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Tokstadminner
Anne-Marie Søgaard



Forord.

Ideen til dette lille "skrift" fikk jeg første gang av min kjære svigerinne på Tokstad.
Hun ba meg skrive ned litt om "de gamle" som var på Tokstad - da vi var unge. Og jeg var jo
så enig med henne! Disse flotte menneskene burde jo absolutt ikke gå i glemmeboken!

Da jeg så snart efterpå brakk benet - og ble rekonvalesent i lengre tid, gikk jeg i gang

med å skrive ned litt - fra min egen barndom og ungdom.
Jeg vet ikke om dette jeg her har skrevet, vil interessere så mange i dag. Men om

mange år, vil kanskje noen finne det interessant. Forandringene i løpet av de siste 50 årene i
vårt samfunn er jo enorme, og aller størst er de på landsbygda.

Jeg kopierer dette opp i noen eksemplarer - og jeg tar vare på disketten. De som
eventuelt måtte være interessert, kan derfor bare si fra til ffiog , så sender jeg gjerne et
eksemplar.

Nordstrandhøgda i februar 2003

Arure- Marie (tante Mi) Søgaard



Tokstadminner

Vi var en liten - meget lykkelig - familie på fem. Mor og far og tre barn. Vi bodde i

Stavanger - i Erling Skjalgsons gt.lg. 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 fraTrondheim. 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.I902 og

endelig en liten odelsgutt - Lars, f.1904. Men han fikk sukkersyke, en den gang uhelbredelig

sykdom, og han dødebare2 ix gamrtel. Og sorgen på Tokstad var uåttelig stor'

Desto støne var jo gleden da mor 2juli 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

I920-årene. Reisen tok en natt og en dag og nok en halv dag!!

I lg2l fikk mor og far en datter - og det var.meg. Jeg ble kalt Anne- Marie efter vår farmor.

Ogi L925 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. I sommerferiene våre var vi også alltid noen dager

innimellom på Ajer. Vi var jo i den utrolig heldige situasjon at vi hadde 4 besteforeldre på

Hedemarken! Morfar og mormor på Tokstad og farmor og farfar på Ajer. Vi kalte dem

Momo og Beste Tokstad og Famo og Beste Ajer. Derfor hadde vi - gjennom hele den lange

vinteren - en drøm å lenget efter.

'T.{år skal vi reise til Tokstad?" For det var til Tokstad vi reiste, og det var der vi slo

oss ned. På Ajer var vi bare på besøk. Vår farfar var Ole Sem Platou. Han var ansatt som

inspektør på Melkefabrikken på Hamar. Jobben innebar at han måtte reise rundt til alle de

gårdbrukerne i de nærliggende bygdene som leverte melk til fabrikken - for å se om stellet i
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{øset var rent og ordentlig. Derfor hadde han også skaffet seg en T-Ford - en av de første

bilene i Hamar, kan jeg tro. Hans kone - vår Famo - var Marie- født Saugstad. Så våre to

bestemødre var vokset opp på nabogårdene Saugstad og Krogvik i Ringsaker. Famo var født i

1871 og Momo i 1873. Men egentlig venninder var de visst aldri. Svært gode venner var

imidlertid våre to bestefedre. Beste Ajer gikk på Ås landbrukshøyskole da hans far, som da

bodde på Ajer med hele sin store familie, døde. Ole gikk på Ås fordi planen hans var å overta

Ajer, som den gang var en meget stor gård. Men de eldste brødrene hans ville at moren skulle

selge gården, og slik ble det. Moren deres - Elise, født Sem, - som hadde født 15 barn, måtte

flytte ned i Hamar og få seg et leverbrød. Hun utdannet seg til telefonistinne og fikk jobb på

Hamar telefonsentral! Og Ole, som var uhyre skuffet- pakket sin koffert og ville utvandre til

Amerika. Han hadde allerede to brødre der! Men fordi hans mor ble så bedrøvet og gråt sine

modige tårer, ombestemte han seg i siste liten - og tok seg jobb som gårdsbestyrer på jerne i

Ringsaker- hos statsråd Konow. Slik traff han sin hjertens$ær - Anne-Marie Saugstad.

Kanskje de møttes første gangphMoste??? Begge gårdene hadde jo setre der. Det er ikke

godt å vite. Da de giftet seg var Marie bare 17 år gammel. Ole var 24.I sinRingsaker-tid traff

Ole også Lars Tokstad, og de ble venner for livet. Da mor nettopp var fødtpå Tokstad den

28 juli1898, ringte Lars til sin venn Ole, som da bodde i Hamar og sa: 'Nå har jeg fått en

jente til gutten din!" Og det er jo rart å tenko på at det gikk troll i ord.

Ole greide efter mange 2rr å"kjøpe tilbake Ajer. Drømmen om Ajer hadde han aldri glemt. Men

da var det ikke så meget igien av den store gården, dessverre. Ajer hadde gått på handelen i

mange år. Store områder var frasolgt, bl.a. hele Ajerskogen. Men Ole og Marie flyttet inn i

den store, gamle hovedbygningen på Ajer i l9l7 . Dette gamle huset brant dessverre ned efter

et lyn nedslag i 1921, og huset som nå står ble da bygget. Derfor var alt på Ajer så nytt og fint

og spennende da vi var små! Nye møbler overalt. Alt luktet nytt! Store, nye chesterfieldstoler

foran den gule svenskeovnen i stuen bl.a.

På Ajer var vi alltid sammen med våre kusiner og vår fetter fra Arnkvern -
Qvalebarna. Fars eneste søster, Elisabeth, var gift med Olaf Qvale, og han var gårdbruker på

Arnkvem i Furnes. Vi ble jo da til sammen 6 barn enkelte feriedager på Ajer, og vi hadde mye

moro sammen. Men jeg tror kanskje Famo og Beste syntes det var litt godt når vi reiste

tilbake til Tokstad . De var jo vant til å ha det stille og fredelig. Bare de to og en hushjelp.

Else Qvale - deres eldste barnebarn - bodde der forresten veldig mye efter at hun begynte på

skolen. Hun hadde hatt poliomyelitt som liten og var en del hemmet av det. Skoleveien til

Stafsberg var over dobbelt så lang fra Arnkvern som fra Ajer. For Stafsbergvff skolen begge

gårdene hørte til. Ajer hørte til Furnes den gangen.
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Jeg har lyst til å fortelle litt om hvordan det var ålgtqg fra Stavanger til Hedemarken 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 morgenen. Derefter hadde vi

en hel, lang dag på Bergensbanen over {ellet til Oslo. Ofte hadde vi en kupe' 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 stasjon! 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 servise og flinke kelnere og også meget god

mat! Vi nøt oppholdet der! I Oslo ble vi ofte møtt av Momo og/eller av Titta - hvis hun hadde

fri. Hun var Røde Kors- søster og jobbet i Oslo. Så måtte vi ovematte et eller annet sted. Ofte

var det på Grand Hotell, kan jeg huske. Og det var jo også veldig sperurende for oss barn!

Bare det hkjøre 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 nemlig 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 jegprøve å beskrive hvordan det var på Tokstad da jeg var liten i 1920 og 30-

årene. Det er jo nesten umulig, men jeg far prøve å beskrive det jeg husker, og det jeg vet. Vi

bodde i en liten leilighet i en tomarursbolig i Stavanger - og å komme til Tokstad 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) gårdsplass spankulerte giess, 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 brønnen. 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 nordenden av

hønsehuset inne på Volden. Og den store gåsesteggen strakte hals og kom fresende efter
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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 enste 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 problemer 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 oppover 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 gnnd, 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 - gjerurom skogen, forbi en stor slette hvor det visstnok pleide være dans i gamle

dage, og videre opp til gamlevegen som gikk nedenfor Engamed den gamle Engstugua-

som hadde jordgulv! Denne turen oppover til Enga var så vakker om sommeren - og så festlig

nedover om vinteren på ski! Når man hadde fitt full fart på skiene på turen nedover fraØver

Enga, gikk det fykende videre gjennom Kallykkja og Rekslinga ogvidere 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 seletøyet på

rekke og rad - og lukten - en blanding av smurt 1ær 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 ynge 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 stalldørenphTokstad igjen! Den hadde greid å rørnme 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 jeghathørt 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 f;i være med på kjøretur til "Haugesund"! Og Beste nøt turene sarnmen

med sine barnebam. 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 sørløstlige

hjøme en stor binge - full av sauer! Om sommeren var det ingen der inne uten kanskje en

enslig vær. Men han var som regel doret ute et eller annet sted. De andre sauene og alle

lammene som var født tidlig om våren, var sendt til fiells - 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 deilig sted for oss barn! Vi

lurte oss irur der og hoppet og baste og lekte ihøyet. Det endte alltid med at Gamle-Andreas

kom og jaget oss! Alltid like rasende! Vi skulle il<ke "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 låve$øringa! Dit var det strengt forbudt å gå uten fulge 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 endør omtrent der hvor

garasjen er i dag, gikk opp en liten 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 'trennes" kuer!

I det gamle stabburet - som 1å vis-a-vis stallen - på den andre siden av porten, hadde vi også

utrolig mye moro. I2.etg. der var det god plass og alltid helt tomt om sommeren. Og om

sofilmeren 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 en 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 k rpp-

papirkjoler med henholdsvis et stort rødt hjerte og en stor sort sparess på brystet. Er det ikke
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litt rart å tenke på at nettopp hjerterdamen endte opp som "kjerring" på garden?! Jeg tror

hverken Vesla eller Lasse hadde slike tanker i hodet den gangen!

I fiøset var det et yrende liv! Futlt opp av kuer og kalver og alltid en stor, farlig okse

innerst i hjørnet mot syd/vest. Ved siden av fiøset 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 1å 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 h jage kalva eller grisa eller kua for dens saks skyld. Det var Annethe som sto for

stellet i føs 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 fikft vi lov. Annethe lærte oss faktisk å melke i tur og orden. Lasse melket

"Lasseros" og jeg fikft melke 'Migod". Annethe hadde tjent på Tokstad 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.

Budeiene bodde faktisk i fiøset da hun startet sin yrkeska:riere! De hadde sine senger og saker

innerst i den ene forgangen. Og da kan man jo forstå at det var lettvint å få besøk av nattlige

friere. Annethe fik* 4 barn, men hun ble aldri gift. De ble 'bortsatt", som det het - i tur og

orden. Den eldste - som het Anna - vokste opp hos Annethes søster som var gift og bodde i
Øgarden En av de andre ble adoptert av $elberg. Han bodde i Byflaten og kjørte drosjebil.

Anna Øgardenble - som ung - underbudeie på Tokstad og fikk sin mor som sjef. Men de to

var omtrent som hund og katt! Annethe var en engel mot alle bam - unntagen mot sine egle -

--. Bitterheten kom da opp til overflaten. Noe for en psykolog, kanskje? Hun var også veldig

glad i å spille kort! Vi spilte whist - rundt kjøkkenbordet om kveldene. Det faste lagetvar

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 -.

Engang hun var gravid, spurte Beste henne om hvem som var faren til barnet som skulle

komme. Og hun svarte: "Han hadde skyggelue og strauk nordover." Men Beste var romslig

og svarte: "Ja, vi trenger alltid nye potetplukkere, så det går nok bra !" Annethe ble trofast på
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Tokstad - lenge efter at hun sluttet i fiøset. Hun var en av det faste "inventaret" da lngeborg

kom til gards i 1945. OgAnnethe 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!! Og til Tokstadjentene strikket hun jo også i lange baner. Men helt til slutt flyttet

Annethe til sin datter -Anna - som da var gift og bodde i Brumunddal. Der døde hun også - i
t96r.

En som døde lenge før dentid, 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 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 gjøres. 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 morgenen 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 verden 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 bamepike 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 ikfte L gøre?

Det er umulig Lfatte det. Jeg vet jo hvordan hun hadde det den tiden jeg var barn og ungdom.

Momo hadde huset fullt av soflrmergjester 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 oppvask 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
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alt dette hadde Anna ansvaret for renholdet på kjøkkenet og i folkestuen. Det var hun som

vasket gulvene 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 øWq er at hun - gjennom hele livet - 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 garLg: "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,

innebyggete 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

Gamlean'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
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tidlig på 9O-tallet. Toget gikk ikke lenger enn til Hamar den gangen. Beste kom hjem like før
jul - og Andreas hentet ham med hest og slede. I hele den tiden Beste levet, var Andreas først

og fremst hestekaren på gården. Og det var alltid mange hester på Tokstad. Beste hadde

nemlig 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 gtrøre nytte for seg de siste årene, men han fikk være på

Tokstad til sin død. Det var ingen som ble sendt på gamlehjem fra Tokstad!

Om Harstadfamilien er det mange som vet meget mer erur jeg. Men jeg kan fortelle

hva jeg husker - fra jeg var liten. Johan var husmann og bodde i ØvreHarstad. Han var født

6.3.t875, 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 ilhahørt at han var dragon da han

tjenestegjorde på Gardemoen, og han var flink til å sko hester. Han kunne også bruke smia og

smi litt, når det var om å gtrøre. På Tokstad traff han Agnethe. Hun var barnepike eller

stuepike. Mor kalte henne for'Atitt", fortalte hun. Det ble et par av Agnethe og Johan, og de

flyttet ircti Øvre Harstad som husmannsfolk. Og så fikk de det ene prektige bamet 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 husmannsfolk 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 bam 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, men 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 -
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som snille - gode - vennlige mennesker. Vi hadde stor respekt for Johan! Men 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 ofteløp i bena på ham og de andre. Alfjobbet 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 apnl1940 - 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 iløpet 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 1å på sykehuset i Hamar.
Det visste vi ingenting om - vi som var på Tokstad. All telefonforbindelse var brutt. Men Alf
var med blant alle soldatene som wimlet omkring ute på garden. Alle de evakuerte ble helt
vettskremte og fulgte ordren fra kaptein Åmot. De fikk med seg litt pikk-palJ< 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 Herarnb (hun var fastboende

pensjonær på Tokstad da og hadde bodd der i mange år) og Vesla og jeg. Jeg husker vi satt

rundt kjøkken- bordet om kvelden - og hørte kanonene drønne i det {erne. Frk. Heramb satt

med skrinet med skinnbrevene i fanget! De skulle i hvert fall reddes!! Men vi var ikJ<e 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.

Men heldigvis - for Tokstad og for oss som satt rundt kjøkkenbordet ut over natten -
fikk kaptein Åmot engang iløpetav natten beskjed om å ta med seg sin avdeling og hekke

seg videre nordover. Og den trefiringen de hadde forberedt ved Tokstad, ble flyttet til
Åsmarka. Og dit - av alle steder - hadde Titta og Robin og deres 2 smh,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 hørtephkanondrønnene 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
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gården. Momo var død- i 1938. Mor og far var på Ajer. Overhodet 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 tyskeme var passert. Men så ble vi lei av alle Oslofolka som

virret omkring og bestemte oss for å p hjem til Ajer. Vi visste jo ingenting om hvordan det

vat gåfit 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 Ema (Lowzow) da vi fortalte 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 atvimøtte 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 ikfte 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
veigrøften. Der fant tyskerne ham. Heldigvis var Lasse ved bevissthet og kunne snakke med

dem. Tyskeme 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 å millimeter om h gøret 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

Tokstad da jeg var liten." Jeg har fortalt om "tjenerskapet". Nå må jeg fortelle litt om de tre

som bodde "inne", og 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. Tante Helga var

Bestes tante, søster av min oldefar Anton Tokstad. Hun var den yngste av 4bam- og hennes

skjebne ble - i og med at hun aldri giftet seg - å gå hjemme i huset hele livet. Først hos sine

foreldre -Ingeborg og Lars - som bodde i Gamlebygningen efter at de ble føderådsfolk, og da
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de var borte - hos sin nevø Lars og hans kone Lina i hovedbygningen. Hennes far hadde

sørget for føderåd til henne. Det hadde hun kontraktfestet. Mens hennes skjebne ble å bo - og

å arbeide for sin nevø og hans familie. Hun ble husets Tante - med stor T. Tante for alle -
langt utenfor gårdens grenser! Hun var en meget begavet kvinne. Hun var musikalsk. Kunne

spille på et lite orgel hun hadde. Hun fulgte ivrig med i aviser og i litteratur. Var nok en

iherdig kvinnesaksforkjemper. Hun var en av de aller første kvinner i Ringsaker som våget å

klippe håret kort! Og hun vakte derfor stor oppsikt på kirkebakken i Ringsaker en søndag

formiddag. Det har jeg svart på hvitt i et brev min oldemor - Hilda Skappel skrev til sin søster

- min steoldemor- Johanne.

Jeg husker Tante som en gammel dame - alltid i lange sorte kjoler. Hun var 70 år da jeg ble

født. Hun var alltid vennlig og snill mot oss bam. Hun ville så gjerne at noen spilte piano for

henne. Selv spilte hun jo orgel, men jgghørte henne aldri spille. Hver gang hun så meg inne i

stuene efter at jeg hadde lært L spille litt, ville hun ha meg til å spille. Og jeg rømte unna det

forteste jeg kunne! Det var jo mye morsofilmere å være ute og leke med de andre barna. Jeg

angrer på det nå -. Tante hadde en nydelig handskrift, og hun førte en utmerket penn. Det er

oppbevart mange nydelige brev som hun har skrevet. Hva kunne hun ikfte blitt - hvis hun

hadde vært født 70 år senere!! Men da hun var ung, var det utenkelig å gr en datter en

utdannelse - med sikte på at hun skulle kunne forsørge seg selv. Og da hun så ikke "ble gift"

som det het den gang, endte hunjo opp som en stor ressurs for sine foreldre - først - og

senere for sin nevø og hans familie. Men tenk for en skjebne for en meget begavet og

intelligent ung pike! Den eneste videreutdannelse hun fikk, var et sommerkurs på Sagatun

folkehøyskole hos Anker og Arvesen. Sommerkursene der var nemlig for kvinner. De

egentlige kursene ellers i året var kun for menn!! Tante snakftet ofte om sine uker på Sagatun.

Hun hadde bl.a. hatt Bjørnstjerne Bjørnson som foredragsholder. Men Tante fant altså aldri

den mannen hun ville gifte seg med. Hun hadde sikkert friere - for hun var jo et ganske godt

parti . Hennes far var nok ikke helt snau, og slike ting tok man hensyn til i de dage --. Tante

var nok kresen - og skarp var hun jo også. Derfor levet hun hele siu lange liv på Tokstad - fra
1851 til 1934. Hun opplevet 5 generasjoner på gården! !

Inntil 1927 - og jeg nærmet meg 6 år - var min bestefar - eller Beste Tokstad som vi

kalte ham - 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 gamrrel. Kanskje derfor tok Beste seg litt ekstra av lille meg. Vi gikk

"lange" spaserturer langs veien. Han med en spaserstokk i den ene hånden og meg i den
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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 oghadde

sikkert mange friere, nydelig som hun jo var, og dessuten eneste datter 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 riktignok 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 åprøve 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 godt. Den fant sted i

begynnelsen av august 1927. Det var en vann, fin dag. Kisten sto plassert ute på innergarden,

på plenen mot låven. Det var benker og stoler på begge sider. Og jeg husker presten som

snakftet og hvor uendelig trist alt var. Jeg satt ved siden av mor, husker jeg. Og mor har fortalt

meg siden at jeggråt så voldsomt at det nesten ble skandale. Så kjørte vi i et langt, langt

sørgetog med hester og vogner bak kisten til Veldre kirke. Jeg satt i kalesjevognen, kan jeg

huske. Og langs hele veien til kirken hadde folk pyntet med granbar foran grindene og portene

sine.

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 gla i ham!

Så skal jeg prøve å fortelle litt om Momo. Det er veldig vanskelig - for hun var et helt

spesielt menneske. Hun levet helt til jeg varlT år - så jeg husker henne jo så veldig, veldig

godt. Hun var en ekte MORMOR - med store bokstaver! Alltid bekymret og opptatt av sine

bam og barnebarn. Og hun var en energibunt. Alltid på farten - fra tidlig morgen til sen kveld.

Jeg så henne aldri ved kjøkkenbenken - men veldig ofte i kjøkkenet og i folkestuen. Og ute -
i {øs og stall - flere ganger daglig. Hun var ivrig opptatt av gårdsdriften, og Johan Harstad

var hennes høyre hånd efter at hun måtte overta alt ansvar da Beste døde. Da var hun 54 år.
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Den eldste datteren - som jo da burde overta gården - var fullt opptatt med mann og barn i
Stavanger. Og den andre datteren var sykepleier i Oslo. Så Momo måtte ordne opp i alle ting

- ute og inne. Og mye takket være sine flinke folk, greide hun det. Anna Kokk var jo den

store hjelpen inne - og Johan ute - som sagt. Og hun viste dem meget stor respekt. Aldri en

mishagsytring til noen av disse to! Men ellers sparte hun ikke alltid på "konfekten". Jeg kan
huske Annethe fikk en skuring (Momo kalte det for det) av og til, hvis det var ett eller annet i
fiøs eller grisehus som ikke var helt i orden. Momo kunne være veldig skarp - hvis det var
noe hun ikke likte. Som eksempel kan jeg nevne at da en av hennes pensjonærer - som var
svært neryøs og nedfor - en dag sa til henne at nå hadde han bestemt seg for å ta livet av seg,

svarte hun: "Ja, det er greit det. Men gå ta gardaførst!" Og noe selvmord ble det da heldigvis
ikke. Så skarp kunne hun være - og allikevel så uendelig snill - spesielt mot sine egne. Og

ustanselig og utrettelig bekymret for sine barn og barnebarn! Det går tydelig frem av hennes

brevsamling - som jeg ordnet kronologisk og skrev av. Mor gjemte nemlig på alle brev hun

fikk fra Tokstad mens hun bodde i Stavanger - fral9l9 til 1933.

For å fii det til å gå rundt økonomisk, begynte Momo å ta imot sommergjester. Det var

stas for byfolk med barn å fii komme på landet og få kontakt med dyr av mange slag. Noen få

av sommeryjestene likte seg så godt at de ble boende året rundt. En av disse var Ragnhild

Heramb. Døgnprisen var sikkert meget lav - og forpleiningen førsteklasses. Lønningene var
jo svært lave i 30-årene, slik at Momo kunne ha mange tjenestefolk i arbeide. Men hun skulle

selv5lyre det hele. Hun måtte ha tusen tanker i hodet samtidig!

Som vertinne - ved enden av spisestuebordet med 15-20 mennesker rundt - var hun

et oppkomme av munterhet og latter. Når hun lo - trillet alltid tårene nedover kinnene hennes!

Hun var et meget sosialt menneske. Ville helst ha mange mennesker rundt seg. Alltid blid og

gla i selskapelig samvær - men sammenbitt og bestemt i ensomme stunder - Hun var

grenseløst snill mot oss bamebarn, men samtidig bestemt. Hadde hun furst sagt "nei" til noe

vi ba om - så var det'hei". Men det var sjelden hun sa nei til oss! Det er så vanskelig å

beskrive Momo. Det giør også vondt, for jeg syns på en måte det ikke er lenge siden hun

døde! Hun var et fyrverkeri av et menneske - hadde utrolig mange fasetter.

Hun kom jo fra Krogvik - eneste datter av Johannes Krogvik. Han var en velstående

og aktet mann i bygden. Jeg kan derfor tenke meg at Momo var temmelig bortskjemt som

barn. Og en vilter unge har hun sikkert også vært. Gamle fotografier viser at hun var en meget

pen pike. Friere hadde hun sikkert nok av. Kanskje noen av dem så det som en fordel å fii
Johannes Krogvik til svigerfar? Ikke vet jeg. Men Momo falt jo pladask for Lars Tokstad - da

han kom hjem fra USA. Jeg vet faktisk ikke om de kjente hverandre fra før. Situasjonen på
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Tokstad var jo ikke rosenrød. Min ste-oldemor Johanne hadde satt seg fore å holde det gående

til Lars ble voksen og kunne overta. Hun ansatte en meget streng gårdsbestyrer som het Bye.
Det ble sagt at han gierne ville gifte seg med henne, men det ville ikke hun. Jeg tror nok det
var et tungt slag for henne da Lars som 18-19 åring fant ut at han ville reise til Amerika! Hun
var nok alvorlig redd for at han - som så mange andre - ville bli der for godt. Men heldigvis -
for oss alle - kom han hjem til jul i 1893. Da var han23 år gammel, og Momo var 20.
Kanskje ble det kjærlighet ved første blikk på nyttårsballet på Tingvang - nettopp den julen?

Bryllupet sto i hvert fall på Krogvik 2.apÅl1g97.

Jeg må også fortelle en annen ting om Momo. 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 opplevelse! 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, gammeldagse,

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 fiøset hadde hun en enorm
kjøkkenhave. Det var ikke noen giødselkjeller den gangen, bare en svær gjødseldynge rett
utenfor f1øset. Derfor ble det jo ekstra fet og fin jord rett nedenfor - 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 reddiker, salat og galerøttertil pastinakk og

portulakk og persille. Og en stor jordbæråker! Nedenfor kjøkkenhaven var det flere rad.er med

bringebærbusker - som et gjerde mot jordet. Mellom staudebedet og kjøkkenhaven var det

gressplen med en mengde rips- og 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 hjømevar
det lysthus - med bord og benker rundt. Jeg kan huske kaffeservering i det søndre lysthuset,

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 (den het jo Rud den gangen). Av en eller
annen grunn skulle den fiemes, og Momo fikk kjøpt den billig. Den ble pusset opp og malt
innvendig og utvendig, og en stolt bestemor overrakte den - som dukkestue - til Vesla og meg
da vi kom på sommerferie.
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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 inspirasjon 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!

Momo hadde alltid huset fullt av giester om sommeren, men i haven var det adgang

forbudt for dem! Den var hennes og familiens private sfære! Sommergjestene hadde sin

uteplass midt på indre gårdsplass. Der var det laget et havebord rundt kastanjen, og benker var

plassert rundt. Her holdt Oslofruene til med sine broderier og strikketøy nfu været var pent.

Utenom hagestell hadde Momo også en annen stor interesse, nemlig fiærfeavl. På Tokstad

hadde hun sine brune høner, sine ender, gjess og kalkuner. Hønsene skulle jo helst holde seg

i hønsegården, men alle de andre vandret fritt omkring - mest på ytre , men også på indre

gårdsplass. Gåsesteggen var jo en pest og en plage for oss små, men ellers var det bare

spennende med andemor og ungene hennes og kalkunshanen som brysket seg og gol så stygt!

Momo hadde mange diplomer hengende på veggen i spisestuen. Det var diplomer hun hadde

fått for forskjellig {ærfe på diverse utstillinger. Jeg tror også der var diplomer for grønnsaker

og bær, men der kan det hende jeg husker feil.

Det er en ting jeg har glemt å fortelle. Samtidig med at Momo og Beste fikft sitt første

barn, fikk de også et barn ph 6 år til fostring. Det var Momos kusine - Ema - datter av

Momos onkel Theodor Krogvik. Han døde nemlig plutselig i mai 1898 og efterlot seg kone og

6 mindreårige barn. De bodde i Moelv. Theodor var en telcrisk begavelse. Han grunnla

Strømmen Bruk bl.a. Men hans kone og barn sto totalt på bar bakke da han døde. De seks

barna ble fordelt rundt om i familien. Den eldste -Sigrid - vokste opp på Lillehammer hos en

slektning av moren. Arne og Ellen ble tatt hand om på Krogvik. Og altså Ema på Tokstad. De

to yngste - som var Ingrid og Torolf fikk være hos moren. Jeg vet ikke hvordan hun greide å

få endene til å møtes. Jeg tror hun tok på seg baking og lignende for folk. Da Torolf ble

tenåring, kom han også til Tokstad og bodde der mens han gikk i gymnaset. Resultatet av

dette var jo at Erna selvfølgelig så på Tokstad som sitt barndomshjem, og søkte dit med sin

familie i alle ferier. Det sailtme gjaldt også delvis Torolf - og hans familie. Spesielt i jula var

det populært å komme til Tokstad. Derfor var det alltid utrolig fullt av mennesker på Tokstad

i julene. Jeg forstår nesten ikke nå hvordan Momo fikk plassert alle sammen! Erna fikk jo

mann og tre barn. Torolf fikk kone og to barn. En jul kan jeg huske Arne Krogvik også var

der - med kone og den gang bare ett barn. Momo var så familiekjær, og hennes valgspråk må

ha vært: "Hvor der er hjerterom, er der husrom!" Det var jo hennes egen familie det som regel

dreiet seg om. Men Bestes søster Tante Tulla var jo også fast julegjest! Jeg må fortelle litt om
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henne, for hun var også en som hørte til Tokstad i min barndom. Hun var Anton og Hildas

yngste barn. De fikk riktignok ett barn til. Han ble døpt Leif, men han døde bare en dag

gammel. Tante Tulla - som vi kalte henne, het Helga Tokstad - efter sin tante Helga. Og hun

var jo - kanskje også derfor - tante Helgas øyensten.. Hun utdannet seg til lærer på Hamar

Seminarium og jobbet i tre år som lærerinne på Furu, før hun tok videreutdannelse i
husstellundervisning på Stabekk. Hun jobbet i hele sitt yrkesliv som lærer på Hamar

Folkeskole. 30 år gammel giftet hun seg med doktor Carl Blystad på Hamar. Men hun fikk
bare beholde ham i 13 år. Han døde av sukkersyke i 1913. Det hjalp ikfte å være lege,

insulinet ble ikke oppdaget før åtret efter! Momo og tante Tulla var akkurat like gamle. Og

tante Tulla var fast giest ved alle anledninger. Tokstad var også hennes annet hjem. Og i og

med at hun var bamløs, ble hun virkelig skikkelig tante for oss tre. Jeg kan bare nerme at da vi
gikk på Hamar Katedralskole, som den gang lå så flott til ved skoletorget på Hamar, bodde

tante Tulla i sitt store hus på Sterudodden. Det var bare tre-fire minutters gange fra skolen til
henne . Og derfor inviterte hun oss hvert eneste store friminutt på kakao og skåme

smørbrød!!! Og vi hadde skole 6 dager i uken den gangen. Og hun nøyde seg ikke med bare

oss. Ett år eller to husker jeg at vår kusine Else Qvale var invitert med. Og et annet fu, da hun

hadde truffet sønn av lensmann Halvorsen på Ringsaker, Kjeld, på Tokstad i julen, ble også

han invitert med. Hvilken jobb hadde hun ikke - med å smøre så mange brødskiver - hver

eneste dag!! Hun hadde jo i de første av alle disse årene sin egen jobb å passe også. Men hun

gjorde alt klart før hun gikk om morgenen. Jeg tror aldri vi fikk takket henne nok for dette.

Jeg skal til slutt fortelle om julen 1938. Det skulle bli Momos siste jul. Huset var som

vanlig fulltav julegjester. Alle vi fem fra Ajer, Titta og Robin og deres halvtår gamle sønn,

familien Lowzow, jeg tror også at Torolf og familie var der, Busse Krogvik, datter av Arne,

og en datter av Momos fetter Finn Krogvik fra Bergen. Hun het Wenche og moren hennes

hadde ringt og spurt om hun kunne få feire en god, gammeldags jul på Tokstad. Og Momo var

gjestfri som alltid! Og tante Tulla var selvfølgelig også der. Stemningen var på topp - som

alltid i jula. Kaffe på sengen til alle - stor frokost med alt godt av julemat - formiddagste med

kaker - stor middag med gode drikkevarer - ettermiddagskaffe med kaker - og til slutt stor

aftens!!! Det er utrolig å tenke på. Og Momo var den strålende, opplagte vertinne hele tiden!

Førstemann oppe om morgenen og en av de aller siste om kvelden. For hun elsket jo å være

med å spille Boston! 2iuLedaghadde mange av oss vært på ball på Tingvang. 5.dag skulle

mor, far, Lasse og jeg på borgerball i Festiviteten på Hamar. Vi måtte derfor dra fra Tokstad

om formiddagen for Liføre oss "stasen" på Ajer. På borgerballet var det nemlig grand galla -
med snippkjole og fotside kjoler! Vi fant ikke Momo da vi dro. Hun var nok ute på en av sine
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inspeksjonsrunder i fiøs eller stall. Men vi tenkte som så: Vi kommer jo tilbake i morgen - så

det er ikke så farlig om vi ikke får sagt adjø. Akkurat dette plaget mor resten av hennes liv.
Hun kom aldri over at hun ikke frkk sag! adjø til sin elskede mor.

Jeg husker at jeg var i under$olen da telefonen fra Tokstad kom. De hadde funnet
Momo bevisstløs på utedoen. Det var Titta som til slutt hadde syntes hun ble så merkelig
lenge borte og hadde gått ut for å se efter henne. Hun fant døren låst fra innsiden og fikk intet
svar! Vi på Ajer måtte i full fart få avlyst våre avtaler. Vi ordnet det slik at min kavaler fikk
med seg Lasse venninde og at de to sammen gikk på ballet. Og vi kjør:teav gårde til Tokstad

så fort vi bare kunne.

Der hadde de fått båret Momo inn på sofaen i fremmerstuen. Hun var fortsatt

bevisstløs, og Robin sa hun hadde ffitt hjerneslag. Han gjorde absolutt alt hva han kunne, men

intet så ut til å hjelpe. Stemningen på Tokstad var jo helt lammet. Alle var fortvilet og alle

håpet og håpet og håpet---. Men Robin ga oss lite håp. Han lyste henne inn i mellom inn i
øYr:,erLe, men så alltid bare det hvite. Og det forsto vi var et dårlig tegn. Vi som var yngre,

gikk og la oss ut på natten. Jeg husker vi holdt til på salen. Vi fikk jo ikke sove, men jeg

husker at jeg ut på morgenkvisten hørte envoldsom hulking nede fra fremmerstuen. Mor
fortalte senere at det var Robin som brøt sammen i krampegråt da Momo døde.

Og sorgen og fortvilelsen senket seg over Tokstad. Det var Erna og Anna Kokk som stelte og

vasket Momo efter at hun ble båret opp. Alle utenom den nærmeste familie reiste hjem neste

dag. Og vi andre skulle forberede en stor begravelse. Det er ganske rart, men jeg husker ikke

så meget fra den begravelsen - som fra Bestes! Jeg husker bare at vi nærmest vasset i sne

bort til graven på Veldre kirkegård - at altvar helt forferdelig trist og at det var masse

mennesker. Efter selve begravelsen var det stor middag på salen på Tokstad. Jeg aner ikke

hvor mange det var dekket til - men det var så trangt om plassen som det kunne bli. Og jeg

husker at skravla gikk - som alltid når mange mennesker er samlet! Jeg syntes det var så ille -
at jeg gikk fra bordet og vandret ned i stuen og satte meg der i ensomhet -- og hørte bruset

av stemmer oven i fra. Og jeg tenkte: At det går an! Å skravle og til og med le - MOMO er jo
DØDl!! Jeg var 17 år. Nå er jeg 81. Og jeg tenker annerledes. Det var jo nettopp slik Momo

ville at det skulle være - hvis hun hadde kunnet si noe -.

Og jeg ønsker og håper atnår min egen begravelse skal "feires", så skal slekfiringer,

som altfor sjelden sees, prate og le og ha det riktig hyggelig sammen!

Nå kom det en meget vanskelig tid for Tokstad. Ingen gardkjerring og ingen husbond.

Mor var jo den nærmeste odelsarvingen, men hun valge å la gården gå videre i dødsboets

navn inntil Lasse kunne overta. Men Lasse var 18 år da Momo døde og skulle ta artium til
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våren! Det første store problemet som meldte seg var en pantobligasjon på kr.50 000 til
familien Krogvik. Den kom jo ikke som noen ovenaskelse. Jeg husker at mor og far snakket
om den mange ganger' og de ba Momo ordne opp i dette og snakke med tante Sissa efter at
onkel Aksel vat død. Men hun kom seg aldri til h gøredet. Pantobligasjonen skrev seg fra
1924'Davar det økonomisk krise på Tokstad, og det kom så langt at det ble utlyst
tvangsauksjon. Onkel Aksel lånte da Momo pengor mot denne obligasjonen, slik at hun fikk
kjøpt igjen gården i sitt navn. Momo hevdet alltid overfor oss at dette måtte være hennes
rettmessige aw fraKrogvik. Hun fikk nemlig aldri noe arveoppgjør, verken efter sin far som
døde i 1903 eller sin mor, som døde i r92l.Hennes far hadde sittet godt i det. Han hadde bl.a.
mange aksjer i Moelven Bruk og i Gaupen Brenderi, og Krogvik var jo en stor og veldrevet
gård' Da Momos mor døde i Ig28 hevdet onkel Aksel at det var intet å dele efter henne. Og
Momo elsket sin bror og stolte på ham. Men de 50 000 hun hadde fått, nettopp fra sin mor - i
1924 - mente hun virkelig var hennes rettmessige arv. Onkel Aksel døde i Lg32 -uten at
temaet pantobligasjon var tatt opp. og - som jeg sa - Momo tok det heller aldri opp med tante
Sissa.

Og jeg husker så tydelig den dagen - kort tid efter Momos begravelse - at de to
sortkledde Tokstad-døtrene, helt knust av sorg - ble kjørt ned til Krogvik for å snakke med
tante Sissa om obligasjonen. og de kom helt sønderknust hjem igjen. Krogvikene ville ha sine
penger og 50 000 den gangen var uhyggelig mye. For å få det i riktig perspektiv kan jeg
fortelle at odelstaksten på Tokstad få år senere da Lasse skulle overta, var på ca.70 000.
Situasjonen var derfor temmelig fortvilet. Men far var en skidens mann. Han ville ikke gi
seg' Han var overbevist om at disse pengene var Momos rettmessige arv. Han var beredt til å
gå til rettssak. Det holdt det også på å bli. Begge parter hadde advokater, og disse var i full
sving. Men så satte Titta foten ned. Hun ville ikke ha noen rettssak mot Krogvikene. Hun ville
heller frasi seg alle sine krav på arv fra Tokstad - bare det kunne bli en minnelig ordning.
Og det hele endte med at tante Sissa - som hadde fire bam - gikk med på 40 000 i stedet for
50 000. 10 000 til hver av bama og intet til seg selv. Det var nok hardt for far å godta dette.
Han hadde nemlig meget god tro på at han ville vunnet frem i rettssalen. Men han ga seg jo -
for Tittas tårer- og på en eller annen måte greide han å skaffe disse 40 000.

På Tokstad skulle livet liksom gå sin gang. Gården skulle jo drives. Vi bodde 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 åtfakjøpt.Hun syklet ofte, husker
jeg' Og hun tok toget eller kjørtemed hest. Så var hun på Tokstad i to-tre dager før hun
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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 pensjonærer

ble fortsatt boende. Noen små inntekter var det jo godt å ta med. De to var Ragnhild Heramb
og Hans Torjussen. Han var en tidligere sjømarur som hadde fått malaria og hadde diverse
andre problemer. Vi prøvde å feire juleno 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 lg4I.Men han holdt jo stort sett

til i Trondheim på høyskolen der. Så på Tokstad måtte det gå sin gang. Mor og far giorde så

godt de kunne. Far fikk bl.a. bygget gjødselkjelleren 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 ilike 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.


