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Det er for oss alle en veldig spesiell forestil-
ling i år. Bjørn Amundrud, forfatteren av 
årets stykke og Kvennstuguas ildsjel nr.1 
ble syk under 2. forestilling i fjor og døde 
få dager etterpå.  Med Bjørns alt for tidlige 
bortgang mistet både Kvennstuguteatret og 
Kvennstugua som et museum og møteplass 
en hjørnestein. Bjørn var ”alltid” i Kvenn-
stugua, tilstede på de fleste øvelser og fulgte 
utviklingen i forestillingene med argusøy-
ne. På bakgrunn av sin store bekjentskaps-
krets, erfaring og sin interesse virket det 
aldri som om det var noe problem å bl.a. 
skaffe aktører og annet som trengtes for at 
det skulle fungere. 

I år har vi måttet klare oss uten Bjørn. 
Han har vært savnet mange ganger under 
forberedelsene. Heldigvis er det så mange 
erfarne mennesker tilknyttet Kvennstugua 
og teatret, så vi fikk det til i år også. Det er 
en stor oppsetning som involverer mange. 
Både aktører og dugnadsinnstilte mennes-
ker har stått på og vil gjerne både viderefø-

re Bjørn Amundruds verk i denne forestil-
lingen og at teateret skal fortsette videre. 
Våre tanker går også til Kirsten Amundrud 
som lar oss benytte forestillingen også i år – 
hjertelig takk!

På vegne av oss i styret for Kvennstugu-
teatret rettes også en stor takk til dere alle 
for en – igjen - fenomenal innsats og vi 
ønsker hjertelig velkommen til publikum!

 Mette Bjertingstad
Styreleder for Kvennstuguteatret

”Rakariva, vår nære fortid” 
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Uansett forhold – det er fantastisk å få dyk-
ke ned i Rakariva igjen, og vi gleder oss in-
nmari til dette! Å få arbeide med stoff som 
bokstavelig talt sitter i veggene i de forskjel-
lige husene i Kvennstugua – eller i skogen 
– eller i Fosselva, det er et privilegium. Vi 
både håper og tror at året som har gått har 
modnet stoffet – vi er kjempefornøyd med 
at så godt som alle fjorårets aktører har sagt 
ja til å være med å løfte frem dette stykket 
med ”vår nære historie”.

Så noen ord om Bjørn Amundrud: Han 
dro oss inn i dette arbeidet, han dro oss 
gjennom flere produksjoner, han dro etter 
hvert dette stykket ”frem av ermet” – og så 
dro han fra oss… Vi er ham evig takknem-
lige for den opplevelsen han har gitt oss 
både av vår nære fortid – og nåtid.

Tilslutt også en takk til kone og familie 
som delte ham så grundig med oss!

Så til dere alle – både publikum og 
aktører: Gled dere – det ville (vil) glede 
Bjørn!

Og VI gleder oss! For å si det med Marti-
nus Amundrud: ”Her blir det fa..

ingen auksjon!”

(og vi tilføyer:) ”Her blir det teater!”

Tjolahopp!

Anders og Peter Kippersund

Hepp, kjære publikum!

Det er litt av en 
utfordring de dyktige 
og uredde kultur-
arbeiderne i Vallset 
har gitt seg i kast 
med. De tar oss med 
etthundre-ogfemti år 
tilbake i historia vår, 
til et samfunn så helt 

anderledes enn det vi kjenner.
Den gangen var Norge et av Europas 

aller fattigste land. Forskjellen mellom de  
få som eide og hadde makt og de mange 
lutfattige eiendomsløse var enorm. De 
spredte forsøk på oppstand blant de under-
trykte ble slått ned med makt og tukthus.

Men uretten overfor det store flertal-
let i det uferdige samfunnet kunne ikke i 
lengden kveles med lov og dom. Vi så det i 
landet vårt og i Europa rundt oss. De gamle 
feudalsamfunnene der landeierne ikke bare 
eide jorda, men også menneskene som 
bodde der, sto for fall.

Teknologiske landevinninger som 
dampmaskina forandret mulighetene for 
arbeid og livberging. De eiendomsløse som 
hittil hadde levd spredd rundt i bygdene, 
flyttet inn mot de nye industristedene.  

Kimen til organisasjonsmakt var lagt.
Men utnyttingen fortsatte. I England 

kastet Karl Marx brandfakler mot det  
kapitalistiske samfunnet. Det kom til 
blodige revolusjoner i Frankrike og andre 
steder. Ideene om frihet, likhet og brorskap 
bredde seg som ild i tørt gress.

Det var disse ideene teologistudenten 
Marcus Thrane møtte på reisene sine i  
Europa. Han tok dem med seg hjem og 
skapte en frihetsbevegelse i en situasjon i 
samfunnet som lå vid åpen for kravet om 
radikale forandringer.

Det var slike strømninger i tida som lå 
bak da småkårsfolk i Vallset gjorde revolt 
og stoppet tvangsauksjonen på Haraseteie. 
Ingen stor sak, kan hende. Men det var en 
gnist som tente noe. I tiåra etter summerte 
mange slike hendinger seg til en bred 
folkebevegelse som gjennom en fredelig 
revolusjon, med organisasjonsmakt og  
demokrati som redskap, formet ikke 
bare vårt samfunn, men satte sitt preg på 
framveksten av de nordiske og europeiske 
velferdssamfunnene slik vi kjenner dem.

Odvar Nordli

Den gangen var Norge et av Europas aller fattigste land

Foto: Bente Elisabeth Skjefstad

Ledige festetomter v/Harasjøen og Granerudsjøen
Utleie koier • Gode jakt- og fiskemuligheter 

Godt skiltede og utbygde veger • Merkede turstier og skiløyper
Overnattingsmulighet i koier som står åpne for allmennheten

Bruk utmarka for naturopplevelser og rekreasjon
Restaurering/lafting hytter

Ajourført info finner du på våre internettsider www.rasa.no

Postadresse Tlf. 62 58 53 60 romedal.almenning@rasa.no Foretaksnr. Romedal almenning No 939 977 066 MVA
N-2330 Vallset Fax 62 58 53 61 stange.almenning@rasa.no Foretaksnr. Stange almenning  No 916 187 726 MVA
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Skuespillet gir et bilde av de sosiale forhold 
i Vallset og mange andre bygder i 1850. 
Det byr på glimt fra Ove Ansteinssons og 
Vidar Sandbecks folkelivsskildringer, og 
det presenterer presten og samfunnsfor-
skeren Eilert Sundts syn på ”Sædeligheds-
Tilstanden i Norge”.

I ”Rakariva” blir Ove Ansteinssons lille 
skuespill ”Riva” brukt som en prolog til 
det som skjer videre. ”Riva” handler om 
en mann, ei kone, ei rive, en lensmann og 
trussel om tvangsauksjon.

Stange kommunes kultursjef, Terje 
Moshaug, skrev sin hovedoppgave i 
historie ved Universitetet i Oslo i 1976 
om ”Thranittene i Romedal og Vallset. En 
sosialhistorisk analyse.”  
Denne oppgaven har vært til god nytte 
under utarbeidelse av skuespillmanus.

Historikeren Edvard Bull har i sin bok 
om ”Arbeiderbevegelsens historie i Norge”, 
bind 1(1985), gitt ”thranitteropprøret” i 
Vallset bred omtale. 

I de dramatiske årene omkring 1850, da 
Marcus Thrane samlet hver tiende mann 
i Norge til vår første organiserte masse-
bevegelse, reiste også Eilert Sundt land 
og strand rundt og intervjuet kvinner og 
menn av ”allmuen”. 
Han ga ut blant annet avhandlinger  
”Om Edrueligheds-Tilstanden i Norge”  
og ”Sædeligheds-Tilstanden i Norge”.  
”Sammen gjorde Eilert Sundt og Marcus 
Thrane det mulig for oss å fortelle om 
hvordan arbeiderklassens formødre og 
forfedre levde, tenkte og handlet”, skriver 
Edvard Bull.

Men den som bedre enn noen har gitt 
oss innblikk i hvordan det kjennes når 

en må leve under magre kår, det er Vidar 
Sandbeck.

Vidar Sandbeck besøkte Kvennstugute-
atret ved to anledninger. Mange av hans 
viser ble framført i forestillingen ”Hansen”. 
Vidar var begeistret for det han så og hørte. 
Vi har nå hatt gleden av å bruke mer av 
Vidar Sandbecks diktning i ”Rakariva, vår 
nære fortid”. Hans romaner har vært en 
stor inspirasjonskilde, og de har gitt grunn-
lag for mange replikker.

”Rakariva, vår nære fortid” handler om 
fattigdom og tvangsauksjoner, erotikk og 
lausunger, gudstro og tvil. Det handler 
om småkårsfolks opprør mot autoriteter, 
bakgrunnen for utvandringen til Amerika 
og starten på arbeiderbevegelsen. 

Skrevet av Bjørn Amundrud i 2009

”Rakariva, vår nære fortid” - skuespill med bidrag fra flere.

Tlf. 62 58 00 00

Eilert Sundt
 (1817- 1875), prest  
og samfunnsforsker  
og en av foregangs-
mennene i studiet 
av norsk folkeliv. På 
grunnlag av personlige 
og sjølstendig under-
søkelser utga han flere 

avhandlinger, slike som Giftermaal i Norge 
(1855), Sædelighedstilstanden i Norge 
(1857), Ædruelighedstilstanden i Norge 
(1859) og Renlighedstilstanden i Norge 
(1873), og flere andre. Han regnes som en 
av det norske folks store oppdragere, og 
hans virke ble inspirerende for viktige so-
siale reformer. Eilert Sundt gjorde også sine 
observasjoner, intervjuer og nedtegninger 
i bygdene på Hedemarken, og det er blitt 
hevdet at det nettopp var Mons Urmaker i 
Vallset han en gang kom i en heftig diskus-
jon med om temaet ”fattigdom, årsak og 
virkning”. I ”Rakariva” er prestens replikker 
nettopp Eilert Sundts egne replikker slik 
han sjøl refererer samtaler med folk han 
møtte.

Ove Ansteinsson
(1884-1942) Ove Arthur Ansteinsson var 
født i Risør, der faren John Anstensen var 
kjøpmann. Mora, Kirsti Olsdtr. Hval, var 
fra Vallset, og familien flyttet hit og overtok 
garden Sletvold. Da Ove var tolv år, flyttet 
familien til Hamar.

Tidlig i 1920-åra flyttet Ove tilbake  
til Vallset, og i 1925 overtok han og kona 
Eli møllerboligen ved Fosselva. De ga den 
navnet Oveli. Det var her han satt og skrev 
sine skuespill, like ved siden av Kvenn- 
stugua, der det tidligere var kvern og  
sagbruk, og der det i dag er friluftsscene 
hvor lystspillene hans blir framført.

 Ove Ansteinsson debuterte i 1909 med 
boka ”Hedemarksfolk”, som bestod av 
tre små fortellinger. Etter å ha utgitt fire 
romaner, kom han så i 1914 med ”Småhis-
torier” en ny samling mindre fortellinger.
Ove Ansteinssons bokdebut vakte oppsikt 
i 1909. Endelig hadde Hedemarken fått sin 
egen forfatter, som kunne skrive dialekt: 
”Hva han skildrer både av naturforhold og 
miljø, av mennesker og skikker er så naturtro 
og treffsikkert gjort at vi kjenner igjen trekk 
etter trekk fra de virkelige og stedegne for-
hold. Hans mennesker bærer i fullt monn de 
særpregede egenskaper som den truverdige 
langsomhet og det brede festlige humør.

Lån til bil, båt, campingvogn, MC!

Ring billånstelefon 08525, åpen 08-20 (09-15)
eller søk på www.elcon.no
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Dette kommer ikke minst frem i den  
ypperlige språkbehandling. Ti Ansteinsson 
har nemlig innført Hedemarksdialekten, 
eller nærmere bestemt Vallset-dialekten, i 
litteraturen. Og det slår en når man ser den 
på prent, hvor mange fortrinnlige egenskaper 
hedemarksdialekten har. Det er neppe noen 
annen dialekt i landet som rommer så mye 
lun hygge og så meget bredt og saftig humør.” 
- Slik skrev Oplandenes Avis i 1910.

I 1925 skrev Ansteinsson skuespillet ”Hu 
Dagmar” som ble en stor publikumssuk-
sess. Deretter ble det en periode et nytt 
skuespill hvert år, der ”Broder Nikolai”,  
 

”Guldfjeldet” , ”Hansen” og ”Riva” er de 
best kjente og mest framførte. 
”Da presten Didrikson ville forbedre  
sedene” er en fornøyelig fortelling om 
hvordan det kan gå, når ungdommen og 
noen voksne blir provosert av for strenge 
moralvoktere. Denne fortellingen sto på 
trykk første gang  i Tidens Tegn i 1911, og 
den blir nå brukt i ”Rakariva”

Ove Ansteinsson (1884-1942), med rive

Vidar Sandbeck
 (1918-2005) var født på Åsta i Østerdalen. 
Her bodde han praktisk talt hele livet . 
Han debuterte i 1954 med visesamlingen 
”I døragløtten”, og han har skrevet tekst og 
melodi til en lange rekke kjente og kjære 
viser. Han romandebuterte i 1962 med 
”Rundtramper og flatfele”, og senere utga 
han mange romaner og barnebøker.

Vidar Sandbeck lærte å kjenne fattig-
dommen på kroppen under oppveksten. 
Og dette har han skildret enkelt, treffsikkert 
og alvorlig, men også med mye lun humor. 
Forholdene i Østerdalen, slik de opplev-
des av Vidar første halvdel av 1900-tallet, 
hadde mange likheter med situasjonen på 
Hedmarken siste halvdel av 1800-tallet. 
Vidars far, Emil, født i 1884, vokste opp 
på et lite småbruk i Åsbygda i Romedal. 
Som ung mann dro han til Østerdalen på 
tømmerhogging, giftet seg der og fikk fem 
barn. Han ble etter hvert bureiser, og fikk 
sitt eget småbruk. Han hadde ofte vansker 
med å få arbeid, mye fordi han var en strid-
bar og  bitter klassekjemper, og dermed var 
uønsket av en del skogeiere. Fengselsstraff 
for oppvigleri måtte han også tåle. 

Vidar beskriver vonde opplevelser i for-
hold til farens stolthet og stridbarhet. Han 
beskriver smerten ved fattigdommen,

 men samtidig også varmen ved morens  
forsonende holdning, kjærlighet og om-
sorg. Emil Sandbekk, slik han er beskrevet  
av sønnen Vidar, har vært med å skape  
personligheten til Mons Urmaker i  
”Rakariva”.

Vidar Sanbecks romaner ”Anitras dans”, 
som handler om ung erotikk, og ”Månen 
lo over Ravneberget”, der drømmen om 
Amerika er et gjennomgangstema, har 
sammen med flere av hans barnebøker  
vært brukt som kildemateriale i ”Rakariva, 
vår nære fortid”.

Vidar Sandbeck og Bjørn Amundrud
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Bjørn har vært leder av foreningen  
Vallset Kulturstier siden starten i 1990. 
Arbeidet startet med rydding og merking 
av stier og oppsetting av infotavler ved  
kulturminner i utmarka. Han har i  
foreningens regi skrevet infofolderen 
”Turstier i Vallset, kulturminner i utmarka”.

Bjørn er arkitekten bak bygdetunet og 
friluftsscenen i Kvennstugua. Hele plassen 
er bygd opp av medlemmer i foreningen 
Vallset Kulturstier. 
Gamle tømmerhus fra forskjellige steder i 
bygda er plassert her slik at de danner både 

kulisser og brukshus for friluftsteater. En 
gruppe frivillige, der grunneier Sverre  
Hansen har vært tømmermesteren, har 
gjort alt arbeidet på dugnad. 

Bjørn har oppsporet mye av Ove An-
steinssons diktning som tidligere ikke var 
samlet mellom to permer. Han har sammen 
med regissør og skuespillere bearbeidet og 
tilrettelagt for Kvennstuguteatret ”Guld-
fjeldet”, ”Broder Nikolai”, ”Hu Dagmar” 
og ”Hansen”. Han har sammen med Vidar 
Aasen i  Stange morsmålsforening, utgitt 
boka ”Småhistorier om Hedemarksfolk” 
(2000), en samling småhistorier som Ove 
Ansteinsson fikk publisert i ulike aviser og 
ukeblader i tiden 1898 til 1938.

Han har nå, med bidrag fra flere, skrevet 
manus til årets historiske spill ”Rakariva, 
vår nære fortid”.

30 år i faget

Velkommen til Vallset samfunnshus
Vi tar hånd om deres selskaper, møter og andre sammenkomster.

Tlf. Arve Bekkeli - 41322968
Tlf. Liv Jorunn Engen - 99609653

Bjørn Amundrud (1943- 2009) – fra programmet i 2009 Skuespillere

Magnhild Lersveen
 
Rolle:  
Matja Millomlykkja,med 
bundingen, 65 år. Nabo-
kjerringa som bryr seg.

Yngve Sørli

Rolle:
Bernt Millom, gard-
bruker, 35 år, rodeleder i 
Arbeiderforeningen

Jonas Jeremias Tomter

Rolle:
Martinus Andersen 
Amundrud, 22 år, innerst, 
overformann i nystartede 
Tomter Arbeiderforening

Åshild Klafstad

Rolle:
Josefine Millom, kona til 
Bernt

Arnfinn Rasmussen

Rolle:
Mons Christensen Ha-
raseteie, 55 år, småbruker 
og urmaker.

Arne Heimdal

Rolle:
Sognepresten

Lars Standerholen

Rolle:
Peder Nilsen Millom-
holen, 26 år, småbruker, 
rodeleder i Arbeider-
foreningen

Martin Rosenlund

Rolle:
Christian Monsen Ha-
raseteie, 21 år, sønn til 
Mons Urmaker, tjeneste-
gutt og ”urmakerlærling”.

LÅVEN

AMUNDRUD NORDRE
Selskapslokaler, møterom og overnatting

www.amundrud.no
tlf.62 58 73 87 / 977 17 906 / 905 78 350tlf. 62 58 73 87 / 464 10 584 / 905 78 350
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Kristin Henriksen

Rolle:
Marte, 18 år, tjenestejente

Christine Holmen  
Jenssen

Rolle:
Petra 16 år, tjenestejente

Thea Evenrud

Rolle:
Kersti, 19 år, tjenestejente

Tove Brovold Vasaasen

Rolle:
Gudrun, 30 år, enslig mor 
på leting etter bortsatt 
barn

Ann Iren Volungholen

Rolle:
Mari Olsdtr. Millomrøn-
ningen, ca. 25 år hus-
holder for Martinus

Amund Hågenrud

Rolle:
Per Engebretsen Mil-
lomhagen, ungdom ca. 
18 år, skog-, land- og 
sagbruksarbeider.

Amund Røhr Heggelund 

Rolle:
Anders Pedersen Mil-
lomstad, ungdom 19 år, 
skog-, land- og sagbruk-
sarbeider.

Even Engen

Rolle:
Lensmannen

Emil Dahl

Rolle:
Lensmannsdrengen

Marte Syverstuen

Rolle:
Anne Olsdtr. Fosseie, 25 
år, samboer med Mons 
Urmaker

Anders Lillemo

Rolle:
Lars Olsen Millommoen, 
16 år, tjenestegutt

Spekulantene Jan Arne Kjernli og Arnold 
Eriksfallet sammen med sognepresten 
Arne Heimdal

Bjørn Fjeldstad

Rolle:
Gammel-Jon Millom-
lykkja, 70 år, mannen 
til Matja, småbruker og 
spillemann

Ole Dahl

Rolle:
Svend Jonsen Millomlyk-
kja, 20 år, sønn til Matja 
og Jon, tjenestegutt



14 15

Barn med skuespiller- og  
taleroller
Bjørn Sandnes .................................... Eskild
Pavel Jamroz ....................................... Nils
Andrea Lillemo .................................. Randi
Elisabeth Brennodden Rosenlund .. Elise         
Mina K. Hagen ................................... Mina
Hallgeir Venholen .............................. Jørgen 
(sønn til urmaker)
Mariann Nikolaisen........................... Johanne
Kaja Vestlund Bysveen ...................... Håkon
Linn Therese Fjeldseth ...................... Ingar

Teaterorkester 
Fra venstre: Morten Sand, trekkspill. Frode 
Berntzen, gitar. Maren Bjørnstad, fiolin. 
John Martin, kontrabass. Torgeir Ziener, 
klarinett

Velkomstorkester
1.rekke f.v.: Jan Arne Berg og Nils Gustav 
Roen
2.rekke f.v.: Svanhild Bysveen,
Marthe Syverstuen,Arnfinn Rasmussen, 
Berit Helmersen, Anne Marit Bjørndalen og 
Magnhild Lersveen

 

Statister, sangere og dansere

Alis Rognstad, Anders Harildstad,  
Anne Grethe Vangli, Anne Marit  
Bjørndalen, Arnold Eriksfallet,  
Bjørn Fjeldstad, Bjørn Johansen,  
Bjørnar Hansen, Eilif Bjørnsen,  
Erik Bakstad, Frank Evensen ,  
Geir Helmersen, Gunnar Tårneby,  
Gunnhild Slåtten, Gunvor Kari  
Amundsen, Helge Nordseth,  
Henning Steina, Hreidar Berget,  
Håkon Dahl, Håvard Fossberget,  
Inger M. Bretten, Inger Sissel  
Nordseth, Ingun Fjeldstad, Jan Arne  
Berg, Jan Arne Kjernli, Jan Olav  
Sæther, Karin Engen, Kari Thoresen,  
Knut Hagen, Kåre Bryhni, Lars  
Haugen, Magne Engen, Marit  
Evensen, Marit Klafstad, Målfrid  
Dammen, Nils G. Roen, Ola Even  
Engen, Ove Magnus Olafsen, Ola  
Nordsveen, Per Erik Dahl, Sigurd  
Hagen, Solveig Vermund, Stein  
Lundsbakken, Steinar Kjeverud,  
Terje Breirem, Thor Ola Lundsbakken, 
Thore Rognstad, Vegard Fikke, Vegard  
P. Løken, Øystein Mæhlum, Øyvind  
Engen, Åse Engen, Åse Sundquist,  
Anette Maagaard, Line Nilsen Lier,  
Kristian Brohjem, Rakel Bysveen,  
Anbjørg Botten, Kristin
Fløttum Westgaard, Vilde Glad-Iversen, 
Mia Svendsberget og Øystein Engen

Barn 
 
Amund Lillemo, Charlotte N. Moen, 
Fride Paulsen, Frode Fjeldseth,  
Hannah Wilhelmson, Hanne Myhr,  
Henriette Bækken Haraldstad,  
Henrik Pettersen, Ingunn Nysæther,  
Ingvild B. Struperud, Ingvild Botten,  
Kaja V. Bysveen, Karen Bakstad, Lars  
Erik Fjeldseth, Linn Therese Fjeldseth, 
Mariann H. Nikolaisen, Matja Tormods-
datter Vasaasen, Ranja Tormodsdatter  
Vasaasen og Tina Harilstad

Øystein S. Ziener: Med splitta penn. Dikt i utvalg 2006
Knut Imerslund: Rau skulle kjolen vara. Artikler om PrøysenGeir Vestad: Hedmarks diktere

Ranja og Matja Tormodsdatter Vasaasen bytter på å spille rollen 
som Sigrid.

På bildet over: Elisabeth Brennodden Rosenlund, 
Andrea Lillemo (Foto: Jan Gunnar Martinsen)
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Byggmester
STEIN ØSTBAKK

Forhandler av Den Proffe Garasje
– komplette garasjepakker –  kvalitetsmaterialer 

–  gode priser –  bruksrett

Tlf. 483 05 400
www.denproffegarasje.no • E-post: oestba@online.no

Kunstnerisk ansvar
Regi ..............Anders og Peter B. Kippersund
Musikalsk ledelse ....................Torgeir Ziener
Musikk arrangement .......................................
................................... Wollert Krohn-Hansen
Koreografi ................ Bjørg Thorsen Holmen

Produksjon 
Produsent........................... Bjørn Amundrud
Produksjonsassistenter
........................................... Hilde Brennodden 
........................................... Mette Bjertingstad
Regiassistent ...........................Lill Skjønsberg
Kostymer ............................. Bjørg Eva Aasen 
...............................................Marit Mangerud
..................................................Grete Skaaraas
.......................................... Wenche Westgaard
........................................................ Marie Berg
.........................................................Åse Strand
...................................................... Eva Tårneby
................................................... Bjørg Busvold
.................................................. Evelyn Refsahl
Sminke .....................................Anne Klafstad
................................................Hilde Løvbakke
........................................................Tone Flisen
..................................................... Tone Blystad
........................................... Hilde Brennodden
.................................................Anbjørg Botten
.........................................Margrete Bj. Hveem
................................................Line Nilsen Lier

Scene og amfi ......................... Sverre Hansen
........................................................ Jan Dahlen
................................................... Bjørg Svingen
................................................Jan Olav Sæther
..................................................... Erik Norstad
........................................Liv Sigrunn Galgum
................................................... Harald Nilsen
Rekvisitter ................................... Mari Bryhni
...................................................Finn Ove Foss
.......................................................Ola Svingen
..................................... Kirsten M Amundrud
Sufflører ..................................Lill Skjønsberg
......................................................Torill Jensen
............................................. Svanhild Bysveen
...........................................................Irene Øye
Lyd .................................................... Studio 19
Layout program/plakater ..Siv Tonje Dahlen
........................................... Mette Bjertingstad
Trykk ................... DMT kommunikasjon AS

Kostymegruppa

Kvennstuguteatret er en organisasjon
bestående av 8 forskjellige lag tilknyttet
sang- og musikkaktiviteter og annen
kulturvirksomhet i bygda.
Styret for Kvennstuguteatret består av
en representant for hvert av lagene i tillegg
til styreleder og økonomileder.
Styret i 2010 har følgende sammensetning:

Styreleder.........................Mette Bjertingstad
Nestleder/Vallset kulturstier..Erik Norstad
Økonomileder..................Magne Engeskaug
Sekretær/Stange og 
Vallset Musikkforening...Marit Nordhagen
Vallset Sanglag.................................................
................................Gunvor Kari Amundsen
Vallset Danselag...................Steinar Kjever-
ud
Vallset Trekkspillag...................Arve Bekkeli
Romedal og Vallset Husflidslag......................
.................................................Bjørg Eva Åsen
Romedal og Vallset jente- og guttekorps
...................................................Finn Ove Foss
Væillsetrevyen.........................Frank Evensen

Sørbygdav. 30, 2335 Stange
Mob. 916 90 440
Fax 62 57 30 32
E-post: post@kbelektro.no

Styret for Kvennstuguteatret 2010

Fra sminkebua 2010
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Sang og musikk i Rakariva

Sang/musikk Melodi Tekst
Ouvertur....................................................W. Krohn-Hansen
Vise om ei rive…………………………W. Krohn Hansen………Frank Evensen
Hei, hei, Josefine....................................... V. Sandbeck......................V. Sandbeck m/flere
Gudruns sang............................................ Tove B. Vasaasen.............. Tove B.Vasaasen
Arbeiderforeningens sang....................... J. Nordal Brun.................. fra Skien 1850
Marseillaisen............................................. C. J. Rouget de Lisle
Kjærlighetsvalsen...................................... V. Sandbeck......................V. Sandbeck m/flere
Poulsens Flukt........................................... H. Balstad

Pause

Mari med hesten....................................... V. Sandbeck......................V. Sandbeck
Morna frøken Sagen................................. trad. irsk............................ T. Moen
Slåttevise.................................................... trad./R. Lønhøiden.......... R. Lønhøiden
Farvelvalsen............................................... A. Sørensen
Herre gud ditt dyre navn og ære............ Folketone fra Vallset........ Peter Dass
Farvel nu Moder Norge........................... etter G. Flisen...................etter G. Flisen
Lys og mild er vårens tid.......................... Svensk folketone.............. M. Amundrud
Min sjel, min sjel lov Herren................... fra 1400-tallet................... J. Graham/ J.B./Land-
stad
Kom, bli med oss, avslutningssang......... Evert Taube....................... Bjørn Amundrud

Tlf. 62 57 91 80

1994 .......................................Hu Dagmar
1995 .......................................Hu Dagmar
1996  ......................................Hu Dagmar
1997  .......................................Guldfjeldet
1998  .......................................Guldfjeldet
1999  ......................................Hu Dagmar
2000  ................................ Broder Nikolai
2001  ......................................Hu Dagmar
2002  .............................................Hansen
2003  .............................................Hansen
2004  .......................................Guldfjeldet
2005  ................................ Broder Nikolai
2006  ......................................Hu Dagmar
2007  .............................................Hansen
2008  ......................................Hu Dagmar
2009 ................Rakariva, vår nære fortid

Til neste år (2011) ”Guldfjeldet”

«Hansen» 2003

«Broder Nikolai» 2005

«Hu Dagmar» 2006«Guldfjeldet» 2004

Oppsetninger spilt i Kvennstugua
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IDEER til uteplassen?
Kom innom for en hyggelig steinprat eller kontakt 

oss for brosjyrer. Vi sprudler over av ideer.

Mjøsbetong as
www.mjosbetong.no  2312 Ottestad - Tlf: 6257 7777

Ved første møte 
får vi inntrykk 
av at Matja 
Millomlykkja, 
med bundingen, 
er ei typisk sla-
drekjerring som 
”fær gardimil-
lom”.
Men hun er noe 
mer. Hun er 
en person med 
omtanke og 
omsorg. Hun er 
den personifi-
serte lagånden. 
Hun er den som 
engasjerer, får 
folk til å dra i 

sammen og holde bygda sammen.
I sin nyttårstale i 1996 etterlyste 

statsminister Gro Harlem Brundtland 
nabokjerringa, hun som bryr seg: ”Det 
er ikke bare små barn som trenger aktive 
“nabokjerringer”. Vi gjør det alle sammen. 
Trygge nærmiljø er helt avhengige av dem.” 
Matja Millomlykkja er ei slik nabokjerring.

Millomlykkja kan bety et ledd i en lenke, 
samtidig som det er navnet på en boplass. 
Lykkja, Løkken, Løken, Løkja er ett av 

mange navn på teiger eller underbruk som 
er fradelt en større eiendom. Millom, Mel-
lom eller Mælum er den mellomste garden. 
Teiger eller jordstykker ble ofte fradelt litt 
større garder for å bli husmannsplasser eller 
egne bruk. Disse plassene eller småbrukene 
fikk oftest gardsnavnet med ei tilleggsend-
ing, slik som -rønningen, -kroken, -holen, 
-bakken, -enga, -stugua, -hagan, -lykkja og  
flere. Denne fradelingen av jordstykker ble 
gjort for  at flere skulle få et lite bruk for å 
ale opp en gris, ha ei ku og noen sauer, og 
dyrke litt poteter, for med det gis mulighet 
til å brødfø en familie i ei tid med stor 
befolkningsvekst. 

I Vallset er Mælum garden mellom Aasen 
og Haraset i følge Romedalsboka. Det het 
Mælum skoledistrikt i Romedal, i 1850 og 
den tida det var omgangsskole. Skoledis-
trikt nummer fem omfattet det som senere 
ble Struperud og Åsen skolekretser, da det 
ble fastskole for allmuen på landet. Men 
i skuespillet har ikke Millom noen annen 
relasjon til virkeligheten enn at det er et 
gardsnavn. 

Matja Millumlykkja og hennes omgivelser De historiske personene  
i skuespillet

Mons Christensen Haraseteie, eller 
Mons Urmaker som han ble kalt, var født 
i 1795, og var 55 år gammel da ”thranit-
teropprøret” fant sted ved boplassen hans, 
Haraseteie, i november 1850. Han drev 
urmakerarbeid, reparerte verk og bygde 
visstnok også noen nye.

Mons var gift to ganger, og han hadde 
tre barn, født i tidsrommet 1825-1831, med 
sin første kone, Kari Larsdatter, og syv barn 
med sin andre kone Anne Olsdtr. Fosseie.

Mons Christensen ble med i Thranit-
terforeningen i Vallset, Tomter Arbeider-
forening, som ble stiftet på Sæter i 1850.
Det var tillyst tvangsauksjon over huset til 
Mons, Haraseteie eller Tajet, og auksjonen 
skulle holdes på stedet den 20. november 
1850. Mons ble ansett som hovedmannen 
bak opptøyene, og ved dom i Høyesterett 
ble straffen fastsatt til halvannet år tvangs-
arbeid på vann og brød. 

Vi vet lite om Mons etter at han kom 
ut fra fengslet bortsett fra at han giftet seg 
med Anne, de fikk syv barn sammen, og 
han bodde i huset sitt på Haraseteie, Tajet, 
til han døde 88 år gammel.

Christian Monsen, sønn til Mons, var  
19 år da opptøyene fant sted. Han var 
meget aktivt med i handlingene som 
skjedde under tvangsauksjonen. Også han 
ble arrestert, og da han var satt fri igjen, 
prøvde han å få med seg thranittere fra flere 
bygder for å marsjere til Olsrud for å få satt 
Mons fri, enten ved forhandlinger, eller ved 
å vise hvor mannsterke man var, eller som 
en siste utveg ta Mons ut ved fysisk makt. 

Anne Olsdtr. Fosseie. Var samboer med 
Mons og fikk to barn sammen før de giftet 
seg. Etter å ha blitt truet med tiltale etter 
”konkubinatparagrafen”, giftet hun seg med 
Mons da han slapp ut fra arresten. Hun fikk 
deretter fem barn med han.

Martinus Andersen Amundrud

(1828-1918). Han 
bodde på Amund-
rud søndre som 
”innerst”, det vil si det 
var her han hadde 
ei seng, men måtte 
ellers sørge for seg 
sjøl og ta forefallende 
dagarbeid rundt om 
i bygda. Han utmer-
ket seg med sin store 

leseiver, og til tross for meget mangelfull 
skolegang var han en kunnskapsrik person. 
Han ble valgt til ”overformann” da Tomter 
Arbeiderforening ble stiftet, og han forfattet 
det berømmelige oppropet mot ”øvrigheta 
og pengemakta”. 

www.fagerhaugtre.no
Tlf./Fax 62 58 72 26 • 2337 Tangen • E-post: post@fagerhaugtre.no

TEMAHEFTE
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Ved en genistrek 
fikk han, ved å 
betale 16 skilling, 
oppropet opplest 
på kirkebakken 
i både i Stange 
og Romedal 17. 
november 1850. 
Verken før eller 
siden har vel et 
opprop om direkte 
politiske aksjoner 
blitt kunngjort av 
en myndighetsper-
son ”i Almuens 
paahør” på kirke-
bakken, er det sagt. 

Martinus sto i spissen for å organisere 
den store demonstrasjonen som stoppet 
tvangsauksjonen hos Mons Urmaker. For 
dette ble han dømt til tretti dager ”på vann 
og brød”. Som Mons Urmaker ble han satt i 
arresten på Olsrud i Vang.  

Men sognepresten i bygda var blitt 
oppmerksom på den kunnskapsrike unge 
mannen, og uten noen form for skole-
gang, ble han satt til å være skolelærer, og 
dette til tross for at han hadde sonet en 
dom for ”samfunnsfiendtlig virksomhet”. 
Han var først omgangsskolelærer i det 
som het Mælum skoledistrikt, distrikt nr. 

5 i Romedal kommune. Dette distriktet 
omfattet det som senere ble Åsen og Stru-
perud skolekretser. Den første tiden var 
han lærer ved begge skolene, men senere 
bare ved Struperud skole. Han var lærer i 
til sammen 50 år, og utførte lærergjernin-
gen til sogneprestens og biskopens store 
tilfredshet, da han utmerket seg som en 
meget dyktig lærer i kristendomskunnskap. 
Han var også en dyktig sangpedagog, og 
han skrev sjøl flere salmer og sanger. Hans 
sangkor, ”Struperudsangera”, var det første 
i bygda, og dette koret gikk det gjetord om i 
lang ettertid.

Tretti år etter hans død reiste bygde-
folket en minnestein ved hovedinngangen 
til Vallset kirke. Denne bærer inskripsjonen 
”Min sjel lov Herren”, da han hadde uttalt at 
dette var den salmen han likte aller best.

Mari Olsdtr.  
Mælumsrydningen 
(1846-1944), Mari 
Skjæret, var hus-
holder for Martinus 
fra hun var ung jente 
og så lenge Martinus 
levde. Hun var en 

god hjelper for Martinus i det meste han 
utrettet, og hun var også en god omsorgs-
person for bygda.

Mari Skjæret

Minnesteinen reist av elever, 
slekt og venner ved Vallset kirke 
i 1948

TEMAHEFTE

Poulsen på Vik. ”Den kanskje mest  
interessante person av de tidlige Texas- 
emigrantene var Poul Poulsen Vik”, skriver 
Odd Magnar Syversen i ”Gammelt fra 
Stange og Romedal”.  ”Poulsen forsvant i 
februar 1848 fra sin eiendom Vik på Tangen, 
etterlatende en gjeld av dimensjoner og en 
sterkt bekymret familie. Lenge var det et 
mysterium hvor det var blitt av ham. Hele 
Hedemarken snakket om hans forsvinnings-
nummer, - ikke minst hans kreditorer, og 
dem var det mange av.” I 1860-åra startet 
Poulsen en form for arbeidsformidling til 
Amerika: For å få betalt billett, måtte emi-
grantene binde seg for arbeid ett år hos en 
norsk farmer. Mange ville ellers ikke greid 
å skaffe penger til å betale billetten.  

Plog-Jon, Jon Nilsson født 1821 i Gunnar-
skog i Värmland. Kom til Norge som smed 
i 1847. Fra ca.1860 hadde han sin egen 
smie på Moen-eie, Mostua, like syd for der 
Romedal Ungdomsskole ligger i dag. Han 
smidde de første veltefjølsplogene som ble 
brukt på Hedemarken.

Jønsberg Landbruksskole kom i drift fra 
1847, med svensken F.G.Nordström som 
første styrer.  

Han drev omfattende eksperimenter for å 
lage plog med den rette form på veltefjøla, 
tilpasset lokale jordbruksforhold og mer 
effektiv enn arden. Nordstrøm og Plog-Jon, 
begge svensker, var opptatt av å konstruere 
en plog egnet for lokale forhold. 

Oscar I, konge av Sverige og Norge, Union-
skongen, 1844 – 1859.

Stattholder Severin Løvenskjold, union-
skongens personlige representant i Norge. 
Passet på å ivareta kongens maktstilling.

Hans Nielsen Hauge (1771-1824), lek- 
predikant og folkeoppdrager. Han reiste, 
eller gikk til fots, over store deler av landet 
og holdt husmøter. Hans virke artet seg 
som en landsomfattende vekkelse. Hans til-
hengere kaltes lesere eller haugianere. Han 
ble arrestert en rekke ganger, og satt flere år 
i fengsel for å overtredelse av ”Konventikkel-
paragrafen” og fornærmelige uttalelser om 
geistligheten.

Noen personer som omtales i skuespillet

TEMAHEFTE
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Et av årets sikreste vårtegn er når væillset-
ingen setter inn sparken og begir seg i flokk 
og følge gjennom skogen til Kvennstugua. 
Enten som medarbeider, skuespiller, sanger 
eller musiker. Og til sist - som publikum.
Vi har fulgt dette fascinerende opptrinnet 
på nært hold fra starten i 1994, og vært 
vitne til en stor utvikling av plassen. Nye 
bygninger har kommet til, publikumsplass-
ene er forbedret, men den gode dugnad-
sånden har heldigvis bestått.
Fra før hadde vi gode relasjoner til  
Vallset gjennom innspillinger og ikke minst 
Jularbo Memorial, hvor vi var lydansvarlige 
fra 1985. Gjennom alle disse årene har vi 
lært å kjenne væillsetingen som en lun og 
kreativ venn du kan stole på.
Oppdraget for Kvennstuguteatret er abso-
lutt en av årets høydepunkter, og om været 

viser seg fra sin beste side, er heller ikke det 
å forakte.
Vi lover å bidra med vårt beste, slik at 
publikum får med seg replikker, sanger og 
musikk så de opplever det som skjer på 
scenen, og glemmer oss. Da er vi fornøyd!

Studio 19, Fred og Svein Dalbakk

46 86 10 00

Eiendomsprosjektering AS
Rådgivende ingeniørfirma

2334 Romedal - Tlf.: 62 57 39 50 - Fax: 62 57 39 60

Årlig settes det opp nesten 100 historiske 
spill/friluftsspill i Norge. Tusenvis av skue-
spillere, amatører og profesjonelle, gir oss 
hvert år historien ”live”. Det er ikke over-
raskende, men svært gledelig at vallsetinga, 
med Bjørn Amundrud og Kvennstuguteat-
eret i spissen, setter bygda vår på kartet 
over historiske spill i Norge. Vi ser alle 
fram til å oppleve historien fra den gang ”da 
vallsetingen ville bøye nasan på øvrigheta”. 

Hvorfor er kunnskap om vår historie 
viktig?  Hvorfor er spesielt historiske spill så 
populære i vår tid? 

Det første spørsmålet har menneskene 
forsøkt å svare på i uminnelige tider. 

Kanskje juristen, politikeren og taleren 
Cicero ga det beste svaret for over 2000 år 
siden: Historia magistrae vitae - Historien 
lærer oss om livet. For selv om samfunnet, 
rammene rundt menneskenes liv opp gjen-
nom generasjonene, stadig forandrer seg, så 
ligger kanskje noe fast.  
“I menneskenes hjerter forandres intet. De 
er de samme til alle tider”, skriver Sigrid 
Undset.  Lyster og lengsler, tro og tvil i 
mennesketilværelsen forandres lite, selv om 
virkelighetsforståelsen og begrepene 
og ordene (språket) vi bruker til å beskrive 
virkeligheten, skifter fra én tid til en an-
nen. Historien kan derfor også si noe om 
livet vårt og den tid vi lever i. Gjenkjen-
neligheten kan gi grunnlag for ettertanke, 
for at vi drar på smilebåndet, at vi både kan 
le og gråte. 

Historien og det historiske spillet kan 
slik gi oss mulighet for personlig og his-
torisk selvrefleksjon. Det kan, som Bjørn 
Amundrud skriver, være ”litt sunt med et 
blikk inn i vår nære fortid”. Kvennstugu-
teaterets historiske spill, ”Rakariva”, henter 
sitt historiske stoff, ikke i ”velstandens, 
men i småbrukets og det magre skogrik-
ets verden”, slik Haakon Lie har beskrevet 
skogbygdene øst i Stange for 150 år siden. 

Levende historie gjennom historiske spill

Fra en øvelse i mai 2009

TEMAHEFTETEMAHEFTE

Rørlegger
Jan Erik Hørsandlien AS

2332 Åsvang - Tlf.: 62 57 41 00 - Mob.: 992 62 055
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Sammenlignet med vår egen tid kan et slik 
historiske spill fra midt på 1800 – tallet gi 
oss fortellingen om ”vandring mot lys og 
frihet, men kanskje også om hva som gikk 
galt på veien”.

Gjennom historiske spill gjøres fortida 
levende for oss i nåtida, dette kan i neste 
omgang være med på å forme våre tanker 
om framtida. Det er i alle fall helt sikkert 
at historien er brukt av makthaverne til å 
forme og påvirke menneskenes tanker om 
framtida. Den som åpent og usminket ut-
trykte betydningen av slik politisk histo-
rieskriving, var Tysklands jernkansler, Otto 
von Bismarck, som ble valgt inn i det tyske 
parlament samtidig med opprøret i Vallset: 

”Historieprofessorene er mine slagkrys-
sere på universitetene”. 

Rakariva hører ikke hjemme blant 
Bismarcks krigsskip, men er vel mer å 
regne som en pram på Harasjøen. Her kan 
vallsetinger anno 1850 minne oss om at 
menneskene til en viss grad kan ta kontroll 
over egen skjebne. Men da må vi kjenne vår 
egen historie, ikke svikte våre beste tradis-
joner og ideer. For, som filosofen Nietzsche 
har sagt: ”Uten historie blir mennesket som 
en tilfreds ku som beiter på engen”

Derfor er historiske spill så viktige. I en 
tid som nettopp trues av historieløshet, vil 
historiske spill, fordi de også representerer 

god underholdning, hjelpe oss til å ta vare 
på og kjenne vår historie. I vårt moderne 
samfunn lever mange i nuet, i øyeblik-
ket, i travle hverdager – fra dag til dag. Alt 
synes å forandre seg, lite ligger fast og det 
meste framstår som flyktig. For igjen å ty 
til Sigrid Undset: ”Den illusjon, som det 
moderne tempo er årsak til – at groende, 
organiske ting fortoner seg som flyktige 
og konturløse – er vi alle mer eller mindre 
smittet av.” Men nettopp i en slik situasjon 
oppstår også et sterkere behov for å forstå 
sammenhenger, vite hvor vi kommer fra, 
kjenne vår fortid. Her ligger også svaret på 
hvorfor historiske spill synes å bli mer og 
mer populære i vår moderne tid.  

Nils A. 
Røhne
Ordfører 

AUTORISERT INSTALLATØR TLF. 62 58 21 00
DØGNVAKT

Bikuben, symbol-
et på flid, arbeid 
og samhold, gikk 
igjen på mange 
thranittfaner. 
«Enighed gjør 
sterk» var et mye 
brukt slagord.
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Fjorårets førstegangs 
oppsetning av ”Ra-
kariva” var en milepel 
i Kvennstuguteaterets 
historie.

Etter mer enn 10 år 
med Ove Ansteinssons lystspill omhan-
dlende mer eller mindre oppdiktede 
personer og tildragelser som godt kunne 
ha funnet sted i Vallset, men også andre 
steder på Hedemarken, tar ”Rakariva” sitt 
utgangspunkt i en dramatisk tid i Vallsets 
lokale historie. Selv om vi også her møter 
Ansteinssons forfatteskap i form av novel-
len ”Riva” som danner opptakten til dra-
maet, så er det i de historiske hendelsene 
i Vallset på 1850 og 60-tallet den virkelige 
dramatikken utspiller seg. Med læreren og 
kulturpersonligheten Martinus Amundrud 
i spissen, blir vi vitne til et folkelig opprør 
mot ”øvrigheta”, hvor bakteppet er til dels 
karrige livsvilkår og med en stadig økende 
utvandring til Amerika med håp om å finne 
et bedre liv ”over there”. Å skulle skape en 
musikalsk ramme rundt dette, var ingen 
enkel oppgave. En forutsetning måtte jo 
være at det musikalske stoffet har nær 
tilknytning til handlingen og til den tiden 
det hele foregår. Men lykkeligvis har Hed-
marksbygdene en rik lokal musikktradis-
jon hvor det var helt naturlig å begynne 
letingen etter musikalske idéer. Til de mest 
kjente navn i Hedemarkens musikkhistorie 
hører  fiolinisten og komponisten Anders 
Sørensen(1821-1896). Etter et ganske 
turbulent liv som musiker i Christiania, 
bestemte han seg i 1859 for å vende tilbake 
til hjembygda Romedal. Men samtidig ble 
han skilt, og hans kone og to barn reiste til 

Amerika. Det var på denne tiden Sørensen 
komponerte en av sin vakreste valser – 
”Farvel-valsen” – som muligens kan tolkes 
som en musikalsk avskjed både med bylivet 
og med familien. Å bruke denne kompo-
sisjonen i musikken til Rakariva, var en 
av  de første idéene jeg fikk, og den har da 
blitt en slags gjennomgangsmelodi i spil-
lets andre akt. Også spillemannen Hans 
Balstad(1815-1858) fra Nes lot seg inspirere 
av en historie om Amerika-utvandring i 
galoppen ”Poulsens flukt”. Musikksamleren 
Lars Gunnhildsberg forteller i sin samling 
om  bakgrunnen for denne komposisjonen: 
” Knut Poulsen, Rekstad i Stange forteller: 
Denne Poulsen var bror av min oldefar og 
eide Vik på Tangen. Han sølte bort sine 
midler totalt. Den tid ble en sendt i gjelds-
fengsel på Akershus, derfor rømte han fra 
Vik (min tilføyelse: og utvandret til Texas, 
der han ble i flere år). Men en mørk høst-
natt kom han luskende i båt langs Mjøsa 
for å sondere terrenget, men futen hadde 
fått snusen i hans ankomst, og gendarmene 
knep ham og sendre ham til Christiania. 
Slik endte den flukten.” Den forrykende 
galoppen ”Poulsens flukt” har fått sin plass 
i første del av ”Rakariva”.

Blant Martinus Amundruds mange 
interesser var også religion, og i en periode 
av livet drev han som søndagsskolelærer. 
En av salmene vi har valgt bruke i den 
sammenhengen,  er skrevet av Nordland-
spresten Peter Dass – ”Herre Gud, ditt dyre 
navn og ære”. Men melodien  ble første 
gang nedskrevet da musikksamleren Lud-
vig Mathias  Lindeman på en av sine mange 
reiser rundt i Norge besøkte Vallset i 1866. 
Her møtte han Anna Eriksdatter Harildstad 

”Rakariva” – en musikalsk utfordring.
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som sang flere ukjente folkemelodier for 
Lindeman, og en av dem var denne melo-
dien til tekst av Peter Dass. Slik det ofte er 
med folkemusikk, kan ingen med sikkerhet 
si  hvor melodien har sitt opphav, men 
det var i tidligere tider ikke uvanlig å sette 
salmetekster til lokale melodier. På den 
måten var det lettere å få folk til å delta i 
salmesangen. Det er derfor svært sannsyn-
lig at denne melodien har sin opprinnelse 
i Vallset-/Romedal-distriktet. Martinus 
Amundrud startet også et sangkor, og til 
dette koret skrev han sangen ”Lys og mild 
er vårens tid” til en svensk melodi med 
tittelen ”Källan sprang ur jordens barm”. 
Denne melodien har vi klart å oppspore, og 
sangen synges av Marit i andre akt.

Også i vår tid foregår det innsamling 
av folkemusikk, og en som er svært aktiv 
på Hedemarken i så måte , er spilleman-
nen Atle Lien Jensen. De siste par årene 
har han spesielt vært opptatt av å ta vare 
på sangtradisjonen etter Guttorm Flisen 
fra Elverum. Blant de mange sangene han 
har skrevet ned, har vi fått anledning til å 
bruke en som passer som ”hånd i hanske” 
til handlingen i ”Rakariva”.

”Farvel, nu moder Norge” er en skill-
ingsvise om drømmen om Amerika som 
Guttorm Flisen lærte av sin far og som 
trolig kommer fra Østerdalen. 

Helt tidsriktig er også er arbeidersan-
gen vi får høre til melodien ”For Norge, 
kjæmpers fødeland”.

Den er hentet fra ”Arbeiderforeningenes 
Sangbog” som ble utgitt i Skien i 1850. 
Når vi så legger til et par viser av Vidar 
Sandbeck, litt irsk tradisjonsmusikk i norsk 
språkdrakt av gruppa ”Vandrerne”, en vise 
av den hedmarkske C&W-artisen Roy 
Lønhøiden og en avslutningssang til melodi 

av Evert Taube, skulle det meste være sagt 
om det musikalske puslespillet ”Rakariva” 
representerer.

Wollert Krohn-Hansen er mannen 
som har klart å skape en helhet ut av dette 
konglomeratet av musikalske idéer.  Wol-
lert har vært en viktig medarbeider for 
Kvennstuguteateret helt siden han ved 
oppsetningen av ”Hansen” i 2003 fikk i 
oppdrag å arrangere noen nye sanger som 
skulle legges til i handlingen. Også  ved alle 
de senere oppsetninger her i Kvennstugua 
har han hatt ansvaret for de musikalske 
arrangementene.  Ouverturen til ”Rakariva”  
er Wollerts egen komposisjon , og også 
til årets oppsetning har han komponert 
en ny sang – ”Vise om ei rive” som Bernt 
og Josefine  synger tidlig i første akt. Som 
musikalsk leder håper jeg  at vi i orkesteret 
klarer å formidle kvalitetene både i de 
opprinnelige komposisjonene og Wollert 
Krohn-Hansens velklingende arrange-
menter til alles tilfredshet. Vi gleder oss og 
ønsker vårt publikum god fornøyelse!

Torgeir Ziener
-musikalsk leder-

Innledning
Lørdag 2. 
desember 1950 
arrangerte Rom-
edal  
Arbeiderparti 
fest på Folkets 
Hus i Vallset. 
Hensikten med 
arrangementet 

var å minnes de menn fra Vallset som 
prøvde å sette en stopper for det de opp-
levde som urettferdige tvangsauksjoner 100 
år før, dvs. forvinteren 1850. ”Lokalet var 
overfylt,” heter det i Evald O. Solbakkens 
bok Det røde fylke – Trekk av den politiske 
arbeiderbevegelse i Hedmark gjennom 100 
år, ”i alt 450 deltok i den stilige festen”. 

  Toppene i Det norske arbeiderparti 
på landsplan hadde også tatt veien fra 
Oslo til Vallset denne lørdagen, og blant 
talerne finner vi den legendariske arbeid-
erlederen og redaktøren i Arbeiderbladet, 
Martin Tranmæl, så vel som hans etterføl-
ger, Olav Larssen fra Hamar. Larssen ble 
landsmøtevalgt redaktør i Arbeiderbladet 
i 1949, en stilling han innehadde til han 
gikk av i 1963. Tranmæl og Larssen var 
på mange måter kontraster. Tranmæl var 
den store folketaleren og agitatoren, og slik 
opptrådte han også skriftlig, mens Larssen 
likte seg heller dårlig på en talerstol, men 
var ellers en ytterst respektert pressemann. 
Han ble for øvrig senere svigerfar til 
Trygve Bratteli.  Partifolk fra fylkespartiet 
deltok også, og vallsetingen Agnes Bjerke 
leste en versifisert hyllest til Martinus 

Amundrud, overlederen i thraneorganisa-
sjonen i Vallset. 

Men hva var det som hendte i Vallset i 
1850 som gjorde at toppene i Arbeiderpar-
tiet besøkte bygda 100 år senere? Jeg har alt 
sagt at man arbeidet for å stoppe tvang-
sauksjoner.  
Og det er riktig, men for riktig å  forstå 
oppstyret, må vi gå djupere ned i tida og 
begivenhetene i Vallset i 1850. 

Marcus Thrane
Bevegelsen omtales alltid i norske  
historiebøker som thrane-bevegelsen. 
Betegnelsen kommer fra etternavnet til 
han som satte i gang organiseringen av 
småkårsfolk i Norge. Dette skjedde i 1848, 
og initiativ-takeren het Marcus Thrane. 
Han var sønn av den fallerte og deklasserte 
forretningsmannen David Thrane.  

Thrane-ria i Vallset
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Foreldrene døde da han var 15 år, og gut-
ten kom da i huset til familievenner. Som 
20-åring reiste han ut og kom via Tyskland 
og Sveits illegalt til Frankrike. Der op-
pholdt han seg flere måneder. Senere job-
bet han som lærer fra 1841, på Lilleham-
mer, i Åsgårdsstrand og på Blåfargeverket 
på Modum, før han høsten 1848 ble ansatt 
som redaktør av Drammens Adresse. Det 
var også i Drammen at han tok initiativet 
til dannelsen av Drammens Arbeider-
forening jula 1848. På denne måten kan 
Thranes interesser for tidas sosialistiske 
tanker knyttes an til den revolusjonære 
gjæring som fikk utløp over hele Europa 
nettopp i 1848, etter at det hele startet i 
Paris i februar dette året.  

Hvorfor skjedde det så mye i 1850?
Thrane sjøl var ikke direkte engasjert i 
dannelsen av foreninger på Hedmarken. 
I stedet var det en annen av de mest 
framtredende lederne i organisasjonen, 
murersvennen Bernhard Hansen, som 
våren 1850 reiste nordover og begynte å 
stifte foreninger i vårt distrikt. Her var 
grunnen beredt og folk interessert i å høre 
på Hansens agitasjon. Det var det flere 
grunner til. For det første hadde vi en be-
tydelig befolkningsvekst fra 1815 og utover 
i århundret. Det  igjen førte til at det ble 
flere munner å mette og flere som konkur-
rerte om arbeid. Etter mange gode år tidlig 
på 1840-tallet hadde det blitt avsetnings-
problemer for tømmer på det europeiske 
marked etter 1847. Dermed mistet de som 
hadde dratt nordover Østerdalen på tøm-
merhogging og –kjøring jobben. 

Samtidig førte avsetningskrisa på 
tømmer også til problemer  for bønder 

i Romedal som solgte korn til markeder 
på Røros, men også til Grundset, Chris-
tiania og Sverige. Til slutt bør en nevne 
problemene som skyldtes et lite utviklet 
kredittmarked og bankvesen. Det var 
naturligvis spesielt vanskelig for de som 
ikke selv hadde fast eiendom, for eksempel 
husmenn, som ikke eide plassene sine sjøl. 
Da var muligheten for lån mot pant i fast 
eiendom ikke lenger til stede. Deres  
mulighet når de hadde behov for lån, lå 
da i å låne uten denne sikkerhet, og derfor 
med betydelig høyere rentefot.   
Det å danne foreninger og organisasjoner 
var noe helt nytt på denne tida. For oss, 
som er omgitt av et stort mangfold av or-
ganisasjoner, og der mange er medlemmer 
ikke bare av en, men kanskje både fire og 
fem, kan dette oppleves som merkelig. Men 
”assosiasjonsånden” var på denne tida noe 
ganske nytt. Og i Vallset og Romedal møtte 
man en befolkning som iallfall ikke var 
redde for å gå inn i enheter med mål langt 
ut over det som var av interesse i grenda 
eller bygda. 

Foreningen i Vallset
Bernhard Hansens reise førte til at  
foreningen i Vallset sannsynligvis ble stiftet 
i slutten av februar 1850. Det heter nemlig 
i et referat fra Arbeiderforeningernes Blad 
nr 10, utgitt 9. mars 1850 at han har stiftet 
en forening ”i Rommedals Annex (Hede-
marken) af 53 Medlemmer”. Andre kilder til 
medlemmer i Tomter Arbeiderforening er 
rapport fra lensmann Hals i Romedal med 
registrering av medlemmer da rapporten 
ble laget, som var 16. august 1851.  
 
 

Data om medlemmer fins også i forhørs- 
og domsprotokoller fra sorenskriveren 
i Sør-Hedmark etter opptøyene i Vallset 
høsten 1850. På dette grunnlag kan det 
fastslås at det var i alt 138 medlemmer fra 
Vallset. 

Denne medlemsmassen var delt inn i tre 
deler, kalt 1., 2. og 3. Fordeling. Det fantes 
også en finere inndeling i roder, men her er 
opplysningene noe mer mangelfulle. 

Hver fordeling hadde sin formann, 
mens det var en egen overformann for 
Tomter Annex, dvs. Vallset. Lederne i 
Vallset var etter det vi kjenner til, følgende 
9 personer: 
(funksjon, status og navn, alder)

• Overformann, innerst Martinus  
Andersen Amundrud, 21 år i februar 1850
• Formann, gårdmannsønn Anders Eriksen 
Sæter vestre, 25 år i februar 1850
• Formann, føderådsmann Anders  
Pedersen Lilletøsti, 49 år i februar 1850
• Formann, innerst Peder Andersen  
Lilletøsti, 22 år i februar 1850
• Formann, småbruker Peder Olsen  
Søbakke, 42 år i februar 1850
• Rodemann, innerst Ole Vilhelmsen 
Lilletøstieie, alder ukjent
• Rodemann, gårdbruker Niels Simensen 
Evenrudbakken, 29 år i februar 1850
• Rodemann, gårdbruker Peder Engebret-
sen Sletvold søndre, 37 år i februar 1850
• Husmann og håndverker Mons  
Christensen , 54 år i februar 1850 
 
I statusangivelsen har vi brukt innerst, 
gårdbruker, småbruker, føderådsmann og 
gårdmannssønn. 

De fleste betegnelsene gir seg vel av seg 
sjøl, men innerst må kanskje forklares. 

Det betyr i realiteten en som bor til leie 
hos en annen, dvs. innlosjert på en gard, et 
småbruk eller husmannsplass. Yrkesmessig 
kunne han for så vidt være hva som helst 
med unntak av gårdbruker eller husmann 
og tjener, f. eks. håndverker, som mange 
var, men også sønn på en gard. Skillet mel-
lom gårdbruker og småbruker har vi for 
øvrig her satt til 1 daler i skyld eller 50 mål 
dyrket, men begrepet var ennå ikke i vanlig 
bruk.  

Det kan alltid diskuteres hvorfor de 
som ble utpekt til ledere, fikk denne rollen. 
Mange forklaringer kan gis eller antas. 
Ungdom og pågangsmot eller erfaring 
fra verv i lokalsamfunnet kan begge være 
aktuelle forklaringer. Men ellers må vi også 
naturligvis regne med at personlige egens-
kaper må ha spilt en rolle.  Når det gjelder 
alder, ser vi at den yngste av alle lederne er 
overformannen i Vallset, Martinus Amund-
rud, og da er det iallfall ganske opplagt at 
han ikke kan ha hatt så mye erfaring. Men 
om ham vet vi også mer enn om noen av 
de andre. Han ble, som vi vet, ansatt som 
omgangskolelærer, og det kort tid etter at  
han hadde sittet inne pga det som skjedde  
i Vallset. I skoleprotokollene han førte kan 
vi også få beviser på at han var en kløpper 
til å skrive, og det var det sannsynligvis 
ikke så mange av de andre som var. Fra 
Romedal ble det samlet underskrifter til 
petisjonen våren 1850, og her ser vi at 
svært mange har undertegnet iPP eller 
mPP, dvs. med iholden eller påholden 
penn, som igjen betyr at andre har skrevet  
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navnet, etter all sannsynlighet fordi de  
ikke kunne skrive sjøl. Men i petisjons-
materialet fra Romedal framgår det at så 
godt som alle lederne kunne skrive, så det 
må iallfall ha vært en viktig egenskap for 
en leder. 

Hvordan det forholdt seg med slike ting 
i Vallset, vet vi ikke, men sannsynligheten 
taler for at det må ha vært slik her også. 
Og, som vi har sett, den senere læreren, 
Martinus Amundrud, kunne det iallfall. 
Ellers har vi tillatt oss å ta med Mons 
Urmaker i oppstillingen ovenfor. Han har 
riktignok ingen formell lederposisjon i 
Vallset, men han spilte en så sentral rolle i 
bevegelsens omtumlede historie i bygda at 
han må ha betydd svært mye for den ret-
ning arbeidet tok, og slik sett ha vært, om 
ikke formell, så iallfall en viktig uformell 
lederskikkelse. 

Ellers ser vi at halvparten av de formelle 
lederne var under 30 år og kanskje mer 
”framfuse” enn personer med flere år på 
baken. Dette samsvarer godt med at over 
41% av medlemmene i Vallset var under 
30 år. 

Flere av medlemmene hadde erfaring 
fra formannskap eller representantskap 
(=kommunestyre) før 1850, men bare en 
av disse hadde lederfunksjon i foreningen, 
nemlig Anders Pedersen Lilletøsti. Ut over 
dette kan det bemerkes at i Vallset var det 
flere av lederne som eide egne bruk, mens 
en ikke skal gå lenger enn over grensa til 
Romedal før det er motsatt, for der var 
flertallet husmann. Kanskje vi allerede her 
ser et uttrykk for det mer egalitære Vallset 
enn det betydelig mer klassedelte hoved-
sognet. 

Dramatikk i Vallset
Thrane-foreningene hadde naturligvis 
politiske mål. På landsbygda, slik som i 
Romedal og Vallset, var det naturlig at 
foreningen først og fremst konsentrerte seg 
om de problemer en hadde i bygda på den 
tid. Petisjonen til kongen, som jeg alt har 
nevnt, tok opp foreningens mål, og viser 
også hva vi må regne med at medlemmene 
var opptatt av. De viktigste kravene i 
petisjonen var lavere toll, slik at særlig 
korn ble billigere, utvidet handelsfrihet på 
landet, bedring av husmennenes kår, tiltak 
mot brennevinsondet, et bedre skolevesen, 
et mer rettferdig rettsvesen (jury), almin-
nelig verneplikt og ikke minst almin-
nelig stemmerett for menn. Fra Romedal 
eksisterer innsendte petisjoner fra flere 
deler av bygda, og det er sannsynlig at 
arbeidet med å få underskrifter på den har 
gått sammen med foreningens agitasjon og 
verving av medlemmer. Men slik var det 
tilsynelatende ikke i Vallset. Der var det 
andre forhold som må ha vakt enda mer 
interesse. 

For å hindre to tillyste tvangsauksjoner 
i november 1850 skrev overformannen 
Martinus Amundrud et opprop, som ble 
lest opp på kirkebakken 17. november. 
Dette var igjen basert på et møte på Sæter 
vestre søndagen før, 10. november 1850. I 
oppropet heter det bl.a.:

Det er klart og indlysende for Enhver at 
Aagerkarlene og Pengemændene blive mere 
og mere rasende til at tyrannisere blant den 
simple mand og ruinere og udplyndre den 
ene efter den anden. 

Dette er meget skrækkeligt og hjertebræk-
kende at høre……..

…men maaske det forholder sig saa, 
at det skal være Frihed til at tage 20-40 
Procent Renter, og Frihed til, ved længe nok 
at have forøget sine Fordringer, at bortsælge 
alt hva den simple Mand eier, og ved at have 
skilt ham fra Gods og Grund og lade dem 
tage Husly hvor de kan…

…Nu gives der Frihed for den ene til at 
ernære og berige sig af Arbeidsmandens 
Bestræbelser, uten at udrette noget til Nytte 
og Gavn, saa maatte der være Frihed for 
den anden til selv at nyde Frugtene af sit 
Arbeide – idet mindste burde den simple 
Mand levnes Frihed til å omhøre sig efter 
Raad, naar han nogen er skyldig, og aldrig 
paalægges mere end 4 Procent Renter; og 
hvis ikke disse Udsugere, der ere de farligste 
Personer for den simple  Klasse, godvil-
ligen ophøre med sin Aager og forbigaa 
Tvangsauktioner, og paa en mildere Maade 
indkræve sine Kapitaler, saa have vi som 
Medlemmer af Undertegnede Forening, 
forsaavidt det oss angaar, besluttet i fælles 
Sag og til fælles Interesse at udrydde alle de 
os vedrørende umenneskelige Handlinger .

Og dermed var grunnlaget lagt. På en  
tvangsauksjon hos Mons Urmaker, som 
bodde på en husmannsplass under  
Haraset, troppet foreningen opp med mer 

enn 100 mann og marsjerte med fane og 
spill fra Amundrud til Haraset. Auksjonen 
ble hindret, etter at medlemmene hadde 
opptrådt bestemt, noen ville kanskje si 
truende, og Mons sjøl proklamerte at  
”her blir det itte noen auksjon idag”. Ja,  
så truende opptrådet de at det hørtes utrop 
som ”skal vi ikke snart ta ham”. Protokollen 
ble også smekket igjen, og auksjonarius, 
Jens Grøholt fra Løten, måtte dra med 
uforrettet sak. 

Det ble med andre ord svært dramatisk. 
Så dramatisk at til og med kongen i Sverige 
mente at nå gikk det for vidt. I et brev fra 
kong Oscar i desember 1850 til statthold-
eren i Christiania heter det:

Jag finner at Arbetsfôreningen i Tomter 
sokn på Hedemarken efter fôregången ôfver-
läggning hindrat en tvångsauction och på 
våldsamt sätt behandlit Auctionsfôrrättaren 
samt dess Rättsbiträde. Då detta uppträde 
är fôrsta forsôket att ôppet trossa lagernas 
helgd, är det viktig att detsamma med kraft 
blir bemôtt och straffat.  

Og slik gikk det også. Forsøket på å trosse 
lovenes hellighet ble møtt og straffet. Ved 
dom av 27. september 1851 ble 56 personer 
dømt for delaktighet i hendelsene i Vallset, 
og da først og fremst for hendelsene på Ha-
raseteie og Haraset i forbindelse med tvan-
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gsauksjonen hos Mons Urmaker. Ja, for 
det skjedde mer enn ”dårlig behandling” av 
Auctionsfôrrättaren samt dess Rättsbiträde. 
14. desember 1850 forsøkte nemlig enkelte 
av de mer aktivistiske medlemmene å 
arrangere en marsj til arrestlokalet på 
Olsrud i Vang for å tvinge fram løslatelse 
av Mons. Dette forsøket ble planlagt på et 
møte på Sæter vestre 8. desember 1850, da 
omtalt som en lysttur. Målet var å få med 
seg medlemmer både fra Stange, Romedal 
og Løten, men følget, som startet marsjen 
fra kirka i Vallset, og fortsatte til Formo og 
Kirkenær i Romedal, stoppet også der, så 
vidt jeg kan se fordi oppslutningen ikke var 
slik initiativtakerne hadde tenkt.

Andre aktiviteter 
I Vallset ser det ut til at veldig mye av 
aktivitetene ble konsentrert til aktivite-
tene høsten og forvinteren 1850. Men det 
hadde da skjedd også andre ting mellom 
februar og november, om ikke så mye. Det  
må etter all sannsynlighet ha vært møter 
i foreningen i Vallset gjennom hele 1850, 
kanskje også senere, men det er få spor av 
dette i Arbeiderforeningernes Blad i form 
av annonser for møtene. Nå er ikke dette så 
rart, for det var vel så som så med lesefer-
digheten blant medlemmene, og det er vel 
ikke sikkert at så mange av medlemmene 
var abonnenter heller. De to møtene som 
er omtalt ovenfor, henholdsvis 10. no-
vember og 8. desember, var begge lagt til 
Sæter vestre, som vi har sett. Det er også en 
annonse i bladet for et møte 7. september 
på det som kalles ”lille Top”. Ettersom det 
ikke finnes noen gard med dette navnet i 
Vallset, er det sannsynligvis feilskrift for 

lille Tøsti, der far og sønn var formenn 
etter hverandre i 2. Fordeling. Men dette 
er alt som kan fastslås av møter. Det har 
nok vært flere sammenkomster, men da 
ble disse sikkert avtalt på kirkebakken eller 
ved at styret møttes i hverdagen. 

Medlemmene i Vallset deltok også 
sammen med Romedal i et felles opptog 
gjennom Romedalsbygda 29. september 
1850. Dette arrangementet var betydelig 
og må ha vært fulgt med store øyne av de i 
bygda som ikke deltok. Det heter i referatet 
i Arbeiderforeningernes Blad som følger:

Romedal Arbeiderforening holdt en fest 
den 29de Sept. Tomters Forening sluttede 
sig først til og marsjerede man da, oppstillet 
i 4 Geleder, med Flag i Spidsen, gjennem 
Bygden. Udenfor Hr. Pastor Elv (feil for Ely, 
som var personell kapellan og formann i 
”Sundhetskommisionen) blev raabt Hurra 
for hans Velgjørenhed mod De Fattige 
udenfor Hr. Sorenskriver Leganger og Hr. 
Jønsberg blev Flaget sammenrullet; udenfor 
Gaarden Bretten utbragtes 3 Gange Hurra. 
Derefter gikk man til Gaarden Arneberg, 
hvor den utvalgte Storthingsmand Christen 
Larsen boer. Her blev gjort Front og holdt 
en Tale af Perder Larsen Lerud, hvorefter 
der saluteredes med 2 Kanoner og raabtes 
Hurra. Herpaa gikk Toget til Tofsrudplad-
sen hvor Løiten Forening sluttede sig til. 
Underveis blev pebet for Hermand Jørsand 
fordi han i afvigte Sommer har leveret 
saa daarligt Fattigmeel, at det ikke kunde 
betragtes som Menneskeføde. Ved Løken 
raabtes Hurra, liegsaa ved Gaustad for Hr. 
Procurotor Ræder fordi han har skjænket til 
Romedals Kommune en Gave af Plovjern for 

70 Spd til Smaabønders Brug, og tillige for 
hans Godgjørenhed mot Arbeiderklassen. 
Ved Korsgaden skiltes man ad. De Deelta-
gendes Antal var omtrent 400. 

Jeg har kunnet beregne medlemstallet 
for Romedal og Vallset til i 406 personer. 
Det kan derfor se ut som svært mange av 
medlemmene deltok i denne oppmarsjen, 
sjøl om en her kanskje må regne med med-
lemmer i foreningen i Løten. Uansett, det 
må ha gjort et mektig inntrykk. Professor 
Ingrid Semmingsen, som var min veileder  

til hovedfaget, fortalte meg at hennes mor, 
Gudvor, hadde fortalt at når thrane-kara 
var ute og marsjerte, holdt bøndene seg 
inne. Hun var født i 1884, så dette må i 
så fall bygge på en tradisjon i slekta eller 
bygda. Det siste sporet jeg kan finne av 
foreningen i Vallset, var da tre skolelærere, 
deriblant Martinus Amundrud, i en hen-
vendelse fra april 1851 søkte om å sette i 
gang en søndagsskole i bygda. Det er litt 
uklart om dette skyldes aktivitet i forenin-
gen eller et mer personlig initiativ fra 
Amundrud, kanskje det er mest det siste. 
Lensmann Hals sier iallfall i sin rapport 
fra august 1851 at ”…samtlige Formænd 
erklærede Foreningerne i det hele taget at 
være hævede i December Maaned forrige 
Aar, efter at en Deel Arbeidere dersteds 
ved en Auctionssamling forvoldte nogle 
Optøier”.  Slike søndagsskoler sprang ut av 
bevegelsens ønske om å utdanne med-
lemmene og være til alminnelig nytte, og 
vi kjenner slike initiativ både i Romedal og 
på Tangen i tillegg til det omtalte forsøket 
i Vallset. 

Avslutning
På etterskudd går det vel an å si at det som 
kalles den første arbeiderorganisering i 
Vallset ikke satte så mange spor, bortsett 
fra i folks historier og minner. Men der har 
de levd, iallfall opp til min egen oppve-
kst i Vallset på 1950-tallet. Mange kunne 
fortelle historiene om Mons Urmaker og 
Martinus Amundrud, og også vise hvor de 
hadde bodd og levd sine liv i bygda. Selv 
om det ikke lett lar seg spore noen direkte 
sammenheng mellom hendelsene i 1850  
og senere organiseringsframstøt  for 
arbeiderklassen i bygda 40 år senere, tror 
jeg at nettopp historiene har bidratt til at 
man rettet ryggen og prøvde på nytt. 

Stange, den 8. mai 2009

Terje Moshaug
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Føråa = føderåd
rett til husvær og ofte ytelser av mat og ved 
som en eier av en gard har betinget seg ved 
overdragelse av garden. Uttrykk å flytte 
på føråa,  flytte i kårbolig, bolig bygd på 
garden for den eldre generasjonen.

Husmannen  
bygslet jord eller tomt av en  jordeiende 
bonde og betalte for dette med en årlig 
avgift i form av kontanter og/eller pliktar-
beid. Stedet der husmannen bor med sin 
familie kalles for en husmannsplass. 

Innerst
var en person som leide et rom  
hos andre. Begrepet «innerst» ble brukt i  
det norske bondesamfunnet fra midten av 
1600-tallet til midten av 1800-tallet.  
Innersten var vanligvis enda mer under-
privilegert enn husmannen.

Katekis’me
elementær kristelig undervisning, alltid 
med trosbekjennelse, Fadervår  
og de ti bud.

Kjørkjebakken
i tidligere tider hadde ”kirkebakken” en 
sentral betydning i det offentlige liv. Kirke-
bakken ble brukt til opplesing av offentlige 
kunngjøringer og utveksling av nyheter i 
bygda. 

Legd  
fra omkring år 1200 en form for lovbe-
stemt privat omsorg for uforsørgede og fat-
tige, i uttrykket å gå/komme/være på legd .

Omgangslegd
de fattige gikk fra gard til gard med kortere 
tids opphold hvert sted. Ordningen ble 
først avskaffet ved fattigloven i 1900.

Omgangsskole 
skole som ble holdt omkring på gardene. 
De større gardene kunne ha skole flere 
dager, mens småbrukene hadde skole bare 
en dag i året.  Omgangskolelæreren og 
ungene flyttet fra sted til sted. Lærebøkene 
var katekismus, bibel og salmebok.

Struperud skole
den første fastskolen, og grendeskole 
(1865-1965) i øvre Vallset. 

Struperudsangen
navnet på sangkoret til lærer Martinus 
Amundrud ved Struperud skole

Oppgangssag
gammel type sag, der  
sagbladet, som gikk opp og ned, ble dratt  
av en kraft overført fra vasshjul.

Noen ord som er i ferd med å gå i glømmeboka Bakgutt
en sagbruksarbeider, oftest den yngste på 
laget, som sto bak sagmesteren og var med 
å holde ”bakenden” på sagstokken, og tok 
bakhunen, da sagmesteren styrte  
stokken gjennom sagbladet.

Stoppe
reparere hull i strømper, sokker og strikke-
gensere ved hjelp av nål og tråd (strikkegarn)

Påbindingshosor,
strømper som har fått strikket på ny fot etter 
at den gamle foten har vært reparert med 
stopping utallige ganger.

Rode
brukt om regional inndeling, ei grend, eller 
om et bestemt område av bygda.

Spikjesild (spekesild) 
Sild og poteter var den vanligste matrett for 
tjenestefolk og fattigfolk.

Åger
brukt om det forhold at en mann tok ublu 
rente for pengelån. I straffeloven het det at 
”for åger straffes den som ved rettshandel 
utnytter noens nød, lettsinn, uforstand eller 
avhengighetsforhold til å oppnå eller betinge 
et vederlag som står i et påtagelig misforhold 
til ydelsen.”

Ågerkarl,
person som driver, ernærer seg ved åger. 
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