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Mo gård og mytene om by- 
og bygdenæringer

Et gardsanlegg av nasjonal interesse:

Hva mener vi egentlig når vi skiller mellom by- og bygdenæringer? Skillet er satt 
av byfolk i en blanding av dumhet og urban arroganse. Og siden de representerer 
makta, blir dumheten sannhet.

TEksT: Røyne Kyllingstad
foTo: aRne løvstad

Vi skylder «Venner av Mo» stor takk 
for at hovedbygningen på garden er 
bevart. Venneforeningen ble startet 
av ildsjeler i 1995, med Arne Løvstad 
i spissen. Kommunen viste liten 
entusiasme, men bidro til slutt med 
materialer. Selve restaureringsarbeidet 
stod venneforeningen for. Resultatet 
er vel verd både honnør – og et besøk. 
Tunet ligger i dagens Moelv, kloss oppi 
Moelv-konsernets fabrikkanlegg, og står 

i fare for å bli enda mer innebygd. Men 
det er en annen sak…
 
Det som fasinerer mer enn selve 
bygningen og miljøet rundt, er gardens 
næringslivshistorie og den usynlige 
delen prosjektet Mo gård. Folketellingen 
fra 1801 viser at det bodde 66 personer 
på garden. Foruten jordbruk var det fem 
industrielle virksomheter på garden, 
åtte handverkere, fire soldater og to i 
reiselivsbransjen. I tillegg tre som påtok 
seg betalt omsorg. Ringsaker prestegjeld 
hadde 170 personer registrerte 
handverkere, fordelt på hele 19 yrker: 
Snekkere, skomakere, salmakere 
og smeder – alle med drenger, samt 
urmakere, sølvsmeder, dreiere, malere 
og skinnfellmakere. Av disse fantes en 
av hver: Messingstøper, hjulrokkdreier, 

kammaker, murmester, glasmester, 
vever, vevskjemaker og farger. Med 
familier utgjorde den registrerte 
handverkerstanden grovt regnet 5–600 
personer. De fleste var samtidig 
husmenn med arbeidsplikt på garden i 
onnene.

Mangfoldet på Mo går tydelig fram 
av følgende utdrag: I tunet finner 
vi en «Bonde og Gaardbruger og 
Gjestgiver» med kone og fem barn. 
Den eldste er «Soldat». Videre bor her 
to «Tienestefolch», en «Logerende 
Sølvsmed» og ei 85 år gammel kone 
på «Fattiglegd». To Huuskoner med 
jord, begge enker, driver hver sitt 
«Quernbrug». Den ene huser fire 
«Inderster» (en som bor til leie hos 
leilending eller husmann), hvorav en er 

TEMA GÅRDER

Siv. ark. NTH 1959, diplom 
Kjerringøy Handelssted. 
Bl.a. regionplansjef Hamar 
og hedmarksbygdene 1966-
79 og forsker ved NiBR. 
Amanuensis/professor AHO 
1980-97. Han har også bl.a. 
vært sjømann, byggeleder i 
Addis Abeba, arkeolog på 
Sicilia og bygdesnekker på 
Ringerike.



KULTURARVEN  56  jUNi 2011   www.olavsrosa.noKULTURARVEN  56  jUNi 2011   www.kulturarv.no

KULTURARVEN

te
m

a

te
m

a

               33     

gift. Dette er trolig arbeidere i hovedsak 
sysselsatt hos den andre kona, som i 
tillegg til kverna har «Saug og Stampe», 
sagbruk og stampemølle (trolig for 
vadmel). Hun har tre hjemmeværende 
barn, hvorav en er «Skomager» og en 
«Soldat og Skrædder». Selv om ingen 
benevnes som møller eller sagmester, så 
må jo noen også ha vært det. Trolig et 
par av innerstene. Fra omkring 1870 vet 
vi at saga på Mo skar tømmer for store 
deler av bygda. Samme forhold gjaldt 
sikkert for mølle og stampe også. En 
av «Seks Huusmænd med Jord» driver 
«Quernbrug» – den tredje kverna på 
garden. Familien består ellers av kone 
og fire unger pluss en eldre sønn som 
er innerst på plassen og gift med ei 
kone hvis sønn fra tidligere ekteskap 
er «Landvern». Husmann nr. to er 
«Skydsskaffer». Han har kone, to barn 
og ei gammaltaus som «Inderst». På 
neste plass finner vi en «Gevorben» – 
en vervet soldat. Foruten kone og tre 
unger finner vi også her en «Inderst». 
Så har vi to plasser hvor attåtinntekten 
er «Plejebørn mod Betaling». Den ene 
husmannen har kone og ett pleiebarn, 
samt ei enke på 70 år som «Inderst». 
Den andre har kone, to pleiebarn og en 
innerst som er «Skrædder». Til slutt 
i denne gruppa har vi en «Huusmand 
med Jord og Vandfør». Han har 
kone og tre unger. En av ungene 
er også «Vandfør». Av tre Jordløse 
Huusmænd benevnes en som ”Smed”. 
Han har kone og tre barn. Den eldste 
gutten er «Skomager». Nummer to er 
«Tømmermand». Foruten kona har han 
en sønn på 12 år som benevnes som 
«Skomager». Mo har med andre ord tre 
skomakere! Bare den siste husmannen 
er oppført uten egen tittel og er trolig 
vanlig landarbeider. Han har kone 
og «hendis 2 Børn» På Mo er også 
et titalls anonyme kvinner. Bortsett 
fra de to enkene som er oppført som 
”Huuskoner”, og de to tjenestejentene, 
er ingen av de øvrige kvinner oppført 
med yrke. Men det er ikke derfor 
grunn til å tro at de gikk på stas. De 
har kardet, spunnet, strikket og vevd, 
sydd, bakt og slaktet, foruten en bråte 
annet som trenges på gard og plass. 
Verken i vanlig samfunnslære eller i 
historiebøker regnes slike sysler med i 
det man kaller næringslivet. Ikke før de 
er blitt spesialistyrker – for mannfolk. 
Og da kalles virksomheten, som 
innledningsvis nevnt, «bynæring»…
 
Noen tilfeldige eksempler fra andre 
steder i bygda forteller at Mo ikke var 

alene om yrkeskombinasjoner. Her er 
noen eksempler, fra topp til bunn på den 
sosiale rangstigen: «Cancellie Raad og 
Sorenskriver og Gaardbruger» som bl.a. 
har en «Skrivekarl og en Skrivedreng» 
under seg. Andre eksempler er «Bonde 
og Gaardbruger og Organist», «Bonde 
og Gaardbruger og Smed». Smeden 
har kone og fem barn fra 1 til 15 år. 
Flere personer er det ikke på garden. 
Med andre ord, langt fra alle garder 
i Ringsaker var storgarder. Nedenfor 
gardbrukersjiktet finner vi blant andre 
«Glasmester og Huusmand med Jord», 
«Inderst, er afskediget Corporal, nyder 
Pension». 
 
Før 1780 hadde bygdefolk kun lov 
å lappe sko og sy beksøm, være 
tømmermenn, men ikke snekkere med 
høvel, sy vadmel, men ikke finere tøy, 
samt bedrive grovere smiarbeid. Alt 
annet handverk var i loven forbeholdt 
privilegerte byhandverkere alene. For 
Ringsakers del bestemte altså loven at 
alle finere handverksprodukter måtte 
kjøpes i Oslo. Mange, til dels meget 

dyktige handverkere, drev derfor 
ulovlig, under offisielle titler som bonde, 
husmann, soldat, eller for den del, 
lensmann. Langt fra alle disse gadd å ta 
bryet med å registrere seg etter 1780. I 
tillegg hadde sognet ganske sikkert også 
flere kvernbrukere og sagbrukere enn de 
som var registrert under Mo.
 
Ringsaker var uten tvil langt mer enn 
ei «bondebygd». Til liks med bygder 
flest her i landet. Hvordan tar vi så 
vare på denne siden av Norges historie? 
Tunet på Mo var ikke først og fremst et 
gardstun, men sentrum for et helt lite 
bysamfunn. Kall det gjerne en bygdeby. 
Men i datidens Norge var det et merkelig 
urbant samfunn. Relativt sett var 
datidens Mo et større bysamfunn enn det 
Moelv er i Norge i dag. Bygningene som 
fortsatt står igjen av gardssamfunnet, er 
dermed ikke bare av lokal betydning. De 
er av nasjonal interesse. For de er fysiske 
minner om en bygdevirkelighet som våre 
nasjonale historieskrivere systematisk 
har oversett.

Det eldste kjente fotografiet fra Mo gård
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Mo gård i dag


