
Mønsterglad. Bergit Bjelland innredet hvert 
eneste rom i 1970-tallseneboligen på Brusand med sær-
egne tapeter. Hun var glad i sterke farger og mønstre.  

Et søskenpar på Jæren tok fotografen Elin 
Høyland med hjem til en annen tid. 
Foto Elin Høyland Tekst Kristine Hovda
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– Første gang Edvard tok meg med til Bergits hus føltes det 
som å komme inn i en tidskapsel. Alt var slik det hadde vært 
fra da huset ble bygd – tapetene, gulvteppene, møblene, sier 
fotograf Elin Høyland. 

Fotoboken «Brother | Sister», som handler om søskenpa-
ret Edvard og Bergit Bjelland fra bygda Brusand på Jæren, 
begynte som et oppdrag på vegne av Hå gamle prestegård. 
Kunstinstitusjonen ønsket seg en utstilling bygget på doku-
mentasjon av den gamle Bjelland-gården, som er over 200 år 
gammel og verneverdig. 

Her vokste søskenparet Bjelland opp med mor, far, søsken, 
hester, kyr, griser og over 100 sauer, samt store områder med 
beitemarker. 

Da utstillingen var ferdig, var Høyland fortsatt nysgjerrig. 
Hun holdt kontakten med Edvard Bjelland. De møttes for første 
gang i 2012, ett år etter at Bergit døde, 87 år gammel. Hun bygget 
huset sitt like ved familiegården. Ingen av søsknene giftet seg 
og de har ingen barn, men bodde et stenkast unna hverandre. 

Første del av boken handler om Edvard, andre del om Bergit, 
som bodde alene i huset sitt helt til slutten.  

– Vi nordmenn er veldig opptatt av å pusse opp og følge nye 
trender, som så byttes ut med nye, men Bergit gjorde aldri 
det. Det er noe veldig flott og ekte med måten hun hadde det 
på. Det er tydelig at hun var veldig glad i blomster og møn-
stre, sier Høyland.

I boken har Høyland inkludert et bilde av Bergit, hentet fra 
Edvards fotoalbum. 

– På bildet står hun og vinker, kledd i en knallrød drakt ved 
siden av en rød bil. 

autentisk Bygde-Norge. Elin Høyland har jobbet som 
pressefotograf i over 20 år – de aller fleste i Dagens Nærings-
liv. De seneste årene har de mer personlige prosjektene hen-
nes fått stor oppmerksomhet. 

«Brother | Sister» er Høylands andre fotobok, og følger opp 
suksessen med boken «The Brothers» fra 2011, om to brø-
dre som hadde bodd sammen hele livet utenfor den lille 
bygda Vågå i Gudbrandsdalen. Den ble hyllet av internasjo-
nal presse og sendt til utstillinger i USA, Europa og Kina. 

Elin Høyland
Norsk fotograf født 1959. Fra 
Mandal, basert i Oslo.
Fotograf i Dagens Næringsliv, 
fast frilanser for avisen The 
Guardian.
«Brother I Sister» er Høy-
lands andre fotobok, og kommer 
ut på det britiske forlaget Dewi 
Lewis Publishing. 
Nett dewilewis.com
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Vi nordmenn er veldig opptatt av å pusse opp og 
følge nye trender, som så byttes ut med nye, men 
Bergit gjorde aldri det. Det er noe veldig flott og 
ekte med måten hun hadde det på
Elin Høyland fotograf

Detaljer. Kanskje vant Bergit Bjelland dorulldamene 
på basar på Brusand bedehus, kanskje heklet hun dem 
selv. De små kattepusene finner seg godt til rette på det 
blomstergule tapetet. Bergit Bjelland hadde det samme 
interiøret fra hun fikk bygget huset til hun døde i 2011.
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Varmt. Broderte puter og stoltrekk. Reinsdyr på 
veggen og strietapet. Elin Høyland hadde aldri før  

sett et mer autentisk bevart 1970-tallshjem. 



Hun vant også flere internasjonale priser for bildene og bo-
ken. 

«Brother | Sister» er allerede blitt presentert i The Financial 
Times.

– Det har vært en fantastisk reise. Det blir spennende å se 
hvordan denne boken blir mottatt. Selv om de handler om for-
skjellige ting, er begge bøkene et forsøk på å beskrive noe au-
tentisk, i et isolert miljø i Bygde-Norge, sier Elin Høyland.

– Jeg prøver å beskrive det ordinære og hverdagslige. Men 
det er ikke en tradisjonell dokumentarbok jeg lager. Ofte re-
gisserer jeg personene jeg tar bilde av. Det er jeg som velger 
utsnittene, det jeg vil fokusere på. Dette er min tolkning av 
det jeg ser.

Forfatteren Gaute Heivoll har skrevet en novelle i boken, in-
spirert av bildene til Elin Høyland, som handler om en søster 
og en bror som bor ved siden av hverandre, helt til hun en dag 
bestemmer seg for å flytte. 

Slik ble det. Brusand er et bitte lite sted helt sør på Jæren, 
alle kjenner alle, og da søskenparet vokste opp besto bygda 
for det meste av et par byggefelt og en rekke omkringliggende 
gårder med sauedrift og melkekyr, stengjerder, pietisme og 
hardt arbeid. 

Edvard, som fyller 87 i januar, har bodd på gården hele li-
vet. Med årene solgte han unna det meste av dyrene, men han 
holder fortsatt huset istand. Da Bergit døde tok han over an-
svaret også for hennes hjem.

Elin Høyland beskriver veien fra avkjørselen ved riksvei 44 yt-
terst ved havet, til venstre ved den gamle bensinstasjonen, forbi 
kommunehuset, over jernbanebroen og opp indreveien mot Vi-
grestad der gården ligger. 

Bergit må ha syklet denne veien, hun også, til hun på 
1940-tallet flyttet fra foreldrene og søsknene på den 200 år 
gamle familiegården, til Stavanger, der hun kjøpte seg rød 
drakt og gjorde byfrue av seg. Historien forteller ikke hva Ber-
git gjorde der, eller hvorfor hun mange år senere returnerte til 
Brusand på 1970-tallet, bygde seg et hus og satte av tid og pen-
ger til å innrede hvert eneste rom i nøyaktig den fargen og det 
mønsteret hun ønsket seg. 

Impulser utenfra er det ikke mye av, det er bare å nikke 
gjenkjennende til de heklede dorulldamene og broderiene på 
veggen fra basarene på bedehuset. Bergit Bjelland skapte sitt 
eget hjem, og slik ble det. 

– Eller, slik forble det, er vel riktigere å si, sier Høyland, som 
aldri selv møtte Bergit. 

– Jeg skulle gjerne ha møtt henne, men når det ikke ble slik, 
er det litt fint å selv kunne forestille seg hvem hun var. D2
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Julepyntet. Julegardinene henger fortsatt oppe, 
urørt siden Bergit Bjelland døde i 2011. Hun og Elin  
Høyland møtte aldri hverandre.


