Solveig Egeland har selv bygd huset av gamle bygningsdeler i kombinasjon med nye.

I tråd med
EGNE VERDIER
Vår nye spaltist Solveig Egeland er noe så sjeldent som en antimaterialist som er glødende
opptatt av ting. Taleføre ting, vel å merke.
Tekst Øystein Mikalsen Foto Eva Kylland

– Se på denne bollen, sier Solveig Egeland og
strekker seg etter en gammel sprukken keramikkbolle som oldefaren har reparert ved å bore
hull i de knuste skårene og surre dem sammen
med hyssing.
– Den er ikke pen, men den har en historie å
fortelle. En historie om tider da folk var nødt til
å klare seg med det de hadde. Jeg betrakter den
om et kulturhistorisk vitnesbyrd over et armod
vi snart har glemt. For meg har den mye større
verdi enn en plettfri, moderne sak, sier Solveig
og setter bollen varsomt tilbake på hylla.
Vi er på Versland langt inne i heia i Kvinesdal
kommune på Sørlandet. Her hvor slekten til
Solveig Egeland har bodd siden 1600-tallet, har
hun bygd seg et hjem og fylt det med sjel.
Når vi sier at Solveig har bygd seg et hjem er
det nettopp det vi mener. Sammen med en lokal
snekker, et knippe dugnadsvillige venner og
familie har hun murt grunnmur, spikret opp reisverk, kledd og isolert, murt peis og sørget for at
det lille huset er blitt akkurat slik hun vil ha det:
Koselig, funksjonelt, billig og fullt av sjel – med
flere gamle bygningsdeler integrert i det nye.
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– Da jeg ringte etter sementbilen og ba om
betong til en såle på 57 kvadrat trodde de det
var garasje jeg skulle bygge meg, smiler Solveig.
Alle hun snakket med mente at det var umulig
å komme under to millioner for et nytt hus.
Når alt var ferdig hadde hun brukt litt under
halvparten.
Fra byråkrati til kunst. Solveig er utdannet landskapsplanlegger fra Ås. Hun har en
hel masse annen utdannelse også forresten,
men det er landskapsplanleggeren og kanskje
kunstneren i henne som virkelig får lov til å
utfolde seg. Hun jobbet egentlig som byråkrat hos Fylkeskonservatoren i Vest-Agder,
en spennende jobb, men mye reising. Solveig
skjønte en dag at hun ville få et morsommere
og mer meningsfylt liv ved å snekre sin egen
karriere på samme måten som hun har snekret
sitt eget hus.
– Så nå jobber jeg bare med gøye ting og
snille folk, sier hun og ler.
– Det gjør ikke noe om det til tider er travelt
så lenge jeg alltid kan pakke kofferten og dra

sørver til varmere strøk noen uker når vinteren
er som kaldest og dagene som kortest.
Ingen oppgave er for stor og ingen er for
liten, bare hun selv føler at dette er noe å
satse på. Siste ville påfunn var å promotere
juleplaten til Helene Bøksle før jul i fjor. Folk
ristet på hodet av at en kvinne uten den ringeste
kjennskap til platepromotering skulle ta seg
av platesalget på vegne av en til da halvkjent
sørlandssanger.
– Jeg kjenner Helene og var med på plateinnspillingen, og da jeg hørte hvor fantastisk
bra det lød var jeg ikke i tvil. Markedsføringen
av en bra dame og en bra plate kunne ikke
annet enn å gå bra.
Etter 23.000 solgte plater kan hun trygt
konkludere med at magefølelsen slo til denne
gangen også.
Små hytter. Det var kunstprosjektet «Små
hytter» som fikk henne til å ta skrittet fra
tusenkunstner til kunstner. «Hvor stor hytte
trenger man for å nyte en kopp kaffe på trappen?», spurte Solveig og fikk med en arkitekt
Solveig Egeland elsker å stulle på kjøkkenet sitt,
og som resten av huset er rommet proppfullt av
ting med sjel. Hjemmebakte boller er en klassiker.
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Det lille huset på Versland er lett å varme opp og Solveig er fornøyd med at hun bor i et hus helt
uten elektriske ovner.

Det virker som om vi har behov for noen enkle ting av og til,
og det er jo nesten umulig å få tak i i dette styrtrike landet
fra Lyngdal og en gallerist fra Lista for å finne
ut akkurat det. Resultatet ble et kunstprosjektet
bestående av tre knøttsmå hytter malt grønt,
blått og rosa. Første året fikk de tillatelse til å
plassere hyttene i vernesonen på Lista, helt ute
i havgapet, i rullesteinslandskapet. I fjor stod de
på øya Storsteilene i Oslofjorden, der de også
blir å finne i år.
– Hyttene er naivistiske og banale for å få
frem de enkle gledene og å minne oss på noe
vi kanskje har glemt. Det er en fin måte å stille
spørsmål ved de store hyttene som bygges i
dag, ved å vise frem noe helt annet i stedet for
å være dømmende. Når sommeren er over skal
de fjernes.
På ei av skapdørene på kjøkkenet har hun
skrevet årets høyeste mål: «Små hytter til Ikea».
– De små hyttene er SÅ Ikea, sier Solveig, og
øker takten på snakketøyet noen hakk.
– Små, billige, funksjonelle, kule og morsomme hytter som attpåtil kan flatpakkes.
Skjønner? De kan jo skrus fra hverandre og
pakkes vekk når høsten kommer. Det er jo
helt i Ikea sin ånd! Jeg aner ikke hvordan jeg
skal gå frem for å NÅ fram, men jeg er helt
sikker på at bare jeg kommer i kontakt med

rette vedkommende hos møbelgiganten vil de
falle for konseptet. Vi har nemlig samme verdigrunnlag. Solveig snur seg og lar blikket hvile et
øyeblikk på den lille setningen med det enorme
potensialet.
– Det virker som om vi har behov for noen
enkle ting av og til, og det er jo nesten umulig
å få tak i i dette styrtrike landet, sier Solveig
Egeland.
Sitt eget liv. – Hvem er du egentlig, Solveig?
– Hvem er man egentlig, svarer hun nølende
og blir sittende og gruble over spørsmålet en
stund før hun rister på hodet.
– Kjerringa mot strømmen, sier hun prøvende, men rister fort på hodet igjen. – Nei det kan
jeg ikke svare på. Du får heller spørre om andre
ting og forsøke å danne deg et bilde. Arne Næss
senior sa at han aldri sammenlignet seg med
andre. Det synes jeg er en god regel. Det gjelder
å leve livet sitt i tråd med egne verdier og ikke
leve for å leve opp til andres standarder.
– Er du fornøyd med det livet du har skapt
deg?
– Ja, absolutt. Jeg kunne gjerne hatt en mann
å dele det med, så jeg sitter og speider ut vin-

duet for å se om drømmeprinsen snart kommer
på sin hvite hest, ler hun. Men hun skynder seg
å legge til at en mann ikke er en forutsetning
for at hun skal ha det bra, det ville bare gjort alt
sammen enda litt bedre.
– Men noen karakteristikker av deg selv kan
du vel gi, i tilfelle drømmeprinsen leser Lev
Landlig.
– Jeg vil beskrive meg selv som et litt utålmodig menneske som nøye og gjennomført, glad
i balanse og i det vakre, sier hun og forteller
at «det vakre» kan være så mangt. Gamle ting
synes hun er vakre. Mens de som fyller huset
sitt med døde ting, får etter Solveigs mening et
tomt hjem uten sjel.
– Jeg mener vi må gi tingene en sjanse!
Gjenbruk er mitt mantra.
Men det er ikke bare gamle ting som er
vakre i Solveigs øyne. Naturen, som hun har
rikelig av rett utenfor døra, er, blir og har alltid
vært en viktig kilde til inspirasjon og til glede.
– Jeg føler meg veldig knyttet til naturen - til
blomster, trær og magiske steder. Jeg elsker å
være ute og oppleve vær og vind og dyr. Ofte
treffer jeg bever, elg, rådyr, tiur og annen skogsfugl. Det er alltid en stor opplevelse.

Hjemmet er fylt med gamle ting som har en historie å fortelle. Hylla der Solveig har stablet koppesettet sitt er
laget av panelbord som bestemoren hennes i sin tid høvlet for hånd. Historien om hvordan den blomstrende
sofaen kom i hus kan du lese om på side 105!
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Da Solveig en dag ikke kom på jobb i Fylkeskommunen og fortalte at Peggy hadde rådet henne til å
holde sengen, nikket sjefen bekymret. Nå har Peggy fått viljen sin, og Solveig har kontor hjemme.

Jeg føler meg veldig knyttet til naturen - til blomster, trær og magiske
steder. Jeg elsker å være ute og oppleve vær og vind og dyr

Solveig ser seg rundt i kjøkkenet sitt og konkluderer med at både huset hun bor i og naturen som omgir det er akkurat slik hun ønsker
det: Fullt av liv og historier.
Gjenbruk. – Nei, hi du tege tissestokken til
trappestolpe, utbrøt Solveigs tante overrasket
da hun så hva som var blitt brukt til stolper
i rekkverket til trappa. Stokken som Solveig
hadde reddet tjente i sin tid til søyler til kvisten i
sveitserhuset til hennes oldeforeldre. Tanta fortalte at de gamle i sin tid, før innlagt vannklosett,
pleide å holde seg i stokken når de skulle huke
seg ned for å late vannet.
– Skjønner du hva jeg mener når jeg sier at
tingene må ha en historie å fortelle. Jeg føler
at ting som har levd en stund gjerne vil fortelle

noen om hva de har opplevd. Jeg lytter. Det er
ikke mye man hører fra moderne ting som
de fleste hus er fulle av. Den gamle sofaen fra
Setesdal derimot, den kan snakke.
For å illustrere hva hun mener blir vi tatt
med på rundtur i huset. Bokhyllen er laget av
lafteveggene i «Bestestova» i det gamle huset
og håndhøvlet av hennes bestemor, alle dørene
kommer fra huset som stod på eiendommen tidligere, vindusglassene er de samme som hennes
forfedre kikket ut av, bestemorens seng er felt
inn i veggen på det ene soverommet, den vindskeive benken på kjøkkenet som var glad for å
slippe å bli brent som en annen heks, tjener som
kjøkkenkrakk og har til og med fått en identisk
nylaget venn, og bollen som er reparert med
tråd. Alle har de historier å fortelle og talegaver

nok til å få det sagt.
– Jeg tipper de som jobber på søppelfyllinga
i Kvinesdal lurer på om jeg er splitter pine gal.
Hver gang jeg drar ned dit kommer jeg hjem
med et eller annet som bare måtte reddes fra
den visse død. Jeg fryder meg for eksempel over
jerngryta jeg en gang fant og tok med meg hjem.
Etter en real omgang med stålull og litt olje mot
rust var den så fin at jeg kunne knytte en rød sløyfe på den og gi den til svigerinnen min i presang.
Nå er den gamle gryta stadig i bruk, og
svigerinnen, som ikke aner noe om kokekarets
opphav, bedyrer stadig at bedre gryte har hun
aldri hatt. Solveig er ikke det minste overrasket.
Det enkle er tross alt ofte det beste.

SOLVEIGS FIRE FAVORITTER
Redskap: Kompostbingen fra Biolan, en ekte roll royce som lager
deilig næringsrik jord på rekordtid av matavfall - og dermed letter
samvittigheten min når ting må kastes!
Uttrykk: GOLL OG PENGE, som var det bestemor, Olava Bertine,
pleide å si når noe var veldig bra.
Tre: Gamle styvingstrær, fordi de blir som små troll full av sjel og
historier.
Fremkomstmiddel: Sykkel, fordi det er så deilig å kjenne vinden
(men jeg må nok innrømme at jeg kjører for mye bil...)
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Solveig Egeland er Lev Landligs nye faste spaltist.
Les hennes tekst «Sofatekke» på side 105.

Solveig har lagt mye energi i å få huset sitt til å passe i det vakre landskapet.
Årstidene får fram forskjellige nyanser, men harmonien og samspillet mellom
hus og natur er der alltid. Hun er opptatt av å nyte alle naturens årstider, og har
aldri skiene langt unna når snøen ligger.
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