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og konkluderte med at huset sto 
godt på fjell.

I elendig stand
– Huset hadde vært bebodd 
helt opp til 70-årene, så det var 
ikke rart at det var gjort endel 
moderniseringer i nyere tid. 
Grunnmur, tak og uthus var i en 
elendig tilstand da jeg overtok i 
2004. Det var en utfordring å fin-
ne ut av hvordan restaureringen 
skulle gjøres. Tilbakeføring til en 
autentisk tilstand ville ha vært 
for krevende. Samtidig var det 
et spørsmål hvor riktig det ville 
ha blitt. Jeg hadde dessuten be-
stemt meg for at det skulle være 
en helårsbolig, og derfor valgte 
jeg å bygge et moderne hjem på 
tuftene av det gamle.

Opprinnelig var huset på 37 
kvadratmeter, men er nå utvi-
det til 55 kvadratmeter. Det nye 
og det gamle går lykkelig hånd i 
hånd. Og den tradisjonelle hånd-
verksteknikken under restaure-
ringen er bevart, spesielt er det 

tydelig utvendig. 
– Jeg har benyttet spesialiserte 

håndverkere til alt arbeidet, som 
er uført etter antikvariske prin-
sipper, og alle håndverkere er fra 
distriktet. 

Gulvet ble lagt på nytt. Panelet 
utvendig ble fjernet, og lafte-
stokkene under viste seg å være i 
solid stand. 

– Det er utrolig hvor holdbart 
laft er. Andre ting som ble byg-
get senere, som for eksempel et 
lite vindfang, har ikke holdt seg, 
smiler hun. Vindfanget måtte 
rives.

– Husmannsvesenet i dette  
området var viktig og omfatten-
de i det gamle jordbrukssamfun-
net, og på noen gårder kunne 
det være mange husmannsplas-
ser avhengig av gårdens stør-
relse og behov. Det har nok bodd 
mange her opp gjennom årene. 
Jeg snakket med en dame som 
hadde bodd her i 50-årene. Hun 
fikk komme på besøk for å se, og 
likte veldig godt det jeg hadde 

gjort med hennes barndoms-
hjem.

Taket forsvant
Amundsen har tjærebredd huset 
med milebrent tjære. Dessuten 
har hun lagt inn vann og strøm. 
Inne har hun et moderne kjøk-
ken, bad, varmekabler, vaske-
maskin og badekar. Og en ny ovn 
gir nok varme til kalde dager, 
noe også varmekabler på kjøk-
kengulvet gir.

– Det er nok blitt dyrere enn 
jeg hadde planlagt, men det har 
også å gjøre med de valgene jeg 
har gjort.  

Ikke alt har gått helt smerte-
fritt og etter planen. En storm-
full høstnatt i 2005 lettet deler 
av taket. 

– Jeg lå og sov og plutselig hør-
te jeg et brak. Katastrofe.

Episoden førte til at reparasjo-
nen av taket måtte settes i gang 
raskere enn planlagt, og som-
meren året etter ble nytt tak 
lagt. Det består av gammel, rød 

teglstein som snekkeren fikk tak 
i fra et gammelt hus på Løten. I 
tillegg fikk huset to tilbygg, et 
til gang og toalett og et annet til 
soverom. 

Uthuset har hun også bygget 
opp igjen med det gamle som 
forbilde, og hun har skaffet nye 
smijernsbeslag som er kopier av 
de gamle. Et av de gamle funge-
rer fortsatt. Og hun har gjenreist 
utedoen.

– Treverket rundt var pill råt-
tent, så det måtte rives. Men 
selve hullet fungerer fortsatt. De 
har gjort en grundig jobb, ser 
det ut til.

Amundsen bor ikke helt alene 
i skogen, hun har selskap av to 
katter, Milla og Martin – mor og 
sønn.

– Det er romsligere her enn i 
byen, og jeg får både i pose og 
sekk. Jeg bor her midt ute på 
bygda og like ved byen, for Ha-
mar og Lillehammer ligger ikke 
langt unna. Og jeg har venner i 
nabolaget og slekt på Hamar.  

Slik ser husmannsplassen  
ut i dag. Nå har Hilde  
Amundsen lyst på sauer 
på beite nedenfor huset.

Lotteruds historie
�X Opprinnelig husmannsplass  
under gården Sørum. «Lott» 
betyr del av. «Rud» kommer fra 
«rydning», ryddet plass. 
�X Første gang Lotterud nevnes, 
er i kirkeboken for 1729. Den 
benevnes da Sørumseie, en  
vanlig måte å navngi husmanns-
plasser på langt inn på 1800- 
tallet. Sannsynligvis dreier det 
seg om den samme plassen som 
senere er blitt hetende Lotterud.
�X Hilde Amundsen antar at lafte-
stuen er oppført en gang mellom 
1850 og 1900. Romertall er 
risset inn i laftestokkene på inn-
siden, noe som tilsier at dagens 
stue – eller i alle fall tømmer-
stokkene – en gang ble !yttet til 
Lotterud fra et annet sted.  
�X Fra 1930-åra og fremover var 
Lotterud arbeiderbolig for blant 
annet griskokken på Sørum. 
�X Sørum gård representerer et av 
de best bevarte gårdstunene  
i Stange. 

I et av tilbyggene ble det plass til 
gang og toalett.

Varmekabler, og ny ovn har gjort tilværelsen på Lotterud adskillig  
enklere enn i gamle dager. De malte veggene gjør også rommene  
lysere. Amundsen er fascinert av hvor holdbart laft er.

Oslo-planene ble droppet da Hilde  
Amundsen fant husmannsplassen.


