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– Mamma sier at dette er et 
forbaska hus, kommer det høyt 
og tydelig fra Mari (7).

Hun holder på å lage eple-
kake sammen med mor Ragn-
hild (47) nede i bakstehuset. 
Ved siden av dem konkurrerer 
«Gome» Anne Margrete (74)  
og «Lisle» Sigurd (5) om hvem 
som lager de største og �neste 
bollene. Ragnhild får seg en god 
latter:

– Ja, Mari, når det ligger 
slengt altfor mye sko og klær, 
som vi ikke har rukket å rydde  
i, kan jeg si noe slikt. Men vi  
har det som o�est ganske 
koselig her.

Bakstehuset med gress på 
taket ligger noen meter fra 
sveitservillaen kjent som Bjåen 
Fjellstove, der den yngste delen 
av storfamilien bor, og der folk 
på reise kan bestille overnatting. 
Noen �ere skritt ned en grusvei 
ligger besteforeldrenes hjem, det 
også med torv på taket og utsikt 
over svære Breivatn.       

– Jeg tror ikke de hadde greid 
seg uten oss, sier Anne Margrete, 
ler fornøyd og legger til:

– Det ville vært veldig stille 
og vanskelig å bo her uten 

Her samarbeider 
store og små
– Når mamma og papa er uenige i våre valg, støtter og hjelper 

de oss likevel, sier Ragnhild, som sammen med foreldrene og sin 
egen familie driver både gård med melkekyr og Bjåen Fjellstove.
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Ragnhild og familien. Hva 
skulle jeg drevet med? For det  
er et lite samfunn her oppe.  
Ikke så mange mennesker. 

DYPE RØTTER
Slekta har levd her helt nord  
i Setesdal i mange generasjoner.  
På Bjåen bor det 18 mennesker. 
Fra gammelt av var bygda et 
knutepunkt over �ellene mellom 

Øst-, Vest- og Sørlandet. Sentralt 
og samtidig ikke så sentralt.  
En ring med passeren viser at  
det er omtrent like langt til Oslo, 
Bergen, Stavanger og Kristian- 
sand, som er nærmeste by  
– 23 mil unna.   

Sigurd (76) vokste opp i Fjell-
stova, et �ott hotell i sveitserstil, 
som foreldrene kjøpte og �yttet 
til Bjåen i 1937. Da var det 
kommet vei forbi, og paret 
forutså at turister ville reise 
mellom Telemark og kysten 
sørpå. Yngste sønn, Sigurd, 
arbeidet først som snekker  

og gjeter for tamrein. Så skapte 
han også sin egen bedri�: 
Sammen med en fetter bygget 
Sigurd et felles �øs og dyrket 
opp vel 300 dekar med jorder.  

Anne Margrete fra Sande-
�ord kom som ung lærer til en 
nabokommune. Hun leide hybel 
hos fetter til Sigurd. For Anne 
Margrete var det eksotisk  
å forelske seg i en reingjeter.  
Hun og Sigurd er foreldre til �re.   

Ragnhild er heimekjær  
odelsjente, som alltid har 
drømt om å skape videre på 
Bjåen. I 2007 �yttet hun hjem 

«Vi blander oss nok  
litt inn begge veier.»

Ragnhild

Tre generasjoner driver gård og fjellstue:

SAMARBEID: – Alt tar lengre tid for meg enn det gjorde 
for 20 år siden, sier Sigurd. Det er far og datter som til 
daglig tar arbeidet i fjøset. Ragnhild har ansvaret, 
gårdsdriften har blitt jobben hennes. 

FJELLSTOVE: Sveitservillaen ble bygget i 1884 
på Tokke i Telemark og var det flotteste 
hotellet i området.
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Her samarbeider 
store og små

BAKE KAKE SØTE: Mari og «Lisle» 
Sigurd liker å bake, og det kan 
være god avkobling for de voksne  
å fyre opp bakerovnen i kosehuset. 
Mormor Anne Margrete og mor 
Ragnhild er med på bakestunden.



MYRSLÅTT: 
Bare to steder  
i Norge blir 
myrer fortsatt 
slått. Det er et 
stort biologisk 
mangfold på 
gamle slåtte-
myrer. Gofa 
Sigurd kan både 
det å bruke ljå, 
sette stakk og 
kjøre høyet 
hjem. Barna 
raker og bærer.

HESTEINTER- 
ESSE: Ragnhild 
har arvet kjær-
ligheten til 
hester fra papa. 
I leik som lita 
satte hun grime 
og bissel på 
kalvene. Den 
første ordentlige 
hesten kom til 
gårds da hun 
var 14 år 
gammel. Nå har 
familien fire 
stykk, barna har 
fått hver sin 
ponni.

UTFYLLER HVERANDRE: Da Ragnhild ville bygge opp igjen den origi-
nale tre etasjers verandaen på villaen, kom Anders for å hjelpe, fordi han 
er ekspert på vern av bygninger. Et par år etter fant de to hverandre.
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og gjenåpnet Bjåen Fjellstove. 
For �re år siden tok hun over 
gården og fortsatte med 
produksjon av melk. Ingen 
andre i landet gjør det så høyt 
som 900 meter over havet.  
På det meste er det 100 dyr  
i �øset. Da Ragnhild investerte 
i melkerobot, ble mengden 
arbeid mer overkommelig.

Både Ragnhild og samboer 
Anders (59) er sivilagronomer 
med talent også for det prak-
tiske. De har fått barna Mari  
og «Lisle» Sigurd. 

Anders er odelsgutt på en 
�ellgård i Gudbrandsdalen, men 
den har han sagt fra seg. Han 

ska�er familien en fast inntekt 
som fagansvarlig ved bygnings-
vernsenteret til Setesdalsmuseet, 
der han har 80 prosent stilling.  
I sommerhalvåret arbeider 
Anders på gården med jorda, 
maskiner, bygninger og sånt 
som slåttonna. Det blir lite 
fritid. 

FELLES MIDDAG
– Kårfolka er helt uunnværlige. 
Vi merker det godt når de er på 
tur, sier Ragnhild.

Men det er de nesten aldri. 
For papa, som Ragnhild alltid 
har kalt ham, trives best hjemme 
og i �ellene, der Europas 

«Du er verdens beste mamma, 
men det er du også, Gome.»

«Lisle» Sigurd (5) 

FISKE: Sigurd 
holder den 
gamle fangst-
måten i hevd, 
de siste måne-
dene har han 
hatt fersk fjell-
aure til salgs.

sørligste villreinstamme fortsatt 
lever.

– Mamma og papa stiller opp 
veldig mye, og det fører til at vi 
kan få en �eksibilitet i hverdagen.  

Ragnhild er valgt inn i Bykle 
kommunestyre for tredje gang. 
Nå skriver hun på sin andre 
bok, der �ellet og reinsdyra står 
sentralt.

– I tillegg til fagkunnskapen 
min, er papa viktigste kilde og 
inspirator. Han kjenner naturen 
og kulturen her, dessuten er han 
�ink til å fortelle historier. 

Ragnhild elsker alt dette  
som hun lærte om og opplevde  
i barndommen. Hun vil så 
gjerne formidle det videre til 
neste generasjon. De som vokser 
opp i området nå, skal også føle 
tilhørighet og være stolte av 
hjemstedet sitt. 

Det er o�e familien som først 
får gi innspill og lese korrektur 
på det Ragnhild skriver, også 
når hun bruker faget sitt som 
frilanser. Det kan handle om  
å planlegge beiteområder og 
kulturlandskap, eller å kartlegge 
biologisk mangfold.

– Jeg er avhengig av slike 
prosjekter, de gir meg energi. 
Når oppdragene har ført til at 
jeg må reise på feltarbeid, har 
mamma �ere ganger blitt med 
og passet ungene. 

Hun hjelper også til når 
Ragnhild har selskaper i �ell-
stua. Dessuten har Anne 
Margrete i mange år vært fami-
liens sekretær og ansvarlig for 
regnskapet.

Hver morgen, mens Ragnhild 
kjører barna til skole og barne-
hage, starter papa arbeidet  
i �øset. Det er han som fanger 
nok aure med garna sine til 
både familien og servering på 
�ellstua. Kjøtt ska�er Sigurd  
og Anders ved å gå på jakt.

– Jeg har aldri kjøpt kjøttdeig 
i butikken, forteller Ragnhild.

Papa tar hånd om små repa-
rasjoner av både hus og 
redskaper. Han er også god med 
unger og god til å lage middag. 

– Sigurd lærte å lage saus av 
sin mor, det gjorde ikke jeg, sier 
Anne Margrete, som fortsatte  
i lærerjobben og senere ble 
rektor. 

De �re voksne bytter på  
å lage middag, så nesten daglig 
sitter familien på seks rundt 
bordet sammen. 

MOR OG DATTER
– Hva vi er uenige om? Det er 
vel barneoppdragelse vi ikke 
alltid kan bli helt enige om, sier 
Anne Margrete.

– Hæ, svarer Ragnhild. – Er 
vi ikke enige om barneopp- 
dragelse?

– Vi er vel ikke helt det. 
Grenser og sånn. Jeg prøver  
å være litt strengere enn deg.

Ragnhild forklarer at de er 
forskjellige som personer, 
dermed er det naturlig for dem 
å reagere ulikt. Hun mener at 
det ikke handler om grenser. 
Når Anne Margrete tar styringa 
på sin måte, kjenner datteren 
den igjen fra hun selv var barn. 
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FELLESSKAP: 
De tegner og 
småprater  
– «Lisle» Sigurd, 
Mari og «Gome» 
Anne Margrete.

Da kan det dukke opp både irri-
tasjon og trass.   

Anne Margrete har mye erfa-
ring, og når Ragnhild spør selv, 
er det ikke vanskelig for henne  
å ta imot råd. 

– Mamma er veldig glad  
i barna, og de i henne. Mari  
og «Lisle» Sigurd kom tett, og 
når den ene trenger et mamma-
fang, er det �nt at den andre kan 
få oppmerksomhet fra Gome.

Anne Margretes egen 
svigermor blandet seg ikke, men 
hjalp med ungene, og laget 
gjerne middag til alle. 

– Hun var et elskelig 
menneske, sier Anne Margrete.

– Jeg prøver også ikke  
å blande meg. Men tror ikke  
jeg bestandig er like �ink. Jeg 
kommer alltid til å være 
mammaen, og Ragnhild jenta 
mi. Så jeg kan bli for domine-
rende. Og da får jeg høre det.

    
Å SETTE ORD PÅ 
– Vi blander oss nok litt inn 
begge veier, sier Ragnhild. 

– Anders og jeg vil drive 
gården på vår måte. Det kan 

være vanskelig for dem som har 
bygget den opp. Men så er det 
som mamma sier, vi er avhen-
gige av hverandre. Jeg tror de  
er glade for at vi er her. Og vi  
er veldig glade for at de er her. 
Vi vet at vi har hverandre, 
bestandig. Selv om de er uenige, 
så støtter de oss i alt vi driver 
med. Vi har en gjensidig forstå-
else og respekt for hverandre. 
Og vi prøver å snakke ut.

– Jeg har med meg mine 
tradisjoner og måter å gjøre det 
praktiske på, sier Anders. 

– For å få til noe sammen,  
må alle tilpasse seg. Jeg trenger  
å beholde noen skillelinjer mellom 
ditt og mitt ansvarsområde. Tror 
jeg har blitt bedre til å ta opp det 
jeg synes er viktig. Vi diskuterer 
ulike løsninger, da prøver jeg  
å forklare hvordan jeg tenker og 
planlegger. Alle forsøker å lage 
en god hverdag for hverandre.

– Både Sigurd og Anne 
Margrete er omgjengelige og 
rause mennesker, sier han.

Mor og datter karakteriserer 
Gofa Sigurd som veldig sindig, 
en stor menneskekjenner.

– Jeg tror vi er fornøyde med 
ham, Ragnhild, slår Anne 
Margrete fast.

For henne er det naturlig  
å være direkte, samtidig som 
hun har pedagogisk bakgrunn 
og erfaring med å lede. 

– Når vi fire er uenige om 
noe, er jeg glad mamma kan 
ta styringa. Hun er flink både 
til å sette ord på det som skjer 
og finne løsninger, sier Ragn-
hild.

Etter at hun �yttet til 
heime�ella, har det aldri slått 
henne å gi opp drømmen. Hun 
opplever å drive med noe som 
er viktig. Ragnhild kjenner 
nærheten til naturen, og hun er 
sammen med sine. 

RINGER GOME 
Anne Margrete og Sigurd har 
seks barnebarn. Familien til to 
av dem har hytte på Bjåen, så de 
har også fått røtter der.

– Å være sammen med 
barnebarna beriker oss, sier 
Anne Margrete. 

– Det er �nt at Mari og Lisle 
Sigurd bor i nabohuset.

Den lille gutten er glad i 
Gome. Om kveldene må han 
o�e ta en telefon til henne, før 
han klarer å sovne.

– Du er verdens beste 
mamma, men det er du også, 
Gome, sa han en dag. 

Siden Ragnhild har arbeids-
plassen hjemme, kan hun velge 
å hente barna tidlig. Når det er 
mulig, forsøker hun og Anders  
å gjøre arbeidet til en lek. På den 
måten kan barna allerede være 
til hjelp. 

– Vi får aldri for mye eller 
nok tid med dem, sier Anders.

Når Mari og Lisle Sigurd har 
lyst, springer de ned til Gome 
og Gofa. 

– For barna er den gode og 
nære kontakten et veldig stort 
pluss. De lærer mye. Denne 
måten å leve på er bra både for 
store og små, tror jeg, sier 
Anders. 

Ragnhild og barna må dra, 
for det er fest i barnehagen.

– Bare kjør dere, jeg kan 
rydde her i bakstehuset, så 
kommer jeg heller litt senere, 
sier Anne Margrete.


