
NUMMER 2 2016

70 | Bøker

Tekst Frøydis Benestad Hansen Hågvarbokomtaler

BROTHER / SISTER 
Elin Høyland 
Dewi Lewis Publishing, 2015, bokmål og engelsk

  I denne nostalgiske og rørende fotoboka forteller 
fotograf Elin Høyland historien fra et generasjonsdrevet 
gårdsbruk i Hå. Søsknene Edvard og Bergit Bjelland vokste 
opp her med familien og ble boende sammen i voksen alder. 
I praksis fungerte de lenge nærmest som et ektepar, hun 
stelte huset og han jobbet med jorda. Alt i alt et godt liv, 
ifølge Edvard, helt til søsteren en dag bestemte seg for å 
flytte ut. Hun bygget seg hus rett nedi veien og lot broren 
bli boende alene. Den fysiske avstanden var kort, men de-
res livsvalg ble brått veldig ulike. Gjennom sine fotografier 
utforsker Høyland disse valgene og hvilke drømmer de 
begge to forsøkte å oppfylle. Første gang Høyland traff 
Edvard, hadde søsteren akkurat gått bort. De fleste dyrene 
hadde blitt solgt, jorda leid ut og Edvard bodde alene med 
kun en håndfull sauer. Første halvdel av boka portretterer 
Edvard, og andre del søsteren. Første bilde av Edvard 
viser ham sittende alene i en stol. Til tross for sin gamle og 
skrøpelige figur er han iført arbeidskjeledress og caps, som 
om klærne er en naturlig forlengelse av ham selv. Han viser 
oss fjøset som en gang yret av liv, og deretter hovedhuset. 
Det er et spartansk hjem som virker forstyrrende stille og 
tomt, og som bærer preg av kvinnefravær. Kun noen få 
pyntegjenstander og en ihjelbrukt stekeovn minner om det 
som var. Om den gangen han ikke var alene, da søsteren 
fylte huset med bevegelser, omsorg og matlukt. 

I del to tar Edvard oss med til søsterens ubebodde hus, 
som han passer på etter hennes død. Huset ligger bare et 
steinkast unna, men er likevel svært annerledes. Det er 
som å komme inn i en tidskapsel hvor alt er akkurat som 
det var da huset ble bygget på 70-tallet. Her er det ikke 

spart på noe; hver eneste krok og vegg er dekket av nos-
talgisk porselensnips, bråkete, utdaterte tapeter, koselige 
gamle duker og broderte sofaputer. Det hele minner om en 
hverdagsscene hvor bare rekvisittene er igjen. En scene 
som Edvard ofte besøkte og etter søsterens død har latt 
stå urørt, i håp om at hennes moderlige omsorg og nærhet 
lever videre gjennom nipset. Hun flyttet riktignok fra ham, 
men tingene deres lever i hvert fall ennå. De som stadig var 
rundt dem og var en del av hverdagen, men som hun tok 
med seg da hun dro.

Høylands detaljerte bilder er stemningsfulle, jordnære og 
utildekt ekte. Foruten å vekke nostalgiske minner om vår 
egen bestemors nipsstue, hennes liv og sorg over alt som er 
borte, minner boka oss på hva som egentlig er viktig, når alt 
kommer til alt. Det er lettere å se når alt er over enn når man 
står midt oppi det. Boka inneholder også en rørende novelle 
av Gaute Heivoll, inspirert av Høylands fotografier. Elin 
Høylands første bok, The Brothers, kom i 2011 og resulterte i 
flere fotoutstillinger i både Europa, USA og Kina. 


