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ALLTID
LYKKELIG

Anne B. Ragdes (58) liv har alltid vært fylt med kjærlighet 
fra familie og venner. Kombinert med et rikt indre liv har det 

gjort at hun aldri har følt seg ensom. Denne julen er hun 
aktuell med romanen «Alltid tilgivelse».

Tekst: HÅVARD EGGE Foto: BJØRN CHRISTIANSENH



Pensjonisten nummer 7 – 2016 November Pensjonisten

Til tross for mange år 
med personlig økonomi 
som et blødende mage
sår har Anne Birkefeldt 
Ragde alltid vært inn
mari lykkelig. For 13 år 

siden, etter at hun slo igjennom kom
mersielt med «Berlinerpoplene», ble 
hun endelig rik på penger også.

Blakkefest med sønnen. Året var 2003. 
For ente gang hadde Anne B. Ragde og 
sønnen Jo hatt blakkefest.

– Jeg tenkte, vi bruker opp pengene 
for faen, og så er vi blakke – og ferdig 
med det. I stedet for å sitte og pine oss, 
forteller hun.

Ragde var på den tiden godt i gang 
med «Berlinerpoplene», første bok i 
trilogien som skulle bli hennes store 
kommersielle gjennombrudd. Akkurat 
det hadde hun ingen anelse om den 
gang, og kontoen var uansett skrapet. 
De siste 174 kronene hadde gått til 
blakke festen med godteri, snacks, brus 
og leiefilm.

Samtidig vokste bunken med regnin
ger seg stadig større, og til slutt var det 
ingen vei utenom. Anne så seg nødt til 
å be forfatterkollega og bestevenninne 
Unni Lindell om lån, slik at hun fikk av
slutte romanen i fred og ro, uten å være 
nødt til å ta på seg andre type oppdrag 
for å overleve.

– På det tidspunktet var det full spi
ker, blødende magesår og hele den pak
ka der. Uten de pengene hadde jeg kan
skje aldri fått skrevet ferdig den boka, 

forteller Ragde, som aldri i sin villeste 
fantasi hadde forestilt seg at en bok om 
tre brødre fra en grisegård i Trøndelag 
kom til å selge så godt.

Ble søkkrik over natta. Anne B. Ragde 
tok heldigvis veldig feil. «Berliner
poplene» ble en megasuksess. Etter at 
den kom ut i 2004 har den blitt oversatt 
til 20 språk og solgt i bøtter og spann.

Og med boksalget kom pengene. 
Bare i løpet av det første året tikket 
over 14 millioner norske kroner inn på 
kontoen hennes. En helt ny opplevelse 
for Ragde, som først da, i en alder av 46 
år, kunne leve ene og alene av yrket sitt 
som forfatter.

– Det var mange år med trange kår, 
så det var selvfølgelig en stor lettelse å 
vite at jeg aldri ville trenge å bekymre 

meg for min personlige økonomi igjen. 
Å slippe å ha mageknip hver gang post
mannen kom, i frykt for å se logoen til 
Lånekassen. Altså, jeg trodde jeg skulle 
dø hver gang jeg så den logoen. Da var 
det bare å sette seg ned sporenstreks 
og pønske ut tre gode krimnoveller til 
AMagasinet, for deretter å låse meg 
inne på kontoret i et par dager, minnes 
Ragde.

Det sier seg selv at suksessen var ek
stremt kjærkommen.

– Det var nesten et sjokk plutselig å 
tjene så grassat med penger, men du 
blir lykkelig av penger, altså. Rett og 
slett.

Inntektene fra boksalget har Ragde 
brukt på fast eiendom og litt sjampanje. 

– Men jeg kjøper ikke dyre ting som 
smykker og klær. Det gir meg ingenting.

Skrevet i hemmelighet. Tidligere i høst 
kom den fjerde «Berlinerpoplene»boken, 
i det alle trodde at egentlig skulle være 
en trilogi. Og mottakelsen har vært god. 
«Alltid tilgivelse» byr på mer av det vi fikk 
servert i de tre forgjengerne, noe som 
både er blitt kritisert og hyllet i media.

Romanen var det ingen som så komme. 
Den ble skrevet i full hemmelighet i Rag
des gamle hus i Ila i Trondheim.

– Nå har jeg funnet tilbake til karakt
erene igjen, det er så herlig. For meg 
er dette hundre prosent ekte levende 
mennesker vi snakker om, vet du, så nå 
gleder jeg meg bare til å skrive mer, for
teller Ragde og lover at det blir minst én 
bok til i serien. 

Annes liv
Anne B. Ragde debuterte som forfatter 
i 1986. Hun er tidligere universitetslektor 
i massekommunikasjon ved 
Universitetet i Trondheim.

1958
Anne Birkefeldt Ragde ble født 
3. desember 1957 i Odda. Her 
er hun 8–9 måneder gammel 
sammen med moren, som hun 
senere i livet skulle skrive bok om.
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«Det var nesten 
et sjokk plutselig 
å tjene så grassat 
med penger, men 
du blir lykkelig av 

penger, altså.»
Anne B. Ragde
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1984
Anne med sitt eneste 
barn, sønnen Jo, som på 
bildet er fire år gammel.

Elsker hverdager. – Jeg elsker hver
dager, jeg, sier Ragde plutselig. 

– Likedanne dager. Favorittdagen min 
er faktisk mandag. Da våkner jeg opp 
med en boblende livsglede inni meg, 
stråler hun.

Ragde forteller at en vanlig dag for 
henne starter gjerne grytidlig i sengen 
med aviser på nettbrettet, så følger hus
arbeid, matlaging, lesing og research i 
en tilfeldig rekkefølge. Først på kvelden 
blir det skriving. Etter at solen er gått 
ned og roen senker seg. Da kan hun få 
være i fred i sin lille boble.

Når det er innspurt på en ny bok, er 
det sånn livet hennes er. Helt isolert fra 
omverdenen. Da må venner og familie 
vente. Og det vet de.

– Jeg trives faktisk så godt for meg 
selv at jeg gjerne venter et par uker et
ter at jeg har levert manus før jeg sier 
ifra til folk, forteller Ragde.

Skilte seg fra dårlig samvittighet. 
Livsstilen har gjort det nærmest umu
lig for forfatteren å dele livet med en 
mann. Hittil har hun prøvd å være gift 
tre ganger.

– Det passer meg rett og slett ikke. 
Jeg skilte meg fra dårlig samvittighet, 
og det går ikke en dag uten at jeg gleder 
meg over det, forteller Ragde.

Etter den siste skilsmissen for åtte år 
siden, var hun så sikker i sin sak at hun 
erklærte i riksdekkende medier at hun 
definitivt var «ferdig med menn».

– I dag har jeg det som plommen i eg
get. Familien min bor i nærheten og 

1961
Fire år gammel fikk Anne sin første 
fisk. Den spiste hun ifølge henne 
selv opp helt selv. Dette året flyttet 
familien fra Odda i Indre Hardanger til 
Trondheim hvor hun har bodd siden.



«Det betyr umåtelig 
mye for meg å få 

anerkjennelse fra 
leserne mine når 
jeg har truffet og 

berørt dem.»
Anne B. Ragde
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jeg har mange gode venner rundt meg. 
Jeg mangler ingenting. I tillegg har jeg 
den store sola i livet mitt, barnebarnet 
Sverre (3). Han går det maks tre dager 
mellom hver gang jeg ser, og selv da får 
jeg fysiske abstinenser, forteller Ragde, 
som storkoser seg i rollen som beste
mor.

– Jeg har alltid vært veldig tilstede i 
øyeblikket, og det kan jeg nyte til fulle 
sammen med barnebarnet mitt. Vi er 
prikk like på det området. Sist vi møt
tes, studerte vi samtlige blomster i 
blomsterbedet. Og de gangene vi er på 
hytta vår på Stokkøya, kan vi bruke en 
halvtime på å gå ti meter. Det er så dei
lig! Jeg er helt inne i hver eneste detalj 
i livet hans, helt ned til hvilken genser 
han liker best. Vi er helt på nett vi, ler 
hun.

Ost med svart belte i karate. Ragde tar 
oss med ut på verandaen for en røyke
pause. Etter at Sverre kom til verden, 
har hun nemlig kuttet helt ut å røyke 
innendørs.

– Kom og lukt oppi her, sier Ragde og 
peker ned i en kasserolle som står ute 
på verandaen.

Det lukter skikkelig stramt.
– Putt hodet helt nedi. Den osten her 

sparker, altså. Den har svart belte i ka
rate. Det er tre plastposer rundt, sier 
hun oppspilt om camemberten som 
gikk ut på dato for over en måned siden. 
Ifølge henne er osten så moden nå at 
den snakker fem språk. 

– Jeg gleder meg sånn til å smake på 

den! Senere denne uka får jeg besøk av 
en som er like glad i ost som meg, det 
blir stas.

Interessen for mat er visst enorm. 
Her ses det matprogrammer på TV 
nærmest daglig, og på kjøkkenet kokke
leres det til stadighet. Heftigest går det 
for seg sammen med sønnen og sviger
datteren i restaurantkjøkkenet hennes 
i hytta på Stokkøya.

– Jeg er helt matgal, jeg, faktisk. 
Elsker å lese nye oppskrifter, og om det 
er avansert så må jeg i hvert fall prøve å 
lage det. Dæven ta!

Skrev bok om sin mor. For noen år 
siden mistet Anne B. Ragde sin mor på 
tragisk vis etter omsorgssvikt på et sy
kehjem i Oslo. Det resulterte i romanen 
«Jeg har et teppe i tusen farger» (2014) 
om morens liv.

– Når folk opplever noe så utmat
tende og fælt, orker man gjerne ikke 
mer. Derfor skjer det ingenting. Så da 
jeg skrev boka, måtte jeg tenke motsatt: 
Jeg har opplevd helvete på jord, og nå 
må jeg igjennom det en gang til for å 
fortelle hvor dårlig forholdene er på en
kelte gamlehjem, forteller Ragde.

Opprinnelig var moren dansk, men 
flyttet til Odda sammen med faren som 
var odelsgutt der. Der levde de under 
trange kår ettersom smelteverket 
hadde tatt over hele bygda og ødelagt 
familiens livsgrunnlag, forteller Ragde.

Det førte familien til Trondheim da 
Anne var fire år, og her har hun bodd 
siden. De siste 18 årene har hun bodd 

i et gammelt hus i Ila, men nylig flyttet 
hun inn til Midtbyen, til siste stasjon 
som hun kaller det – en livsløpsleilighet 
med alt på ett plan.

Elsker Trondheim. – Jeg har sånn et 
kjærlighetsforhold til Trondheim at det 
er nesten som en person, forteller hun 
med varme i stemmen, og fortsetter.

– Jeg føler enorm tilhørighet til denne 
byen. Det kryr jo av trøndere her. Det 
er så deilig. Ikke noe snobberi, og folk 
er ærlige og direkte. Her har jeg faktisk 
aldri opplevd janteloven, sier Ragde, og 
forteller om den gangen hun hadde fått 
Brageprisen, og en bussjåfør rullet ned 
vinduet midt i et gatekryss i sentrum, 
og ropte «Gratulerer, Anne!».

– Det er så herlig, jubler Ragde.
– Hva betyr anerkjennelse for deg?
– Det betyr umåtelig mye for meg å 

få anerkjennelse fra leserne mine når 
jeg har truffet og berørt dem. Det sier 
seg selv at det er en god følelse når folk 
kommer bort til meg med tårer i øyne
ne og takker meg for boken.

Ragde synes det er spesielt fint å høre 
at hun har inspirert folk til å begynne å 
lese igjen. 

– Om du ikke leser litteratur, lever 
du kun dit eget liv. Og da har du kun 
dine egne referanserammer hele tiden. 
Romaner gir deg et rikere indre liv. De 
som leser mye har ikke den samme 
angsten for å være alene, utdyper 
Ragde, og tenker seg litt om.

– Med bøker er du aldri ensom, vet du. 
Jeg er aldri ensom, jeg, smiler hun. 

2001
Her har Ragde vunnet Brage
prisen for biografien om 
Sigrid Undset Ogsaa en ung 
Pige. Tre år senere slo hun 
igjennom kommersielt med 
Berlinerpoplene.
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1997
Her er hun med beste
venninne og forfatter kollega 
Unni Lindell. Deres vennskap 
har betydd enormt mye for 
Anne.


