Ole J. Ringstad (1883-1972)
Ole J. Ringstad vokste opp på Ringstad i Vardal. Faren var blikkenslager med
eget verksted. Ole og hans mange brødre arbeidet alle i verkstedet. I sine
erindringer forteller Ole at faren satte i stand en liten arbeidsbenk i et hjørne i
verkstedet. Benken skulle være Oles og ble forsynt med en liten skrustikke. Ole
var stolt som en hane og skulle forsøke å lage et lite spann. Det var ikke fritt for
at arbeidet med det skarpe blikket gikk ut over barnefingrene. Enda verre gikk det
da spannet skulle loddes. Det var ikke til å unngå å brenne seg på den glovarme
loddebolten. Faren måtte selvfølgelig hjelpe til, og resultatet ble et pent, lite
spann.
Fra 1902 var det bare Ole og faren
igjen i verkstedet. Ole tok seg
også av omførselssalget som ble
begrenset til Hedmark og
Oppland. Han besøkte alle store
markeder og var hele 34 ganger på
Grundset på Elverum. Her var det
svært livlig men konkurransen var
stor. Det kunne være opp til 12
blikkvarehandlere, og 8 av disse
var fra Vardal. På Grundset hadde
Ole vanligvis med seg 70
Ole J. Ringstad på sine gamle dager foran verkstedet
vareslag.
Ole J. Ringstad giftet seg i 1916 med Guri
Olsdatter fra Rudi i Øystre Slidre. Hun hadde
kommet til Vardal som tjenestejente på
Hørstad. Det er sannsynlig at kontakten med
familien Rudi har oppstått gjennom
handelsreisene Ole foretok. Et brev fra Ole
O. Rudi til Johannes Ringstad i 1913 tyder på
et nært forhold mellom familiene. Fram til
han giftet seg bodde Ole J. Ringstad hos
foreldrene. I 1916 kjøpte han Myrengen og
installerte seg der med sin nybakte hustru.
Deres eneste barn, Aslaug, ble født i 1917.
Bruket ble i 1923 solgt til Oles bror Alfred,
som var gartner. Ole med familie flyttet da til
Buskom, som hadde vært en del av
Ringen/Ringstad.
Her
var
farens

Den gamle blikksaksa virker ennå..

Skigarden på Eiktunet ble utført fagmessig av Ole J. Ringstad.

blikkenslagerverksted plassert, og Ole hadde beskjeftigelse med dette så lange
han orket å arbeide.
Da tankene om et bygdemuseum i Vardal oppsto etter krigen var Ole J. Ringstad
en aktiv og viktig medspiller for Torgeir Lauvdal. Ole hadde en rekke innlegg i
lokalavisene under vignetten «Ola frå Vardal». Her argumenterte han sterkt for
betydningen av bevaring av kulturminner. Selv viste han denne interessen i
praksis ved å forære Eiktunet blikkenslagerverkstedet med originalt verktøy og
utstyr. Eiktunet kunne også nyte godt Olees arbeidsinnsats ved oppføring av
bygninger og ikke minst ved fagmessig utført skigard mot Vardalsvegen.

