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Hilde Amundsen endret et sørgelig syn til søt bolig. 
Men lafteveggene, vinduene og hullet til utedoen  
på den gamle husmannsplassen på Stange !kk stå.

Det lille huset  
i skogen

tekst Eldrid Oftestad
foto Ragnar Hartvig

– Tenk deg at det har bodd en fa-
milie med fire unger her. Og da 
var det mindre enn nå, utbryter 
Hilde Amundsen. 

Hun viser frem sitt lille hus, 
husmannsplassen Lotterud i 
Stange. Den lille plassen i skogen 
på en liten høyde ved Mjøsa ble 
etablert som husmannsplass på 
1720-tallet.

Ville ikke innrømme fakta
Det er lenge siden husmanns-
plassen var et sørgelig syn, nær-
mere bestemt åtte år siden. Det 
var da Amundsen kom over den. 
Midt inne i granskogen lå stua, 
og den så ikke ut. Til og med 
grunnmuren var rast ut. 

– Det var en rønne, men det har 
jeg nok innrømmet til skeptiske 
venner og familie først i ettertid. 
Og det fantes nok dem som  
mente jeg var litt sprø, ler hun. 

Etter å ha bodd flere år på He-
demarken mens hun jobbet som 
arkeolog i Hamar fylkeskom-
mune, hadde hun tenkt til å flyt-
te tilbake til Oslo. Men da hun 
fant husmannsplassen, endret 
hun planene. I dag pendler hun 
mellom Stange og jobben som 
forsker ved Norsk institutt for 
kulturminneforskning (NIKU) i 
Oslo, og hun har en doktorgrad 
om yngre steinalder og bronse-
alder i Hedmark.

Trengte hjelp
Amundsen tok kontakt med 
grunneieren og lurte på om han 
kunne tenke seg å selge det lille 
huset. Og hun hadde flaks, men 
det gjensto et avgjørende punkt. 
Hun trengte velsignelse fra en 
som kunne dette med gamle hus 
med skjeve gulv og tak.

– Jeg måtte være sikker på at en 
erfaren tømrer kunne påta seg 
jobben og restaurere bygget. Og 
så var jeg redd for at det var råte. 
Men han fant heldigvis ikke råte 

Hilde Amundsen var litt usikker på om hun egentlig trengte et sove-
rom. I dag er hun glad for at hun valgte å bygge et tilbygg, slik at hun 
!kk det. – Da er det plass til overnattingsgjester på hemsen, sier hun.

Slik så husmannsplassen ut da Hilde Amundsen oppdaget den for åtte 
år siden. - Det fantes nok dem som mente jeg var litt sprø, forteller hun.


