og sine nærmeste i den situasjonen at alt står og faller med ett menneske. 

Jeg er i et sosialt system med medarbeidere der jeg får utvikle meg som medmen-
neske og sosialt vesen. Erfaringen med å jobbe tett med alle slags mennesker, men-
nesker med forskjellig utdannelse, fra forskjellige sosiale lag, fra forskjellige etniske 
og religiøse miljøer, mennesker i forskjellige ståsteder i livet. Selvfølgelig blir en påvir-
ket av alle disse, påvirket, opplyst og slipt, med andre ord utviklet som menneske.

Dette er verdier som betyr mye for meg, og jeg føler meg privilegert som hadde 
muligheten til å kunne velge. Jeg tviler på at jeg hadde greid å erverve meg disse erfa-
ringene om jeg hadde forblitt hjemmearbeidende gardkjærring på Jara.

Men nå, nå er det lørdag ettermiddag, og jeg skal konsentrere meg om ”grønne 
enger.”
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kontrastenes århundre
 Fra dypeste depresjon til lykke og velstand

Tokstad gård 1958-2008

Ved overgangen fra 1800 til 1900 var det jevn oppgang i Norge, og stor optimisme i 
bondeyrket her i distriktet. En av årsakene var at jernbanen mellom Hamar og Tretten 
ble bygget like før århundreskiftet, og kombinert med stor skipstrafikk på Mjøsa - ble 
markedsadgangen her en ganske annen enn tidligere. Gårdene fikk avsetning på sine 
produkter, ikke minst på sitt tømmer - og det førte til at pengehusholdningen ble mer 
alminnelig på gårdene.

Mine besteforeldre, som ble gift i 1897 – fikk tre barn. Først kom Johanne f. 1898 - 
deretter Ingeborg f. 1902 og til slutt Lars f. 1904. Voldsom stas da odelsgutten ble født! 
Og desto dypere sorg da han døde av sukkersyke i 1906. Den gang var det lite å gjøre 
med den sykdommen, og vi kan bare tenke oss foreldrenes fortvilelse og sorg. Men livet 
måtte jo gå videre.

Det ble frem til 1914 en økonomisk god tid, som kuliminerte med verdensutstillin-
gen i Oslo samme år. Bestemor og Bestefar Tokstad besøkte utstillingen og fortalte at 
de hadde hatt en fantastisk tid. Sorgen over sønnen ble glemt for en kort stund.

Her på gården var det først og fremst melkeproduksjonen som stod for inntektene. 
Min bestefar Lars var en ivrig husdyrmann, og bygget etterhvert opp en fin besetning – 
først av Telemarksfe – så av raukoller. Senere i århundret ble det bare N.R.F-ku.

Og de hadde en fremragende stab av flinke folk rundt seg! Mange av dem begynte 
her på Tokstad ved århundreskiftet. Johan Olsen kom hit like før århundreskiftet, over-
tok etterhvert Harstad øvre – stiftet familie og het siden Johan Harstad. Han døde her på 
gården i 1971. Johan og Agnethes eldste sønn – Ole - ble også her mesteparten av sitt 
liv. Han var en dyktig gardskar. Det samme var hans to brødre Arne og Alf. De var også 
her på Tokstad hele sitt voksne liv.

De hadde to søstre, Paula og Johanne. Den siste ble her hele livet, mens den eld-
ste reiste til Oslo og tok arbeide. Johanne lever fremdeles – ved århundreskiftet – på 
aldershjemmet. Anna Engen kom hit som barnepike for veslegutten, og ble her til sin 
død. Hun ble etterhvert kokke, og vi var ofte redd henne. ”Nå kommer Anna kokk med 
vispen” var et uttrykk som ofte ble brukt, av oss uoppdragne unger. Men hun var i virke-
ligheten godheten selv. Anne stuepike kom hit sammen med mommo, og ble her til sin 
død. Anette kom hit også på den tiden, først som medhjelper, senere budeie i fjøset og 
ennå senere griskokk. Andreas Olsen var stallkar og ble her hele sitt liv. For hestene var 

Forteller: Lars T. Platou, ved årtusenskiftet

Optimismen

På Tokstad i 1929 -  Andreas Olsen, Anna Engen (kokk), 
Hilda Pålsrud, ukjent, Johanne Harstad, Anne Haugen, 
foran står Vesla Platou

Generasjon 19 (Lars), 20 (Fridthjof) og 21 (Lars Jørgen) 
på Tokstad

Kri og Kra



jo noe av det viktigste på hele gården. Vi hadde 5 beiter – dvs 10 arbeidshester og dertil 
kom alle unghestene. Så stellet her var viktig og arbeidskrevende. 6 husmannsplasser 
var i drift, og det var mange folk her - både unge og gamle.

 
Om sommeren ble mange hester sluppet til fjells, og vi ungene fulgte spent med på 
ferden. Men i 1914 begynte første verdenskrig! Norge var ikke med, men mange av våre 
skip ble torpedert og senket av tyske ubåter. Og mange sjøfolk omkom.

Her i distriktet ble det efterhvert meget gode tider, som kulimi-
nerte med jobbetiden da verdenskrigen sluttet i 1918. Store endringer 
kom – delvis som en følge av krigen. Det elektriske strømnettet ble 
bygget ut, og vi fikk det elektriske lyset i 1919. Telefonen kom noen år 
senere, og førte til store endringer i det daglige liv. Men jobbetidene tok 
en brå slutt ca. 1925, og førte til store omveltninger. Mange gårdsbruk 
og skogeiendommer skiftet eiere som følge av spekulasjoner i aksjer 
og fallende priser. Fortvilelse og håpløshet avløste de gode tider. Her 
på gården døde Lars Tokstad i 1927, og Lina Tokstad – mommo – drev 
gården alene frem til sin død i 1938. Ekstra vanskeligheter kom som 
følge av at hennes familie fremmet økonomiske krav efter hennes død. 
Disse kunne ikke oppfylles. Tvangsauksjon ble lest opp på gården, og 
det fulgte store vanskeligheter og uvennskap mellom Krogvik og Tok-
stad. Min bestemor – mommo – hadde begynt med sommergjester. Og 

det var meget strevsomt, men økonomisk vellykket. Over tyve sommergjester var her 
og lot til å trives godt. Og de ga arbeide til svært mange. Det var tre bordsetninger fire-
fem ganger om dagen. I folkestuen var det ca 20 som skulle ha mat. I kjøkkenet var det 
ca 5-10 vesentlig håndverkere som spiste, og ”inne” i spisestuen var også ca 20 sultne 
munner. Så ingen kunne klage på at det var stille her på Tokstad. Det var tydelig at gjes-
tene trivdes, men det totale økonomiske utbyttet tror jeg ikke var så stort.

Men Tokstad klarte seg gjennom nedgangstidene. Verre var det med kravene fra 
Krogvik som var meget vanskelige og oppfylle - særlig da advokatene overtok spillet. 
Men det løste seg, da min far skaffet pengene og fikk betalt kravene. Men mye vondt 
blod var skapt, og de vonde følelsene varte i mange, mange år. Da Vesla og jeg mange 
år senere fortalte min far at vi hadde besøkt 
våre slektninger på Krogvik, ble han rasende 
og syntes vi hadde sviktet. Men tiden leger alle 
sår. Og nu har vi vært på Krogvik flere ganger.

Telefonen kom innover bygdene her ca 
1915, og skapte stor begeistring. Men de før-
ste sveiveapparatene var store og tungvinte, 
og i begynnelsen kunne alle følge med i alle 
samtaler, så når du tok av røret, var det et 
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virvar av stemmer. Men det bedret seg raskt, og da 
automattelefonen kom noen tiår senere, ble forhol-
dene meget bedre.

Nedgangstidene varte helt til 33-34, og ble avløst 
av moderate oppgangstider. Her på Tokstad gikk livet 
som tidligere. Det var i disse årene at de praktfulle 
steinmurene på både inner- og yttergarden, ble byg-
get. Men så døde mommo plutselig i 1938. Mor og far 
drev gården videre - samtidig med gården Ajer ved 
Hamar. Jeg overtok, mest i navnet, fra 01.01.40 sam-
tidig som jeg begynte på N.T.H.

 
Men så kom annen verdenskrig og Norge ble okku-
pert av tyske tropper 9. april 1940. Jeg hadde vært på 
sesjon sommeren 39, og var erklært stridsdyktig kl. 
A. Så derfor meldte jeg meg frivillig til D.R.2. Min hovedjobb ble som ordonans, men jeg 
var også med i kampene ved Midtskogen, Morskogen, Strandlykkja og nord for Hamar. 
Der hadde vi en mitraljøsestilling i Nydal, og hadde felt endel graner som veisperring. 
Men efter endel skuddveksling, måtte vi trekke oss tilbake, da tyskerne satte inn tanks 
og kampfly. Jeg fikk et skudd gjennom brystet da vi sloss på Bergshøgda, og våknet 
igjen på Hamar sykehus. Vår hovedoppgave var å forsinke tyskernes fremrykking mot 
Ring. Så mens kampene fortsatte der, hadde jeg det som en greve på Hamar Sykehus.

Tokstad ungikk alle ødeleggelser, men mange av våre folk og hester ble utkalt til 
det militære.

Efterat dyktige leger hadde lappet meg sammen igjen, begynte jeg studiene ved 
N.T.H. høsten 1940. Det ble en begivenhetsrik tid. Jeg kom tidlig med i motstandsbeve-
gelsen og var med på en flyktningerute til Sverige. Senere drev vi en ultrakortbølgelinje 
til Sverige over Sylene. Den var faktisk i drift helt til krigen sluttet i 1945. Men somme-
ren 1944 ble jeg arrestert av tyskerne - satt først i Hamar Kretsfengsel og derefter på 
Viktoria Terrasse. Men det viste seg at det intet hadde med Trondheim og aktivitetene 
der å gjøre. Men en klassekamerat Erik Bern, som ble skutt i kamp med tyskerne på 
Jeløya, hadde mitt navn i sin 7 ende sans. Så de måtte 
slippe meg ut mot at jeg ikke beveget meg utenfor 
Tokstad i fremtiden.

 
Jeg benyttet den nyvunne frihet godt. Vesla og jeg 
forlovet oss i 1944 og giftet oss like før krigen sluttet 
våren 1945. Bryllupsreisen gikk med hest til Mostebu, 
hvor Ludvig hjalp oss det siste stykket. Og seks barn 
ble efterhvert et synlig bevis på en vellykket forbin-
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delse. Alle seks er nu gifte og har sine egne barn, og noen 
har allerede barnebarn.

Jeg drev og harvet på Smedbakken, da Vesla kom 
løpende med fredsbudskapet. Og spør om det ble jubel!! 
Overgangen fra krig til fred ble smertefull for mange, men 
efter en tid falt de fleste til ro. Jeg kunne fortsette mine 
studier i Trondheim. Og dagen før en eksamen fikk jeg 
telefon om at vår førstefødte var trygt ankommet. Jeg ble 
ikke ferdig med mine eksamener før om våren 46, så da ble 
Vesla og jeg gårdbrukere igjen.

Det ble bl.a en meget hektisk byggeperiode. Vi startet 
med de tre små husene som begrenset innergarden.  Disse 
ble revet og et nytt, langt uthus ble bygget. I nordre enden 
ble det bygget en kjeller, og efterhvert innstallerte vi et kjø-
lerom og fryseri der. Mens fryseteknikken var ny, leiet vi ut 
frysebokser. Mange var innom for å hente ”en pakke med pølse”, så det ble mye å gjøre 
for Vesla. I 1953-54 startet vi med restaureringen av hovedbygningen – bygget kjeller 
under hele nordre delen – la nytt tak og ominnredet meget inne. Cathrine, som da var 
liten, lærte å gå i stiger, før hun lærte å gå ordentlig. Vi hadde sluttet med folkehushold-
ning, og ”folkestuggua” ble det nye kjøkkenet. Det gamle kjøkkenet ble dagligstuen vår. 
Vi la inn varmt og kaldt vann - også i annen etasje med pumpe og varmtvannsbereder 
i kjelleren. Det var rart og nesten vemodig å se de eldgamle, delvis sotete tømmerveg-
gene med festene for langbenkene og hullene for lyset, komme frem igjen – men bare 
for en liten stund. Så ble alt isolert og panelt på nytt. Nye vinduer ble også satt inn.

I 1970-80 årene ble den andre hovedbygningen restaurert – efterat den ble flyttet 
over på en ny kjeller som var støpt året før - for bl.a å få større avstand mellom bygnin-
gene. Hele huset ble ominnredet og isolert. Men da vi overlot gården til vår sønn i 1980-
årene, ble det til at vi beholdt vårt gamle hjem i hovedbygningen, mens de nygifte flyttet 
inn i den nyrestaurerte bygningen.

Uthuset ble også restaurert. Det ble delt i to med ny kjøring over fjøset – tre siloer 
inntil fòrbrettet og med plass til ca 25 mjølkekuer + ungdyr. I den andre låven - ”nylå-
ven” - ble det bygget korntørke og potetkjeller. Det ble også plass til stort oppbevarings-
rom for den nye redskapen som kom. To vifter sørget for ventilasjonen i potetkjelleren 
med kanaler under gulvet.

De siste 50 årene av 1900 ble en revolusjon for jordbruket og gårdsdriften. Trakto-
ren gjorde sitt inntog! Her leide vi først en traktor med jernhjul og koblet på vår gamle 
hesteredskap. Men så kom Fergusontraktoren med hydraulikk og helt nye redskaper 
tilpasset dette system. Og hestene ble arbeidsledige. I løpet av 60-70 årene ble begge 
stallene revet og hesten var historie her på gården. Vemodig, men nødvendig. Og rivingen 
av husvær ble en realitet. Mange  av folkene tok bedre betalt arbeide i Moelv eller Bru-
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munddal. Vi måtte rive Olsenga, Bekken og 
Smedbakken, mens øvre og nedre Harstad 
ble modernisert. Egen sveiserbolig var alle-
rede bygget i 1944. Og efterhvert døde våre 
trofaste arbeidstagere - Anna kokk – Anette 
– Anne stuepike – Johan – Ole – Arne og Alf. 
I dag lever bare ett av barna fra øvre Har-
stad – nemlig Johanne. I dag er bare to karer 
isving – foruten forpakteren Hans Christian 
Nannestad, bare en sveiser. For fjøsdriften 
går fremdeles som i ”gamle dager”.

I 70-80 årene kom også skurtreske-
ren innover bygdene her, og revolusjonerte 
korninnhøstningen. Det ble slutt på hen-
ginga eller sneisinga av loa og all trøskinga. 
Alt støvet fra treskinga og bæring av tunge 
kornsekker er det nok ikke mange som 
savner. Her ble bygget egen korntørke som 
ble til meget stor hjelp. Vi tippet kornet uti 
tørka fra tilhengeren og en stor vifte besør-
get all tørking.

Også grashøstinga ble sterkt modernisert. Store nye slåmaskiner og rundbal-
lepresser gjør at landskapsbildet i dag domineres av lange rekker med plastballer – 
svarte eller hvite.

Men da Johan Harstad i ett av sine siste leveår ble spurt av en journalist om hva 
som var det største fremskrittet i jordbruket i de siste 50 år, tenkte han lenge på sva-
ret. Men til slutt svarte han: ”Det må nok bli kappsaga det!!” Men han lærte seg å kjøre 
traktor på sine gamle dager, mens hans sønner ville ikke prøve det!

Optimismen er stor i dag ved overgang til et nytt århundrede. Men endringene for 
landbruket blir nok ikke mindre. Navnet på det nye hundredeåret blir vel data-århun-
dret. Jeg får bare håpe at de gamle tradisjoner og kunnskaper kan holdes i hevd lengst 
mulig. For tidene endrer seg hurtig, men menneskene er de samme.
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Far Tokstad - i ett og alt

Presidenten: Ærede medrepresentanter! Tidligere stortingsrepresentant Lars T. 
Platou er død, nesten 83 år gammel. 

Lars Tokstad Platou var født 2. juli 1920 i Stavanger. Han tok examen artium i 1939 
og ble elektroingeniør fra NTH i 1946. Lars T. Platou deltok aktivt under felttoget i april 
1940 og ble såret under trefningen ved Tangen. Allerede i 1941 ble han gårdbruker på 
slektsgården Tokstad i Veldre og hadde ansvaret for driften fram til 1982. Gjennom 
mange år ledet han også familiebedriften Elektrobygg A/S i Hamar og hadde mange 
oppdrag som elektroteknisk konsulent. 

Lars T. Platou engasjerte seg tidlig i politisk arbeid og ble allerede i 1950 formann i 
Hedmark Høyre og derved også medlem av Høyres lands-
styre. Han ble medlem av Ringsaker kommunestyre i 1952 
og var medlem av formannskapet i perioden 1960-1967. 
Det er umulig å gå i detaljer når det gjelder den lange rek-
ken av Lars T. Platous tillitsverv i lokalt styre og stell, men 
listen spenner fra menighetsråd via jordstyre til fylkes-
ting og lokal partiorganisasjon. Opp gjennom 1950-årene 
hadde han også en rekke viktige verv i Norges Bonde-
lag og var bl.a i noen år formann i Hedemarken krets av 
Bondelaget. 

Allerede ved stortingsvalget i 1953 ble Lars T. Pla-
tou vararepresentant fra Hedmark for Høyres Alv Kjøs. 
Han var vararepresentant også i perioden 1958-61 og ble 
valgt som representant ved stortingsvalget i 1965. Lars 
T. Platou ble gjenvalgt i 1969 og 1973 og kom raskt til å 
markere seg som en av Høyres mest sentrale politikere 
- både i og utenfor Stortinget. I Stortinget var han i før-
ste periode medlem av kommunalkomiteen og deretter av 
finanskomiteen. I perioden 1969-1973 var han formann i 
finanskomiteen og deretter nestformann i samme komite 
i perioden 1973-1977. 

Lars T. Platou var en aktiv stortingsrepresentant, 
som engasjerte seg i et utall store og små saker. Her skal 

Møte torsdag den 12. juni 2003 kl. 10
President: Jørgen Kosmo

Minnetale over tidligere 
stortingsrepresentant Lars T. Platou 

Stortinget

Trygve Bratteli 
og far



bare nevnes at han våren 1969 som saksordfører fikk et 
hovedansvar for å lose Borten-regjeringens store skat-
tereform - momsreformen - gjennom Stortinget. Lars T. 
Platou var også sterkt opptatt av å gi bedriftene og ver-
diskapingen i samfunnet best mulige kår. Selv var han 
både før, under og etter sin tid på Stortinget engasjert i 
en lang rekke bedrifter. Han hadde lederposisjoner bl.a 
i følgende selskaper: A/S Vinmonopolet, hvor han i en 
årrekke var styreleder, Raufoss Ammunisjonsfabrikker, 
hvor han var formann i bedriftsforsamlingen, og Kredit-
kassen, hvor han helt fram til 1990 var formann i repre-
sentantskapet. Det var også typisk for Lars T. Platou at 
han på en tid da det så mer enn vanlig tungt ut, enga-
sjerte seg sterkt i arbeidet for å sikre at « Skibladner » 
skulle forbli Mjøsas Hvite Svane. 

Lars T. Platou ble tildelt Kongens fortjenesteme-
dalje i gull i 1982. 

I sin nekrolog sier Høyres leder, Jan Petersen, at ”Lars T. Platou ruvet, både som 
person og politiker”. Det er ikke vanskelig å være enig i en slik karakteristikk, selv om 
vi i denne sammenheng konsentrerer oss om årene på Stortinget. Han var en viktig 
og innflytelsesrik stortingsrepresentant, ikke først og fremst på grunn av de formelle 
posisjoner han etter hvert fikk både i egen partigruppe og i komitearbeidet, men kan-
skje like mye på grunn av evnen til tillitsfullt og forpliktende samarbeid på tvers av alle 
partigrenser og andre skillelinjer i Stortinget. Lars T. Platou var alltid beredt til å lytte 
til andres synspunkter, men nølte ikke med å gi uttrykk for egne holdninger når det var 
nødvendig. Og Lars T. Platou var verd å lytte til. Lars T. Platou var i all sin ferd en meget 
behagelig person. Det fikk alle som hadde gleden av å samarbeide med ham gjennom 
tolv år på Stortinget, erfare. 

Vi minnes Lars T. Platou med dyp respekt og lyser fred over hans minne. 
Representantene påhørte stående presidentens minnetale. 

 
T’n står i midten av navnet, og henviser til Tokstad, som jo var både utgangspunkt, 
midtpunkt og avslutningspunkt i livet hans.

For Lars lå Tokstad ”midt i verda”, akkurat der den skulle ligge. Det var hans og 
”Veslas” og resten av familiens selvsagt tilhørighets- og samlingssted.

Her vokste han opp og fikk sin grunnleggende dannelse, her møtte han Vesla som 
kom fra nabogården, og som ble hans hengivne ektefelle og livsledsager, her var han 
gardbruker og arbeidet skulder ved skulder sammen med familien og de ansatte på 
gården, herfra dro han ut i verden, først for å skaffe seg utdannelse som sivilingeniør, 
siden som aktiv lokalpolitiker og rikspolitiker for Høyre, og på utallige oppdrag som 
engasjert samfunnsborger med mange betrodde tillitsverv. 

Prest Geir Hansens minnetale ved 
begravelsen fredag 6. juni 2003

Veldre kirke

Kong Olav og far

Far
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Men til Tokstad vendte han alltid tilbake. Her lå veldig mye av hemmeligheten til 
hans nærmest uutslitelig arbeidskraft og veldige pågangsmot gjemt. 

Lars var en tradisjonsbevisst og framsynt mann. Båndene til den gamle slektsgår-
den, historisk bevissthet og tradisjonsformidling, var kombinert med en veldig interesse 
og nysgjerringhet over for alt nytt og uprøvet. På sine eldre dager var han rett og slett 
tilbakeholden med å gi seg i kast med nye ting – fordi han visste at det så lett kunne bli 
for mye av det gode når han først satte i gang.

Juletre i fjøset, det skulle han ha. Det var gammel tradisjon. Og alle måtte ut i fjøset 
og hilse på dyra på juleaften, sette grøt på låven, og høre at kirkeklokkene ringte jula 
inn, før de selv kunne gå inn å sette seg til bords. 

Samtidig var han kanskje den aller første til å innføre musikk i fjøset – lenge før 
det ble vitenskapelig bevist at det faktisk hadde en god virkning både på trivsel og 
melkeproduksjon.

Tokstad var familiemøtestedet. Etter hvert antok jo familien anselige dimensjoner: 
Seks barn sto frem på rad, og jamen snek det seg en odelsgutt inn i den lange jente-
rekken. Og til slutt var sannelig også seks svigerbarn på plass. Lars tok hjertelig imot 
dem alle. 

Og så kom barnebarna og oldebarna i rikelige mengder. 49 var de i alt, da han 
måtte ta farvel. Og han visste vel at den 50.ende var på vei.

Vesla og Lars hadde jevnlig kontakt med hele familien. Tokstad var familiesentra-
len, der alle beskjeder gikk inn, for så å bli spredt videre utover. Et viktig poeng med å 
skaffe seg PC og e-mail var at det forenklet og lettet kontaktmulighetene.

Lars var så utrolig takknemlig og stolt over familien sin. Som en stor og glad bam-
sefar møtte han alle med en åpen, inkluderende favn, og viste dem gjerne fram for 
andre. Stoltheten syntes godt, og han gjorde ingen forsøk på å skjule den.

Men så fikk han også en herlig gjeng rundt seg, som viste ham både beundring og 
hengivenhet. Han var så helhjertet til stede. Det ene familieselskapet var ikke til ende, 
før han var i gang med å planlegge det neste. Ved viktige begivenheter kom han alltid 
med vektige ord. Det forventet alle av ham. Og de ble aldri skuffet.

Han viste også stor sosial oppfinnsomhet. Tradisjonene skulle opprettholdes, men 
gjerne fylles med nye ideer eller poenger. En gang leide han jo en hel buss til familien 
og dro til Lego-land. 

Han var veldig opptatt av at barna skulle utvikle seg, både personlig og kunnskaps-
messig. De skulle vises tillit og de skulle få prøve seg fram. En gang hadde han for 
eksempel med seg de tre eldste barna på en Europa-tur. Da var de i alderen 11 til 15 år. 

Og de fikk prøve seg på egen hånd, stadig vekk. Men først måtte de lære denne 
ene og helt avgjørende setningen: ”Können Sie Mir den Weg nach der Jugend-herberge 
Sagen, bitte?” – Da visst han at de ville komme seg tilbake til bestemmelsesstedet, der-
som de gikk seg vill. 

Den trygge tilhørigheten gjorde Lars til en selvstendig og uavhengig politiker. Han 
hadde egne meninger om mangt, og sto for dem, også om han kom i utakt med majori-
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teten i partiet. Når Lars var tilstede ble det ganske ofte fattet vedtak ”mot en stemme”.
Hans personlige integritet var nærmest urokkelig: Et ord var et ord, et løfte var et 

løfte. Han sto alltid ved det han hadde lovet. Noe kalte ham naiv av den grunn, og hadde 
nok et ønske om at han kunne opptre litt mer smidig og tilpasningsvillig, men til ingen 
nytte.

Lars var et ordensmenneske, og jobbet utrolig strukturert. Det var alltid orden på 
pulten hans. Han møtte aldri uforberedt når en sak skulle behandles. 

Og samtidig var han et følelsesmenneske. Det skjønte alle som overvar en fotball-
kamp på TV sammen med ham. Og det viste han alle de gangene han ble rørt til tårer, 
enten det nå var i sorg eller i glede. På Lars passer disse ordene av Åsmund Olavsson 
Vinje godt: ”Men alltid hjå den sterke mann just det eg fann, at tårer for det fagre rann.”

Han hadde evnen til å reagere på og glede seg over de helt enkle tingene i hverda-
gen: blomstene på kista hans her i dag er plukket på Tokstad, og symboliserer nettopp 
denne evnen hos ham.

Lars døde på sitt kjære Tokstad, mens han ennå kunne være i virksomhet. Han satt 
ved PC-en da det skjedde. Det var slik han ønsket at det skulle være. Det skjedde fredag 
den 30.mai, og han ble liggende på Tokstad helt fram til tirsdagen, slik at alle fikk god 
tid til å si farvel , og gi uttrykk for sin store takknemlighet overfor ham. 

I dag skal en av døtrene gi ham sine avskjedsord. ”Feministen som har vokst fram 
av patriarken” – det er en betegnelse hun selv vedstår seg. Vær så god, Sidsel, ordet er 
ditt .....

 
I disse dagene etter at du døde sist fredag, føler jeg meg som klovnen Pellegrini som 
gråter med halve ansiktet og smiler med det andre halve,- og jeg kan ikke bestemme 
meg for hvilken side jeg skal vende fram,- for begge er like ærlig ment. Jeg gråter over 
det som var og har tatt slutt - jeg smiler over det som var – og ikke vil ta slutt.

Dagene og nettene denne siste uken har satt på plass hva jeg gråter for. Jeg gråter 
over at barnet i meg ikke har en far lenger. Det er stor sorg å erkjenne det – for barnet i 
meg har fortsatt en lengt etter å være barn til deg som den faren jeg var så utrolig, utro-
lig glad i og utrolig, utrolig stolt over. Ungdommen i meg har også mistet faren sin, men 
jeg har aldri vært noen rebell som hadde behov for å opponere mot deg som en ungdom 
ofte gjør overfor en far – snarere tvert i mot, så var jeg like nesegrus beundrer av deg i 
mine ungdomsår som i barneårene. Det er heller den modne voksne delen i meg som 
de siste årene har vært forvirret over at du ikke var og heller ikke lenger kunne være 
den samme faren som du alltid hadde vært, og ha den samme betydning for meg som 
du alltid hadde hatt - som far. Den voksne Sidsel i meg tillater seg derfor nå endelig å 
innrømme at du fikk en annen farsrolle da jeg måtte innse at jeg hadde tatt deg igjen 
som voksen og du kun var eldst i antall år. Så jeg mener virkelig, far, at jeg nå gråter 
over det som egentlig tok slutt for noen år siden, - den gang jeg ikke syntes noen kunne 
måle seg med deg som faren min, bestefar, svigerfar og oldefar. Etter hva vi søsken har 

Sidsels tale ved båren 
fredag 6. juni 2003

Kjære far

Mor og far
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snakket om disse dagene, så tror jeg at vi alle seks kjenner på 
mange av de samme følelsene, men at vi har hatt ulikt turbu-
lente følelser i de ulike livsfasene.

 Hvorfor så smile,- hvordan går det an å smile med halve 
ansiktet i dag? Jo, det har jeg funnet ut at hvert fall ikke er 
vanskelig å forklare,- for det er nettopp erkjennelsen av hvor 
betydningsfullt det er å ha en far som er far når en trenger en 
far, som har vært dominerende i alt vi søsknene har snakket 
om rundt hvordan vi har hatt det sammen med deg i en barn/
far-relasjon. Da kommer minnene, smilet, latteren, galgenhu-
moren, overbærenheten og ettertanken. 

Vi har fått så mye - vi har hatt tilgang til så mangt - vi ble 
gitt så mange muligheter - vi ble vist så mye tillit - vi ble opp-
muntret til så mye engasjement - kort sagt: vi kan stole på 
underlaget. 

 Dette har gitt seg utslag på forskjellig vis. At i alle fall èn 
av oss er blitt feminist – som presten sa – er ikke rart. Med den 
dyrking av mannen generelt i et bondesamfunn og deg spesielt av mor og oss ungene, 
måtte det nærmest bli en konsekvens. Men aldri har det vært problematisk i forhold 
til odelsloven før 1965 og Tokstad som forvaltes videre av Fridthjof og Kari. Tokstad er 
heller interessant i en feministisk analyse, da det er like sterke kvinner som har forval-
tet Tokstad tidligere som det har vært menn. I et perspektiv fra 1358 og i de 21 gene-
rasjoner som har sittet der av vår slekt, følger slektslinjene så vel gjennom kvinner 
som menn. Det har derfor vært patriarker på Tokstad før deg, men du vil nok ruve både 
fysisk og idemessig som en av de mest markante. Det er som i Menneskeskogen som 
Åse Marie Nesse kaller ett av sine dikt og hvor hun sier i siste vers:

 Tokstad-furua er et slik tre – 400 år gammelt og 
fredet står det langs Præstvægen på Tokstads 
grunn. Når en står under furua og ser opp, er det 
ikke bare et tre en ser – treet er i seg selv en hel 
skog – der greinene er så svære at de ser ut som 
egne trær i treet. 

Du, far, er et slikt tre i treet,- du er som ei grein 
i Tokstad-furua – du vil i slekta vår være et genera-
sjonsledd – sammen med mor - som skaper konti-
nuitet og kraft for senere generasjoner – eller for 

å sitere Åse Marie Nesse nok en gang - i diktet Tåretreet, så vil du og mor til sammen 
være: årringars vern mot uvêr.

Far – det du stod for, det står. Patriarken lever ikke lenger, men matriarken 
lever videre. Mor Tokstad lever videre, Tokstad-furua lever videre. Du er fredet i våre 
minner!
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Mor Tokstad

Det er stille på gården Tokstad i dag. Helt i tråd med den generelle utviklingen innen 
landbruket. Det yrende folkeliv som vanlig var på en storgård tidligere er for lengst borte. 
Denne pulserende livsnerven i bygdesamfunnet hvor mange la ned lange arbeidsdager, 
der muskelkraft slit og tunge tak var byttemiddel mot det daglige brød. Førstehånds-
kjennskapen til denne viktige del av vår arbeiderhistorie er også snart borte. Dermed er 
det snart ingen som kan fortelle om dette med egne ord.

Fjøsgutter, hesterøktere, sveisere og budeier, ”stuggujinter”, kokker, husbondskar 
og husmenn, hadde viktige funksjoner som opprettholdt gardsdrifta. De var bidragsy-
tere fra de nederste trinn på den sosiale rangstige fra vår nære fortid, som er gått over 
i historien. De som skapte liv og lun atmosfære i uthus, stall og fjøs er også borte. Der-
med er lyden av go´modig rauting fra en drøvtyggende besetning som fornøyd gir fra seg 
noen melkelitere i reinskrubbet spann under drevne budeiefingre, noe vi bare leser om.

Heller ikke eimen av velsmurt lær og seletøy kan fornemmes i stallgangen lenger. 
I hvertfall ikke der dette sanseinntrykket kan forenes med lukt av arbeidsgamp. Denne 
trofaste sliteren, og folkets venn, som med en harmonisk trygghet og knuspende vellyd 
forvandlet tørt høy til livgivende energi før ei ny hard arbeidsøkt. Alt dette er nostalgi. 

”- Itte tråk i maten åt gampom!” brølte Andreas Olsen, og sendte en illsint henven-
delse opp på stalltrevet der ungene hoppet i høyet. Han Gamle-Andreas tok sitt hes-
teansvar på alvor og tålte ikke uro når hestene skulle kvile. Jegerhesten Dragon, eller 
Gamle-Jegeren, som han også kaltes, hadde sin plass i første spilltauet. Så kom Svar-
ten - han var større og sterkere. Alle hadde sin rang og sine kvaliteter, egenskaper og 
styrke, både hest og kar. Dyra hadde personlighet, omtrent som folka som stelte og 
håndterte dem daglig. Samspillet gjorde at de ofte ble farget av hverandre. Det var for 
eksempel ingen som pløyde så rett og fint som Arne Harstad og ”Svarten”!

I fjøset og grisehuset regjerte Annette, og visste å gi beskjed hvis unga lekte i høyet 
til ”hennes” kuer. Alle hadde et ansvar og sine oppgaver som daglig skulle løses for at 
gardsmaskineriet skulle fungere. Dette kollektive samspillet som var så viktig, og som 
var det avgjørende for at en gård skulle kunne fremstå som en levedyktig liten bedrift 
på landsbygda. 

Gardssamfunnet var fullt av personligheter og individualister. Det var det som 
gjorde at dagene kunne fremstå forskjellig til tross for faste innarbeidede rutiner. 

Anne stuepike og Anna Kokk la alt til rette inne i bygningen. Med stort ansvar og 
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mange munner og mette var de først oppe, og sist i seng. Dagene gikk med til rengjø-
ring, baking, foring av høner, ender, gjess og kalkuner, eggsanking, vedbæring til kom-
fyrvarme, kaffe, mat og drikke til kjøkken og folkestue.

I dag er det stille på gården, og ”Mor Tokstad” er den eneste som er igjen i hoved-
bygningen etter at Lasse ble borte. Hun er dermed en av de siste som har kjennskap til 
den enorme utviklinga på garden de siste 80 åra. Hun går i sitt 87. år, og er nesten dag-
lig å se ute på tunet, og langs hovedvegen med hjulsparken, hvis vær og føre tillater det. 

Det er all grunn til å stanse opp å tenke tilbake på hva man tross alt har fått mulig-
heter til å være en del av i denne viktige tidsepoken i menneskehetens historie. Der hvor 
utviklingen har vært størst, mest merkbar, og ting skjedd raskest. Store omveltninger 
innen jordbruk og skogbruk, mekanisering og teknologi, digital og data, som står i sterk 
kontrast til hva som preget egen barndom og oppvekst i 1920 og 1930-åra. 

Selv om Mor-Tokstad har tilbrakt hele sitt voksne liv på den tradisjonsrike garden i 
Løkendalen med de familiære relasjoner tilbake til 1358, Tokastadir, må vi likevel ta det 
fra begynnelsen fra hennes egen oppvekst og barndom. 

Det begynte på nabogården Båberg hvor hun ble født 13. desember 1921, og vok-
ste opp som nummer fem i en barnefl okk på seks. Ved dåpen tre måneder senere fi kk 
hun navnet Clara Ingeborg Hveem. Tilnavnet ”Vesla” fi kk hun ganske tidlig - noe som 
kom til å henge ved for all ettertid. Tidsepoken for hennes og søskenfl okkens barndom 
i 1920-1930 åra tilsier knappe økonomiske tider, som igjen bød på store utfordringer for 
foreldrene. Hun legger heller ikke skjul på det. 

Vi hadde ingen penger, men vi hadde jo mat! A’ mor var jo fantastisk fl ink tel å få på øss 
no klær hele tida. Men en ta lærerinnene på Furu skole, Aagot Sørlien, sa det en gong at 
det var ingen ta de andre unga som var så bøtte som Båbergsunga. Men a’mor hu bøtte 

så pent så vi tenkte æiller på at det var no gæærnt å gå slik!  

Ungene lærte tidlig å ta ansvar og måtte hjelpe til der det trengtes både ute og inne. 
Det var aldri snakk om noen fritidsproblemer. Med stor aldersforskjell på den eldste og 
den yngste i fl okken ble gjerne rollen som storesøster eller storebror av oppdragende 
og forbilledlig betydning for de minste. 

Når eldste systra mi vart stor nok så var hu kokke, og vi andre drev jo på ute. Det var jo 
likedant ælle stann det. Vi var mæ på ælt. Mor og far begynte mæ jordbær. Fire mål mæ 
jordbær, det var jo store tingen, dæ - men det er jo ingen ting i dag. Men vi greide det jo 

sjølve, mæ unger tel hjelp i innhøstinga. Da fekk vi 63 øre kilo’n, for førsteklasses jordbær. 
I dag kjæm’n vel itte under 20 kroner?

Je kæinn itte kåmmå hau at vi hadde noen faste forpliktelser utenom. Ellers var 
det to husmenn som hjalp tel på Båberg. Ottar Larsen på Båbergs-Haugen og Erling på  
Rønningen. Dom var mæ på gardsarbe og drev i tillegg jorda på plassen der dom bodde. 
Det var både høner, gris og ku på Båbergs-Haugen og høner og gris på Rønningen.
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Etter hvert tvang den obligatoriske tilegning av kunnskap seg fram, og i 1929 begynte 
”Vesla” i første klasse på Furu skole med frk. Ragna Arntzen som lærerinne. Etter 
hvert, Aagot Sørlien og Ole M.Storaas. Skolevegen var overkommelig. Med skolebygnin-
gen rett nedenfor garden var det kun noen minutters gangavstand. Det vekkes mange 
koselige og gode minner fra skoletida.

Dæ var da itno som hette ”mobbing” den gongen. Derimot erting, - men herregud,  dæ 
mått´n da tåle, bare den itte var ondskapsfull.

I friminuttene bedrev vi alle mulige slags leker. Bro- bro- brille, kaste ball på veggen, lekte 
Tyven- tyven, og da hadde vi  mæ øss gutta. Vi slo rotte. Gutta kaste på stikka med ettøringer, 
og klinke mot veggen med femøringer. Vi kjedet øss æller, dæ je kæinn kåmmå hau.

Vi var 31 elever i min klasse, på én lærer. Den gongen så hette det å ”dompe”. Så da veit 
jeg det kom 3 stykkjer på ett år som måtte gå oppatt tredje klasse. 

Ragna Arntsen var grei, men Aagot Sørlien kunne vara grusomt urettferdig. Det var 
nesten så hu måtte slutte som lærer hu, 
æltså. Skoleåret begynte i mai og vi gikk fram 
til sommerferien. Så begynte vi på’n igjen i 
august.

I 1936 vart je konfi rmert. Fysste gong je 
vart hørt i salmevers da je gikk for presten, 
kalte sokneprest Hexeberg meg for Klara. 
Jeg hadde jo støtt lystret tilnavnet ”Vesla”, og 
aldri mitt liv vørti kælt Klara, så når han ropte 
opp Klara så reagerte je itte på det i det hele 
tatt. Hæn trudde at je itte kunne det da, så han 
begynte på verset for meg. Je kjæm hau verset 
fremdeles. ”Drag de mange sjele bange…”. Je 
kunne verset mitt je, men je kunne itte navnet 
mitt.  Så det er ikke bare-bare å ha klenge-
navn altså!! ”Vesla-navnet” hang ved bestan-
dig. Tæl å mæ hos dokter´n. Så fru Sandaker 
som skreiv øss over fra dokter Torp og ned tel 
Brumunddal´n, hu hadde kælt meg for Vesla. 
Da je satt på venteværelset var det ei som ble 
ropt opp som hette Siv. Der reiste det seg ei 
som var skikkelig brei over rumpa…. Navnet 
Siv, er jo nydelig på en baby, men itte på ei 
diger gammal kjerring---! Da gikk je borti 
luka og sporte om dom itte kunne gjøra om att 
navnet mitt slik at ingen skulle reagere slik på 
meg – Herregud!,- hette Vesla, å sjå slik ut.....! 
Det ville je itte!
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Etter konfi rmasjonen var je heme. Jeg var ”ute-kar”. Jeg var mæ på ælt mulig som skulle 
gjøras ute. Henge høy og renske i åker´n. Je måtte vara mæ i fjøset et halvt år, men det va 
itte før je var 16 år. For da la’n far inn mjølkemaskiner, og den sveiser’n vi hadde da  hæin 
skjønte seg itte på mjølkemaskiner. Så da hæin Granrud kom å skulle lære øss opp så sa a 
mor - ”Hu Vesla ska vara mæ hu å!” Sveiser´n såg på meg som ”vond luft” for hæin var nok 
kvinnehater. Hæin hadde nok itte no  tru på at no slikt som meg kunne lære det. Men etterpå 
så kælte hæn meg for et mekanisk geni---. Men n´Andreas hæn klarte itte mæ mjølkemas-
kin hæn æltså! Så hæn ga seg ætter et halv år. Da slapp je fri.

Min videre skolegang går det nesten itte an å prate høgt om dæ, vet du. Ætter folkesko-
len, var det yrkesskolen og husmorskolen.

Fra Båberg var det fi n utsikt sydover bygda, med overblikk til nabogården Tokstad 
nede ved hovedvegen. Vesla begynte å vanke i gardsmiljøet på Tokstad allerede som 
ung jente.

Det hadde seg slik at Kari Hofft og jeg var jevngamle og var klassevenninner. Dom 
bodde jo her på Tokstad, og hu gikk de tre første åra på Furu skole, før dom fl øtte tel 

Oslo i 1932. 
Og da mor og far begynte med jordbær på Båberg, var jo vi nede med bær til sommer-

gjestene her på Tokstad. Dermed ble jeg godt kjent med dem, deriblant ei som hette Maud 
Torkildsen. Hu bodde her med mor si og to andre søsken hele sammar´n. Hu hadde nok 
håpet at a skulle bli kjerring her, - og reiste hit at etter a vart vaksin, og slo seg tel litt her. 
Hu hadde jo vøri her hår eneste sammar sea a va bitte lita. Telslutt så fl øtte´n Lasse tel Ajer. 
Hæin va vel itte så begeistret for henner…!

Det var Lina Tokstad som begynte å ta i mot sommergjester for i det hele tatt å få det 
tel å gå rundt her. Det var jo 3,50 kr. døgnet, vet du. Det kunne vel gå litt på bekjentskaper. 
Slik som familien Hofft som bodde her i mange år, var nok på grunn av at hu var syster ått 
gamle lensmann Halvorsen (datter til lensm. Martin G. Halvorsen). Og Halvorsens var vel 
omgangsvenner med Tokstad, da.

Ælle de ”gamle”  på Tokstad var jo her da jeg begynte å vanke her, så je vart jo kjint mæ 
dom tidlig. N´Gunnerius, Anna kokk, Annette, Johan, og æille Harstad-kara, - dom stelte jo 
Tokstad som det skulle vara doms eget, så lenge det itte var no´n her. 

Mommo gikk jo bort i 1938, og svigermor var eneste odelsarvingen, men valgte å la går-
den gå videre i dødsboets navn. Ansvaret for drifta ble dermed lagt mye over på Anna kokk 
inne, og Johan Harstad ute. Hu svigermor bodde jo på Ajer, og var itte her mer enn en gong 
i vikua for å høre om ælt var i orden. 

Ellers var det jo to pensjonærer her; - Ragnhild Heramb og en sjømann, Hans Torjus-
sen. Han hadde sine problemer, og var nok blitt  henfallen til det sterke drikk. Dette var 
under krigen. 

Angående krigen.  – Så  hadde vi jo tyskere på gard´n her under krigen. Dom hadde vel 
brukt no hælm og ved… eller ett eller ænna…og dæ brente dom på jordet ved sida ta  låven… 
Å guri meg, - vi syns det va fælt å sjå. Men det gikk bra…!
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Lars T. Platou, (Lasse) født 2. juli 1920 i Stavanger, skulle etter hvert overta Tokstad. 
Skolegang, artium, og studier opptok mesteparten av hans tid, og han var mye borte. 
I 1941 ble gården formelt overdratt til Lars, og da han stort sett holdt til i Trondheim 
på høyskolen der, måtte livet gå sin gang på Tokstad. Foreldre og tjenerstab stod på så 
godt de kunne.

Hvordan endte Vesla opp som gardkjerring på Tokstad?

Dom bodde jo i Stavanger til Lasse var 13 år, men var jo her på Tokstad hår sammar og 
bodde her i lengre tid om gongen. Så je har egentlig beundre´n sia je var bittelita, je da! 

Han var litt spesiell… je kæin itno førr det, men jeg syns dæ…! I ællfæll sida´n var en 12-13 
år gammal. Så je gikk lenge å beundre´n je!

På spørsmål om når hun skjønte at det var gjensidig beundring, og at begges hjer-
ter banket i takt, svarer Vesla forlegent men diplomatisk:

Hæin Gamle-Andreas, som var stæillkar´n her, døde i januar i 1944. Hæin far var på 
tømmermåling og a mor var å besøkte mor si, så´n Haaken (bror) og je skulle gå i 

begravelsen i stella for dom. Der treftes vi, da... og da var vi vaksne begge to da, vet du…!
Så ble vi gift i 1945, og je fl øtte da hit. Mottagelsen jeg fi kk blant de ”gamle” på Tokstad 

da je kom inn som ”kjerring”, har je beundre dom for i æille år. Dom hadde jo sett je voks 
opp og kunne jo ha vøri helt umulige. Men dæ var dom itte. Inne var det fremdeles Anna kokk 
som styrte, og jeg fortsatte med å la henne styre. Je gjorde ingen ting. Hu bestemte maten, 
og laga´n på sitt vis. Anna var født i 1883, og hadde jo da vøri her sida hu var 20 år, og kom 
hit som barnepike. Gikk etter hvert over til å bli kokke.

Hu hadde det trælsamt. Tenkj på å ha 20-30 gjester her hver eneste dag hele sammarn. 
Og i jula, - hu gikk der å laga maten ått ælle somma. I jula var ælle først samle tel julelunch, 
og så tel julemiddag med hembrygd øl. Slik var det hårt år. Så det vart reine hvetebrøds-
dager for henne vet du, da je kom. Da vart det bære unger da. Ellers hadde hu mæ seg to 
damer som hjalp tel litt. Den ene var Else Harstad, hu slutte den våren je kom, og Ruth 
Bakke, gifte´ seg året ætter, og slutte da.

Anna kokk var på Tokstad i 60 år, og på slutten så klarte hu seg itte sjøl lenger, verken 
på den ene eller den andre måten, og det var ingen hjelpeinstans som tok seg ta dom. Hu 
kom tel sjukehuset i Moelv, men vart sendt videre tel Elverum sjukehus etter to-tre dager, 
og døde der i 1963, 80 år gammal. 

Selve gardsdrifta endret seg mye i løpet av tiåra, men fremdeles var man avhengig 
av en trofast stab til drift og vedlikehold. Særlig i perioden like etter krigen, - som på 
mange måter satte sine spor.

I fjøset hadde vi a Anette som mjølke, og en sveiser som hette Hallvard. Og så kom´n 
Gunvald Johansen. Vi hadde sveiser hele tida. Kona hass Gunvald, hu Lovise og je satt 
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bakpå potetsætter´n og va mæ å sætte poteter, kjæm je hau.
Matklokka på garden vart bruk tel å varsle måltidene. Den vart styrt ta a Anna kokk. 

Det va hu som ringte tel måls. Je lærte æller å bruke den hell, je! Matklokka spilte en viktig 
rolle, og itte minst åssen klokkene gikk på de forskjellige garda. Her gikk jo klokka en halv-
time for fort, og noen hadde én time. Dæ va óg noe som hette ”sæinn tid”, - dæ va den riktige 
tida. Lyden i klokka var óg forskjellig fra gard tel gard og viktig for å skjelne mellom hvem 
som ringte. Vi slutte å ringe da kara slutte her, men je hadde jo dom i kosten tel i 53-54. 
Lenge ætter æille andre slutte. 

Gardsklokka kunne óg benyttes tel å varsle brænn. Da var det som regel utenom æille 
ringetider, så da skjønte folk at det var no gæli.

De gamle husvær ut i marka sto tel ætter krigen. I Olsengen bodde a Dagny med masse 
unger. Leif Paalsrud bodde jo i Bækken fysst, og så bodde´n Alfred Haga der. Hæin fløtte 
seinere tel Smedbakken. Leif Paalsrud arbeidde her, og´n Alfred høgg tømmer her, men 
hæin svara itte no dager slik som dom gjorde  i ”gamle dager”. 

Da dom hadde avtalt at´n skulle høgge tømmer her så sporte´n Lasse: ”- Ja å ner 
begynne du a?” ”Tja, - je får sjå når je får iver´n” svaran Alfred.

I Katrinehagen bodde a Magnhild Bakke. Og så a Konstanse og´n Hjalmar Strøm. Etter 
hvert ble gammelstuggua tatt ned, og ny sveiserbolig vart bygd. I Tokstadenga stod ei gam-
mal stuggu. Og i gamle dager vart nok den brukt. Men det er nok lenge sea. Vi hadde jo fjøs 
oppi der. Kua var oppi der hele sanmmar´n den.

I nedre Harstad skulle bygningen restaureres. Den begynte å bli dårlig, så det skulle 
lagas ny grunnmur. Huset var jo i tømmer, og satt på påler. Så grov dom en ekstra gang inn-
under huset uten å støtte opp godt nok. Så plutselig bære rasa det i sammen. Det var vel like 
bra det gikk som det gikk. Det vart i ælle fæll satte opp et nytt reisverkshus på tomta.

Harstad-kara var på Tokstad tel dom døydde. Bortsett fra´n Alf og Arne, som ble pen-
sjonister og gikk av for alderen. Hæn Alf fikk jo tilbud ta´n Fridthjof om å fortsette her, men 
nei!- ikke snakk om - nå hadde´n knoge nok…! Det er jo 106 år sea dom fløtte tel øver-
Harstad, da. I 1899 kom´n Johan dit. Det var en Benstigen som bodde i ne´r-Harstad helt tel 
det ´n Ole fløtte dit. Da Lasse var borte i ulike sammenheng i forbindelse med styreverv og 
andre forpliktelser, var det´n Johan som dirigerte dessi sønna sine. Det var itte før i 1966 
hæin var borte hele vikua, da´n kom på ”tinget”. 

Ordfører Lillehovde har jo gjort de forskjellige oppmerksomme på at hæin Lasse måtte 
vara framsynt. Dæ æ itte ofte je gjentar det en høyre-mænn har sagt, sa´n, men je skulle likt 
å ha den glasskula som Platou såg i når´n sa at Rudshøgda skulle bli det nye senteret. Så 
dæ gjorde nok veldig inntrykk,dæ! Dette var på bakgrunn av en bemerkning som Lasse kom 
med for mange år sida da dom holdt på med å bygge ny bru over jernbanen på Rudshøgda:

 ”- Nå får dere lage den brei nok da, for dere får huske på at dette blir det nye senteret 
i Ringsaker.” sa´n Lasse. Og Moelven og Brumunddal så fornærme, vet du. Så det var itte 
bra. Du kæin sjå på det nå. Brua er for smal i dag.
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Hvordan kunne det oppleves å være ”Stortingsmæinn-kjerring” med ansvar for 
gard og unger?

Je tenkte vel itte på at dæ var noe spesielt. Unga begynte jo å bli forholdsvis store. De 
to eldste var jo i ferdige. Dom var jo rundt 20. Clara Eline og Johanne tok  jo artium  

samme året, for a Clara Eline var jo ett år i Amerika. Så dom to, og Lasse, fl øtte ut samti-
dig. Men ænda så var det jo att fi re. Og fortsatt så drev jo Harstad-kara her, sjøl om dom 
itte ”styrte” så mye lenger. Dæ vart jo litt ekstra i ønnom og innhøsting, når poteter og kønn 
skulle i hus. Så dæ var arti å sjå at det gikk. 

Ellers var det jo maskinringen som etter hvert kom å hjalp tel. Jeg kjæm hau ´n Ole 
Storlien var hær å skurtrøske. Detti va mens ´n Lasse var på ”tinget”, dæ. Maskinringa 
hadde oppblomstring rundt omkring fl ere stann, og dæ va itte domme saker dæ, skjønne du! 
Men det æ jo helt hårreisende å sjå å store maskiner hver enkelt sitt mæ i dag.

Je syns det æ hærlig at´n Jørgen og´n Frithjof driv sammen. For det æ itte så store 
lappa vi har, vet du. – når´n tenkje over det.

I forbindelse med ordfører Lillehovdes kommentar vedrørende Lasses meget tidlige 
”glasskule-spådom” om den framtidige senteretablering på Rudshøgda, - har Vesla sjøl 
noen tanker om hva framtida vil bringe?

….Nei, itte som je vil uttala meg om!… je bære håpe at det ska gå videre… men det ser 
itte så veldig sprekt ut…. Je veit bære at a Johanne sa en gong at: ”- Du er sinnsykt gla 

i Tokstad du mor!” 
Etter 75 år på såmmå sted vil det naturlig oppstå en stedbundethet som fester seg ved.

Og minnene er mange.
Fysst med de harde treveåra, så de fem krigsåra, da var jo garda ganske ”nedrøtt”. 

Rundt omkring her så var det vel Bolstad som liksom pekte seg ut, ellers var det nokså dår-
lig ælle stann, akkurat her i Løykjedal´n, da. Og itte å forglømme åssen det var her - - - ! 

Vi hadde jo itte traktor her på gard´n da je begynte her i 45. Hæn Martin Masstuggun 
var her mæ en ”Fordson” jønnhjulstraktor fra Simenstad én vår, og gjorde vårønna. Ellers 
så var det hester.

Det vart store forandringer da vi hadde traktor sammen med Båberg, Tokstad og Ajer. 
På ælle tre garda gjorde dom vårønna med den traktor´n. Men det var jo itte ælt traktor´n 
kunne gjøra den gongen. Det var å harve og pløye.

 Vi var tel og mæ på Bjørke, for´n Hans, gardbruker´n der, var så nysgjerrig. Kænskje 
litt for nysgjerrig, for hæn skrudde opp et lokk, muligens på radiator´n, og fekk hele stasen i 
fjeset. Men dæ gikk hældivis bra. Etter hvert så kjøpte vi hver våre traktorer. Clara Eline kjørte 
en diger traktor, 12 år gammal. Dæ va jo itte lovlig- - -!? Avslutter Vesla ettertenksomt.

408    ToksTad gård 1958 - 2008 

Framtida?

Fortsatt glad i å lese



Selv om stillheten ser ut til å råde over gardstunet på Tokstad i dag, er det bare til-
synelatende. Vesla og Lasse har en stor etterslekt som vet å skape liv i stuer og tun når 
de samles til familiære sammenkomster.

Vesla gjør sine daglige turer med hjulsparken og opplever Løykjedalen med all sin 
frodighet, ser Tokstad i et samtidsperspektiv, og et framtidsperspektiv. Er rik på min-
ner. Hvilke tanker gjør hun seg, egentlig?  - Det er det kun én som vet – nemlig hun selv 
- ”Mor-Tokstad”.

Artikkelen er basert på en samtale med Clara Ingeborg Platou
på Tokstad søndag 23. oktober 2005.
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Nye borgere og brylluper 
på Tokstad 1958-2008
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Sidsel og Ivar på bryllupsdagen 
21. mars 1970

Ingeborg og Einar på bryllupsdagen 
15. august 1998

Hilde Marie og Atle på bryllupsdagen 
15. juni 1991

Åshild og Jan-Petter på bryllupsdagen 
4. mars 2006

Clara Eline og Jan-Ivar på vei ut av 
kirken, 27. desember 1969

Johanne og Geir på bryllupsdagen 
7. februar 1970

Lars Jørgen født 4. juli 1984 og Fredrik 
født 25. oktober 1986

Hilde Marie født 21. april 1962

Kari Hanne og Fridthjof på bryllups-
dagen 30. mars 1983

Cathrine og Stein Erik på bryllups-
dagen 14. juni 1975
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En pilegrimsstopp ved Tokstadfurua

Ordet pilegrim kommer av det latinske ordet ”peregrinus” som betyr fremmed, uten-
landsk. Det lå noe utrygt og risikofylt i å være pilegrim. I middelalderen lå tryggheten i 
tilhørigheten og samhørigheten med slekta, bygda eller byen. Den som brøt opp fra det 
kjente for å begi seg på vandring mot fremmede mål, utsatte seg selv for store farer. 
Allikevel brøt mange opp og ga seg i veg. Det var noe som dro i dem, noe som kalte dem 
til oppbrudd.

Kirken tolket ordet i overført betydning: mennesket er en pilegrim i den forstand at 
det er en ”fremmed” i denne verden, på vei mot sitt himmelske fedreland. De første pile-
grimene var Adam og Eva som ble jaget ut av paradiset, og som siden lengtet tilbake dit. 

Det var de store helligstedene som trakk pilegrimene til seg. Olav den hellige ble 
en høyt elsket og æret helgen kort etter at han døde på Stiklestad 19.juli 1030, og pile-
grimene begynte snart å vandre mot skrinet med relikviene hans i Nidaros. Her søkte 
de helbredelse, syndsforlatelse og en ny start i livet. 

Middelalderens pilegrimer gikk på de veiene som ble brukt av folk flest. Fra Krist-
kirken på Domkirkeodden i Hamar fulgte nok de fleste Kongeveien nordover gjennom 
Ringsaker, med Olavskirken i Ringsaker og Olavskilden ved Skog i Brøttum som de vik-
tigste stoppestedene. 

Men da Pilegrimsleden i 1996 skulle stakes opp på ny og merkes, ble det bestemt 
at den ikke skulle følge Kongeveien hele tiden, men at den skulle ta av ved Aunerud og 
legges over Byflaten og Rudshøgda. Det var slik Præstvegen mellom Ringsaker kirke 
og Veldre kirke, den som går forbi både Prøysenstua og Tokstadfurua, ble en del av pile-
grimsleden. Så selv om Tokstadfurua er 500 år gammel, er det nok først i vår dager at 
den har blitt et stoppested for pilegrimer. Men det har blitt et fascinerende stoppested, 
- et stoppested som utfordrer til ettertanke i en materialistisk og rastløs tid.  

”Vi skaptes til å søke, vi skaptes til å gå mot mål som vi kan ane, men aldri helt for-
stå” sier Erik Bye i sin Pilegrimsang mot år 2000. Den moderne pilegrimen søker både 
avkopling fra stress og mas og tilkopling til dypere livsverdier, selv om han/hun ikke 
alltid er seg like bevisst hva disse verdiene innebærer. En pilegrim på vei mot Nidaros 
formulerte seg slik: ”Jeg lengter etter noe jeg ikke vet hva er.” En pilegrimsvandring er 
fremdeles et oppbrudd fra det trygge og kjente, men den bærer også i seg en åpenhet 
og en mulighet for forandring og nye perspektiver på tilværelsen.  
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Pilegrimspresten i Hamar, Arne Bakken sier det slik i et lite hefte kalt Pilegrimsvand-
ring – før og nå: ”Kanskje det ville være avgjørende å bli kjent med ”pilegrimen” i oss 
som vet om at vi er ”fremmede” i verden i den betydning at vi ikke eier hverandre. Vi eier 
ikke jorden, luften, vannet. Vi forvalter hverandres gods og våre etterkommeres. Kan-
skje kan vi si at det er denne ydmykheten overfor alt levende som er med på å forvandle 
et menneske til en pilegrim? Det kan i den forbindelse være verd å minne om at ordet 
for ydmykhet på latin er humilitas og har samme rot i seg som ordet for jord, humus.”

Det er i dette perspektivet Tokstadfurua blir et slikt sterkt symbol. I førkristen tid 
var de store furuene hellig i Norge, og forbudt å felle. I dag er det ingen som har lov til å 
felle Tokstadfurua heller. Den er fredet. Og nå står den der som et symbol på selve livs-
treet, det opprinnelige, det som ingen kan eie, det som ikke skal røres, det som ingen 
skal få ødelegge eller utnytte for egen vinnings skyld. 

I mytologien har livstreet stått som en formidler mellom himmel og jord, mellom 
det materielle og det metafysiske. Og furua har noe utrolig seiglivet, nesten evig over 
seg, noe urokkelig og opphavelig, noe vi alle kan påvirkes av og lære av. 

I prologen til 650-årsjubileet på Tokstad gård, som Torbjørn Ekern rakk å skrive 
ferdig rett før han selv døde, sier han dette om den fredede furua: 

Heller var nå furua så livsklok hu, å sjå tel.
Ittno rart om a vart sett på som et kunnskapens tre.

Sålles vart det enighet i bygda om å rå´ tel
at sko´orn doms laut bygges på tomta like ved.

Alf Prøysen gikk på skolen like ved Tokstadfurua, 
og det er fristende å tenke at det var akkurat den han 
tenkte på da han skrev ”Du ska få en dag i mårå”:  

Du  ska få en dag i mårå som rein og ubrukt står
med blanke ark og fargestifter tel,

og da kæin du rette opp att æille feil i frå i går
og da får du det så godt i mårå kvell,
og om du itte greier det og æilt er like trist
så ska du høre suset over furua som sist.
Du ska få en dag i mårå som rein og utbrukt står
med blanke ark og fargestifter tel.

Det er i alle fall en god tanke: den eldgamle, fredede furua står der som en påmin-
nelse, ikke bare til Prøysen, men til alle pilegrimer som stopper opp foran den i undring 
og ydmykhet, - en påminnelse om en guddommelig sannhet som ikke kan ødelegges 
av mennesker eller kjøpes for penger: at håpet om en ny dag aldri kan dø, at det alltid 
fi nnes ny nåde og nye muligheter.  
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Å trekke kølapp anno 1358 
og anno 2008

Da jeg en kald februarmorgen i 2008 går forbi Politiets utlendingsseksjon i Storgata 
33 i Oslo, støter jeg bort i en liten gutt på rundt 6-7 år som dypt konsentrert stirrer på 
en kølapp han tvilholder på med begge hender. Jeg passerer daglig Storgata 33, og den 
lange køen av utlendinger rundt kl. 8 er et vanlig trekk i bybildet. Jeg har imidlertid 
aldri før hatt følelsen av å få et knyttneveslag i magen over andre i køen, slik jeg nå får 
da jeg ser den lille gutten med kølappen. Vil kølappen gi han opphold i Norge – vil han 
bli førstegenerasjon i et nytt land – vil han som voksen være glad for å ha blitt brakt til 
Norge – vil han bli kjent med sin egen historie og bakgrunn  – vil han vite av slekta si og 
familiefortellingene i opprinnelseslandet – vil han gi starten til en ny fortelling for seg 
og sin mulige slekt her i landet – vil slekta hans om 650 år være glad for kølappen han 
trakk en hustrig vintermorgen i 2008? 

Jeg får et flashback til julefeiringen vi nyss har hatt med barn og barnebarn. Ett av 
barnebarna sitter med en babusjka-dukke ved kjøkkenbordet like dypt konsentrert som 
gutten med kølappen. Seksåringen har åpnet den russiske dukke-i-dukke-dukken, og 
høytidlig stilt de fem dukkene ved siden av hverandre - som han har gjort mange ganger 
før. ”Bestemor, se” utbryter han ivrig, og peker på den aller minste dukken, ”dette er 
meg og jeg har et frø i magen min, jeg lå i magen til mor, du er ungen til oldemor Tok-
stad – og først kom ...tippoldemor.” Han peker i tur og orden på dukkene og ser såre for-
nøyd ut. Han vet hvem han er og hvem hver og en er i rekken av generasjoner før ham, 
- i allefall ut fra de fem dukkene denne babusjkaen inneholder. Hvis det er så godt for et 
barn å kunne bekrefte og konkretisere hvem det er og hvem som har født hvem bakover 
i et stykke tid, - hva da med gutten med kølappen? Jeg ønsker for ham oppriktig der og 
da at kølappen skal resultere i et ”skinnbrev” for ham anno 2008 – slik førstegenerasjon 
19 generasjoner før meg fikk sitt skinnbrev anno 1358 for opphold på Tokstad gård.

Er det viktig og udelt positivt å vite av slekta si og bostedet sitt langt tilbake i tid – 
kan det ikke like gjerne være en forbannelse å måtte forholde seg til slekters gang på 
godt og vondt, og få definert bosted uten å kunne slippe unna? Opplevelsen av betyd-
ningen av slekt og fast tilhørighet til et sted er helt sikkert ulikt for enhver, men jeg ble 
utfordret av en god kollega til å måtte formulere det eksplisitt. Hva gjør det med dere å 
være og vite av slekta på gården i 650 år? Etter å ha gått med spørsmålet surrende i hodet 
en tid, detter det på plass da jeg ser gutten med kølappen. Jeg kan sammenfatte det 
slik: Det det har gjort med meg å vokse opp på Tokstad, er at jeg har en erkjennelse av å 
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være i Historien – og å ha Historiene i ryggen. Jeg har fortid og fremtid – jeg har trygg-
het og håp, og jeg er underveis til neste generasjon som de før meg har vært og de etter 
meg vil være. Jeg stoler på underlaget, og det gjør meg ydmyk å ha hatt forfedre som 
har visst å forvalte noe de har trodd på; - som har skapt en Tradisjon! 

Hvordan har de 20 generasjonene på Tokstad opplevd å forvalte Tradisjonen – har 
de hatt Angst for Tradisjonen? Jeg har fått lov til å sitere journalist og forfatter Jan E. 
Hansen som i Aftenposten søndag 23. desember 2007 hadde en kronikk med tittelen 
Angsten i julenøtten. Hans innsiktsfulle ord traff meg godt. Nå benytter jeg deler av kro-
nikken til å utdype betydningen av slekt og Tokstad for meg, og til å utfordre andre med 
andre føringer i livet til å overføre Jan E. Hansen sine ord til sitt liv og sine historier: 

Jeg har smakt på setningen: Å være avhengig av en tradisjon for å kunne forløses 
individuelt? ( ) Jeg tror nemlig hun (Doris Lessing, nobelprisvinner i litteratur 

2007; min anm.) har rett i at Tradisjonen kan være den ballast som også gir 
kraft til opprør. 

Det betryggende ved Tradisjonen, i hvert fall hvis den er frigjort fra et 
eventuelt despotisk innhold, er at ensomheten – som talentet livnæres av 
– blir til å utholde. Ethvert talent er unikt, det tilhører individet, og er udele-
lig, som individet selv. Men medlemskapet i Tradisjonen motvirker isolasjon 

og stagnasjon i talentlivet. Tradisjon er det som kan overføres. Tradisjonen 
gjør oss både til mottagere, arvtagere, og til videreformidlere av en kolos-

sal erfaringsmasse, et rikt verdigrunnlag – ja, en evig fortelling. Tradisjonen 
begrunner vår tenkning, våre forestillinger om rettferdighet, om plikttroskap, 

humanitært ansvar, måtehold, maktfordeling, etiske idealer, kunstnerisk sen-
sibilitet, betydningen av språklige metaforer.

Takk til Jan E. Hansen som makter å sette ord på tankene, troen, tryggheten 
og trassen min, - og jeg ønsker gutten med kølappen lykke til med å skape  

Tradisjonen sin!
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Sidsel Platou Aarseth er nummer tre av 
de seks Tokstadunga i 20. generasjon. 
Bevisst hjemmemor mens tre barn vok-
ste seg til. Sosiolog i voksen alder. Dag-
lig leder på Senter for kvinneforskning, 
Universitetet i Oslo før tilsetting i Statens 
helsetilsyn. 

Gunnar F. Andersen, født 1942. Født på 
Tøyen i Oslo, utdannet som arkitek i Oslo 
1969. Opprettet eget firma i 1994. Firmaet 
er basert i Oslo og oppdragene er i hoved-
sak utbedring av loftsleiligheter i eldre 
bygårder og  generelt endringer av eksis-
terende bygninger. Han har siden 2001 
vært ukependler da han fulgte sin samboer 
Synnøve Eidsvoll tilbake til bygda. Han har 
gjennom prosjektene for Tokstad Gård fått 
en interesse for problemstillingen.

Brit Skurdal Braastad, født 1957 ble gift 
til nabogarden Simenstad i 1986. Hun er 
utdannet cand.philol. med kulturhisto-
riske fag og har særlig interessert seg 
for matkultur. Har i senere tid tatt studiet 
”Mat og tradisjoner” og ”Grønn gourmet”. 
Brit var leder for Prøysenhuset 1997-
2005. Nå driver hun egen virksomhet på 
garden der stikkordene er matopplevel-
ser og kulturformidling.  

Elisabeth S. Eide, dr. Philos. 1986, på 
avhandlingen China’s Ibsen: From Ibsen to 
Ibsenism. Har skrevet boken ”Vårt skjeve 
blikk på kineserne”, Aschougs Forlag, og 
andre artikler om Kina. Arbeider nå med 
nasjonale bokhistoriske emner.

Synnøve Eidsvoll, født 1956. Vokst opp 
som nabo til Tokstad gård og tilbragt 
mye tid der i barndommen. Gikk i klasse 
med Fridthjof Platou på Furu folkeskole. 
Utdannet som lærer i Oslo, senere som 
Steinerskolelærer og arbeidet i mange år 
på Hovseter Steinerskole. Flyttet tilbake i 
2001, da Furu Steinerskole ble opprettet. 
Der er hun faglig leder og klasseforstan-
der. Bor nå i barndomshjemmet som er 
nærmeste nabo til Furu Steinerskole og 
Tokstad gård.

Torbjørn Ekern var skolemann med 
fagene tysk, fransk og Statens gymnas-
tikkskole. Bertil Gåbort var Torbjørns alter 
ego. I all sin tid var Torbjørn trofast mot 
hedemarksdialekten. Tre dager før sin 
død 29. mars 2008 – nær 94 år gammel – 
fullførte han prologen i denne boka.

”Prosjektgruppa og dugnadsgjengen som 
forbereder Milepælsdøgnet på Tokstad tok 
i mot beskjeden om at Torbjørn er død med 
stor sorg. Vi hadde sett fram til at vi sammen 
skulle oppleve uroppføringen av prologen 
Torbjørn har skrevet til 29. juni. Vi er glade 
over å ha hatt ordkunstneren og poeten Tor-
bjørn på laget. TAKK!

Eivind Elstrand, f. 1931, gardbruker på 
Dæhli i Veldre. Utdannet ved Universi-
tet for miljø- og biovitenskap – UMB i Ås 
og ved Michigan State University i USA. 
Drevet forskning og rådgivning innenfor 
økonomi og næringsutvikling i landbru-
ket. Leder av plan- og byggekomiteen for 
gjenreisning av nye Veldre kirke.

Thor Gotaas, født 1965. Folkeminnegran-
sker og forfatter, vokste opp i Brumunddal 
og nå bosatt i Oslo. Utgitt elleve kulturhis-

toriske bøker, blant annet om skihistorie 
og reisende mennesker i Norge. Mest 
kjent er ”Taterne. Livskampen og even-
tyret.”, ”Først i løypa. Historien om lang-
renn i Norge” og ”Skimakerne. Historien 
om norske ski”.    

Jon Einar Herland Gropen, født 1965. 
Den eldste av Kari Elisabeth f. Herland 
og Kåre Gropens 3 gutter på Østre Løy-
kje. Etter avsluttet videregående skole 
og studier på BI hadde han sin militære 
førstegangstjeneste ved Forsvarets Over-
kommando. Han søkte og fikk en sivil jobb 
der ved dimisjon, og har siden hatt For-
svaret som arbeidsgiver. Han forsøkte å 
bli Oslomann helt til 1999, men gav da opp 
og flyttet hjem til Løykjedalen. Han bor nå 
i ”Haugbo”, en tidligere sveiserbolig oven-
for Østre Løykje, og jobber i Verneplikts-
verket på Hamar.

Kari Herland Gropen. Er føderådskjer-
ring på Løken østre, tredje generasjon på 
garden. Har drevet garden sammen med 
sin mann, Kåre Gropen. Har arbeidet som 
lærervikar rundt om i kommunen og sær-
lig ved Hagen behandlingshjem og Furu i 
mange år, til de la ned Furu skole. Arbei-
det så i mattilsynet som kontrollassistent 
på slakt. Har tre voksne sønner, hvorav nr. 
to Harald, driver garden i dag. 

Bjørn Gulbrandsen, 51 år gammel. Født 
og oppvokst på Hamar. Utdannet veteri-
nær i Utrecht Nederland i 1983. Jobbet 
mange år i det offentlige på forskjellige 
nivåer sist som Overveterinær ved Nor-
tura sitt slakteri på Rudshøgda. Har job-
bet som privat praktiserende veterinær i 
4 år på Helgeland. Siden 1996 vært ansatt 
i Geno avl og semin. Siden 1997 som Pro-
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duksjonsleder og stasjonsveterinær ved 
Store Ree seminstasjon i Stange. Gift og 
to barn. Interesser er amatørteater gjen-
nom 20 år.

Kai Krog Halse (født 1953) er bosatt på 
Jessheim og har vært hobbyfotograf i 30 
år. Han er leder av Fotogruppa i Ullensaker 
kunstforening (etablert i juni 2006). Foto-
gruppa møtes jevnlig og har arrangert to 
utstillinger. Kai Krog Halses motivområ-
der er i stor grad landskap og natur. For 
tiden jobber han kun digitalt, og et utvalg 
av hans bilder kan du finne på denne net-
tadressen: http://www.flickr.com/photos/
krogen/. På dette nettstedet kan man 
også finne et utvalg bilder fra Tokstad og 
Løykjedalen.

Geir Hansen. Utdannet sykepleier, kate-
ket og prest. Tidligere kateket, kapellan 
og sokneprest i Brumunddal og Veldre 
menigheter. For tiden prost i den nyopp-
rettede Ringsaker prosti. Fra 1. august 
2008 universitetslektor i liturgikk på Det 
teologiske Menighetsfakultetet i Oslo. 

Ørnulf Andreas Hodne, født i Oslo 1935. 
Cand. philol. fra Universitetet i Oslo med 
norsk som hovedfag. Lektor i den videre-
gående skolen i Oslo i flere år. Dr. philos 
i 1978 på avhandlingen ”Jørgen Moe og 
folkeeventyrene. En studie i nasjonalro-
mantisk folkloristikk.” Statsstipendiat i 
folkloristikk/kulturhistorie fra 1985, og 
siden knyttet til Universitetet i Oslo. Har 
utgitt en rekke artikler og bøker om kul-
turhistoriske emner, blant annet ”The 
Types of the Norwegian Folktale” (1984), 
”Påske. Tradisjoner omkring en høytid” 
(1988), ”Det norske Folkeeventyret. Fra 
folkediktning til nasjonalkultur” (1998), 
”Norsk folketro” (1999), ”Kvinne og mann 

i norsk folkekultur” (2002), ”Barndom 
i Norge gjennom tusen år” (2003), ”For 
konge og fedreland” (2006), ”Jul i Norge” 
(1996/2007)

Lise Holland (63), bosatt i Moelv, interes-
sert i bunader og drakthistorie nasjonalt 
og lokalt, medlem av bl. a. Ringsaker Byg-
dekvinnelag og engasjert i lokalt kultur-
liv. Arbeider som assisterende rektor ved 
Fagerlund skole i Brumunddal - en fler-
kulturell skole som satser mye på kultur i 
forhold til elevene.

Thorleif J. Kvissellien, født i 1946, er 
utdannet agrotekniker fra 1970. Bonde 
fra 1973 og fulltids mjølkebonde fra 1979. 
Har vært free lancer i Hamar Dagblad og 
Ringsaker Blad fra 1973-80. Medforfatter 
i Veldre idrettslags 60 års jubileumshefte 
i 1983 og redaktør i Veldre Allianse-
idrettslags 75 års jubileumshefte i 1998.  
Har skrevet gards og institusjonshistorie 
for Kirkens Bymisjons eiendom Vesle-
lien i Ringsaker. Har i 40 år vært opptatt 
av gards og slektshistorie, samt norsk 
landbrukshistorie.

Ole Nashoug, født 1943 i Vang, Hamar 
kommune. Hans geologiske kunnskap er i 
stor grad hentet fra prof. Steinar Skjeseths 
forelesninger på tidligere NLH. Nashoug 
har vært leder i Hedmark Geologiforening 
i 35 år, og i senere tid tillegnet seg geo-
logisk kunnskap gjennom Universitetet i 
Oslo og som medlem av Norsk Geologisk 
forening. Han har forøvrig bygget opp geo-
logiutstillingen i Garveriet i Moelv, og nylig 
åpnet sitt ”Mammuthus” i Vangsåsen. Her 
presenteres Mjøsområdets geologiske 
historie og mammutdyrets tilblivelse og 
bortgang.

Knut Nordsveen, fra Veldre (f.1954). Har 
drevet med lokalhistorie de siste 35 åra, 
som er den store interessen ved siden av 
foto, film, tegning og bøker. Mangeårig  
bidragsyter i lokalhistoriske publikasjoner 
og lokalaviser med artikler, foto, illustra-
sjoner, prologer, viser og vers. Var leder av 
Veldre historielag i 13 år, fra 1994-2007.

Helene Oudenstad kommer fra Furnes og 
bodde i bygda til 1993. Da startet studi-
ene ved Statens Næringsmiddelhøgskole 
i Trondheim. Deretter fortsatte hun ved 
Norges Landbrukshøgskole på Ås. I 1999 
var hun ferdig sivilingeniør innenfor fag-
feltet skogbrukets driftsteknikk. Den før-
ste jobben var en toårig traineestilling i 
Vikinglauget. Deretter fulgte fem år som 
avdelingsleder i Nortura avd. Rudshøgda. I 
2005 startet hun i sin nåværende jobb som 
prosjektleder i Skogselskapet i Hedmark 
hvor informasjon om skog og trebruk 
innenfor skoleverket har vært hovedopp-
gaven. I jubileumsboka har hun ansvaret 
for bilder og informasjonen i arboret.

Fridthjof Tokstad Platou, født 1956 som 
nummer 5 i søskenflokken, som Fridthjof 
Platou, men tok Tokstad som mellom-
navn, slik at ungene kunne få det etter sin 
oldemor og bestefar. 7 år på barneskolen 
på Furu, 2 år på realskolen i Brumunddal, 
og gymnaset på naturfaglinjen på Hamar 
Katedralskole. 1 år i Kløvkompaniet, 
Maukstadmoen på Skjold i Indre Troms. 
Agromomen på Jønsberg Landbrukskole, 
avbrutt av 7 mnd. i 1. kontigent UNIFIL styr-
ken i Libanon. Agroteknikker fra Blæstad 
og 6 mnd. som gardskar i Decorah Iowa 
USA. Gardbruker fra 01.01.1982 på Tok-
stad, og begynte med direktesalg i Golden 
Products fra 20.06.1984. Gift med Kari 
Hanne Hodne fra 30.03.1983. Fikk Lars 
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Jørgen 04.07.1984 og Fredrik 25.10.1986. 
Annsatt i IKM Testing A/S fra 01.02.1997 
som er et serviceselskap til olje- 
industrien. Samdrift i økologisk mjølke-
produksjon med Grete og Jørgen Hveem 
fra 01.04.2003.

Trond Røhnebæk, født på Helgøya 1933. 
Eyin helgu fascinerende historie samt 
lesning av islandske ættesagaer og 
Snorre, var åndelig føde i oppveksten. 
Studier i norrøn filologi ved Universitetet 
i Reykjavik i 1957. Cand. mag. ved Oslo 
universitet i 1962. Stått sentralt i arbei-
det med 6-bindsverket Ringsakboka fra 
1990-2006. Arbeidet med lokalhistorisk 
stoff i 40-50 år. Skrevet en rekke artikler 
i ulike årbøker og diverse aviser, samt 
noen bokartikler.

Helen Rønningsbakken. Kostyme/kles-
designer. Frilans kostymedesigner og 
scenograf fra 1995. Har samarbeidet 
med regionteatre og frigrupper i Østfold, 
Oslo og Hedmark og også jobbet med tv-
produksjon og museumsscenografi. Job-
ber også med billedkunst, hovedsaklig 
bilder i akryl, har deltatt på ni utstillinger 
på Østlandet. Driver i dag Lysthuset - et 
verksted og utsalg for klær, smykker og 
tilbehør – hovedfokuset ligger på norsk 
design, råvarene og håndverket skal ha 
høy kvalitet, i tillegg skal Lysthuset tilby 
økologiske og fairtrade-sertifiserte klær 
og ha et vareutvalg som baserer seg på 
gjenbruk.

Hans Petter Schjønsby, født 1936. Cand.
med.1963. Pensjonert offentlig lege (dis-
triktslege/fylkeslege). Gr.fag historie. 
Lokal-historisk aktiv så lenge det varer.

Erik Simensen er førsteamanuensis i 
nordisk språkvitskap ved Universitetet i 
Oslo. Han har gitt ut (bl.a.) ei faksimileut-
gåve av norske mellomalderbrev frå tida 
1301-1310 (”Norske diplom 1301-1310”, 
i serien Corpus codicum Norvegicorum 
medii aevi, band X, Oslo 2002); revidert 
Leiv Heggstads (og fleires) Norrøn ord-
bok (3.utgåve 1975, 4. utgåve 1990). Han 
held for tida på med å førebu 5. utgåve. 

Ole L. Storlien, født 1928, gift med 
Helene Tangen, født 1928 fra Ringsaker, 
har fire barn. Tok over garden Storlien i 
1964 og overleverte den til sin sønn Lars 
i 1991. Er levende interessert i landbru-
kets samvirkeorganisasjoner og har hatt 
flere tillitsverv der.

Anne-Marie Søgaard, født 1921, datter av 
Fridthjof Fredrik Sem Platou og Johanne 
Marie, f. Tokstad, datter av Lars Anton-
sen Togstad og Hilda, f. Skappel. Utdan-
net til tannlege på Tannlegehøgskolen i 
Oslo og praktisert som skoletannlege i 40 
år. Gift i 1946 m. Terje Søgaard, f. 1921, 
død 1995. Han var adm.dir. i Larvik Line. 
Har vært så heldig å få 3 vellykkede barn: 
Anne Johanne Terjesdatter, f. 1947, Hege 
Terjesdatter, f. 1950 og Johan Fridthjof 
Platou, f. 1956. Ett barnebarn: Simen 
Skjold Søgaard, f. 1986. Jeg utga i 1993 
boken ”Med Tokstadblod” i årene. Den 
omhandler alle i slekten - både i USA og 
Norge - som er etterkommere etter Lars 
Bårdsen og Mari Jørgensdatter.

Finn Sønsteby, arbeider som Fagansvar-
lig for skogbruk i Ringsaker kommune. 
Har tidligere vært skogbruksleder for 
Mjøsen Skogeierforening i Ringsaker 
og senere skog- og utmarkskonsulent 

ved hovedkontoret på Lillehammer. Har 
vært prosjektleder for diverse prosjek-
ter innen skogbruk, utmark og viltfor-
valtning, blant annet Prosjekt Maskinell 
Planting (PMP) på Østlandet, Viltkartleg-
gingsprojekter i 4 kommuner på Østlan-
det inkludert Ringsaker, Rådyrprosjektet 
i Ringsaker,og Utmarksplan for Vestkjø-
len i Sør-Fron kommune. 

Øyvind Sørensen ble født i Fredrikstad i 
1887. Regnes av flere som Norges første 
avistegner. Han døde i 1962. Sørensen var 
ansatt i Aftenposten 1909-1914 og 1918-
1962, og i VG 1914-1918. Han ble særlig 
kjent for sine treffsikre portretter, blant 
annet i Aftenpostens A-magasinet. Han 
tegnet også i ukebladet Urd, i vittighets-
pressen og i andre ukeblad og julehefter. 
Han illustrerte over 60 bøker. Mest kjent 
er hans illustrasjoner til Trangviksposten 
(4.-7. samling), som han ble knyttet til i 
1914. Han deltok på en rekke utstillinger 
med frittstående arbeider, og er repre-
sentert i Nasjonalgalleriet. I 1957 ble han 
engasjert til å tegne Tokstad gård med 
Tokstadfurua ved 600 årsmarkeringen.

Hildur Væringstad, født 1958. Gift med 
Kristen og har barna Ole Johan og Ingun. 
Tok over Jara i 1981, og drev som gard-
kjærring til 1996 da jeg begynte i det som 
nå heter Mattilsynet, kjøttkontrollen på 
Notura, Rudshøgda.
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løykjedalen–bygd FOr tid–1358-2008 sier tusen takk!

- et smart valg!

Sponsormidler ...
Ved reparasjon i fjøset 
til jubileet, hjalp Kristen 
Væringstad meg med å 
sveise inn noen biter av 
dørkplate over gjødsel-
trekket. For å skaffe 
deler reiste han ned på 
Stensli Gjenvinning A/S 
i Brumunddal. Etter at 
han fi kk forklart hva han 
trengte, hjalp de ham 
med å skaffe passe biter. 
Kristen ville betale, men 
da kom utsagnet: 
Såpass må vi få sponse 
til jubileet også, 
lykke til!



424    avslutning

du ska få en dag i mårå

Det var en liten gutt som gikk og gret og var så lei
Hæin skulle tegne Babylon, men læreren sa nei,
hæin ø’la hele arket, hæin var tufsete og dom,
men så hørte hæin et sus som over furukrona kom
 
Refr:
Du skal få en dag i mårå som rein og ubrukt står
og med blanke ark og farjestifter tel,
og kan da kæin du rette oppatt æille feil i frå i går
og da får du det så godt i måråkvell,
og om du itte greie det og æilt er like trist
så ska du høre suset over furua som sist
Du skal få en dag i mårå som rein å ubrukt står
og med blanke ark og farjestifter tel
 
Og så vart gutten vaksin, og hæin gikk og var så lei,
han hadde fridd åt jinta si, men jinta hu sa nei
Og han gret i ville skauen «Detti blir min siste dag»
Men då kom det over furua det sammå linne drag
 
Refr: Du skal få ...
 
Og så er gutten gift og går og slit som folk gjør flest
med småbruk oppi Åsmarken der kjærringa er hest
Og hæin syns det blir for lite gjort og streve titt og trutt
og trøste seg med furusus nå dagen blir for stutt -
 
Refr: Du skal få ... 

Alf Prøysen

Trykket med tillatelse fra Norsk Musikkforlag i Oslo
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