
HJEMME HOS. Astrid Moseidjord

Astri fant drømmeplassen sin
Helt siden Astri Moseidjord var ei lita jente har hun ønsket å bo på gård. 

Ikke rart hun var glad da hun fikk kjøpe småbruket i Finsland.  

Selv om naboene kalte det spøkelseshuset.

Snekkeren som var med Astri  
Moseidjord på visning anbefalte  
henne å rive huset på gården og  
bygge nytt. Men det hadde Astri  
ingen planer om. Året som har gått 
siden hun kjøpte småbruket på Fins-
land har hun brukt på oppussing.    
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noen høner som sørger for litt liv 
på låven igjen.

ELIN VAR EN HANE
– Foreløpig er de bare kyllinger, 
men tanken er at jeg skal bli selv-
forsynt med egg etter hvert. Jeg 
trodde jeg kjøpte fem høns, men 
det viste seg at Elin var en hane, 
sier hun og løfter opp et av de 
flaksende fjærkreene, som helst 
vil være innendørs i varmen nå 
om høsten.

– Jeg ønsker meg noen dverg-
geiter også etter hvert, sier Astri.

HISTORIEN OM GÅRDEN
Men Rom ble ikke bygd på en 
dag, og det er heller ikke gjort i 
en håndvending å ruste opp et 

gårdsbruk som sto ubebodd i en 
lang periode. Historien strekker 
seg tilbake til 1700-tallet. Da ble 
det skilt ut flere gårder og «bygget 
noen nye hus» i området, ifølge 
papirer Astri har fått tilgang på.

– Jeg vet ikke helt hvor gam-
melt dette er, men sannsynlig-
vis ble huset bygget en gang på 
1800-tallet. Og det kan se ut som 
om det er bygget i flere seksjoner, 
for de tre stuene som ligger på 
rad og rekke har tømmervegger, 
mens resten ikke har det. Veggen 
mellom de gamle stuene og re-
sten av huset ser ut som det opp-
rinnelig var yttervegg, men det-
te vet jeg ikke sikkert, sier Astri.

Men hun vet med sikkerhet at 
mora og døtrene drev gården på 

gammeldags vis i mange år. Og at 
det må ha vært noen tøffe damer.
  – Åja, bare tenk på hvor mye 
tungt gårdsarbeid det må ha vært, 
sier Astri. 

I 1975 solgte den siste gjenle-
vende datteren gården, og ste-
det ble stående tomt helt fram til 
2006. Da ble det kjøpt av en mann 
som flyttet inn sammen med sin 
datter. 

– Han jeg kjøpte stedet av i fjor 
hadde gjort grovarbeidet. Han 
hadde byttet ut det elektriske an-
legget og boret etter vann og klo-
akk, så det slapp jeg.

Men det var likevel mye å ta tak 
i. Astri har ikke tall på hvor man-
ge timer hun har lagt ned i skra-
ping, maling, pussing og sjauing. 

– Jeg flyttet inn med en gang 
jeg kjøpte gården og har bodd her 
mens jeg har pusset opp. Heldig-
vis har min far hjulpet meg veldig 
mye, men jeg har nesten ikke hatt 
håndverkere her. 

DET ER BARE Å GJØRE DET.
– Hva er det som gjør at en mo-
derne kvinne velger å sette i gang 
med et slikt prosjekt helt alene?

– Det handler om å våge og å 
følge noen drømmer. Men da det 
sto på som verst er det klart jeg 
tenkte «hva i alle dager har jeg 
gjort?» Det er imidlertid bare å 
brette opp ermene og ta det fra 
en kant. 

Og innimellom var Astri så 
nedlesset i oppussingsarbeid at 

vennene nesten ble bekymret.
– De kom faktisk og hentet meg 

og tok meg med ut på ting, så jeg 
ikke gravde meg helt ned i arbeid, 
forteller Astri.

Hun vil ikke være med på at 
hun er tøffere enn folk flest, men 
oppfordrer samtidig damer til 
å være modigere og bare sette i 
gang. 

– Da oppdager man nemlig at 
ting ikke alltid er så vanskelig, 
og at man gjerne klarer mer enn 
man tror. 

Og så hjelper det at man verken 
er skvetten eller arbeidssky.

– Jeg er ikke redd for å ta i en 
hammer eller å prøve nye ting, og 
jeg er heller ikke mørkredd. Det 
nytter ikke om man vil leve slik 

Ovnen er god å ha på kalde dager, og så 

er den samtidig veldig flott å se på.   

Soverommet er svalt og godt. I gulvet er det skåret ut en 

runding som kan løftes bort slik at varmen fra kjøkkenet, 

som ligger under, stiger opp.  

– Jeg trodde jeg kjøpte fem høner, men Elin var en hane, ler Astri. Planen er å bli selv-

forsynt med egg når kyllingene er blitt store.  

– Jeg kommer ut av skapet hver eneste morgen, ler Astri. Fra kjøkkenet må man åpne ei skapdør for å komme til trappa som fører opp 

til soverommene i andre etasje.   

HJEMME HOS. Astrid Moseidjord
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FINSLAND

– Den gode følelsen jeg hadde da 
jeg var på besøk hos besteforel-
drene mine på gården i Spanger-
eid slipper aldri taket. Jeg husker 
at jeg aldri ville reise derfra, sier 
Astrid Moseidjord (28).

Selv vokste hun opp i Vennes-
la. Landlig nok for mange, men 
for Astri var det drømmen om 
et gårdsbruk som gjaldt. Langt 
vekk fra trafikk og jag og mas. Og 
huset skulle være gammelt. Ikke 
noe sånn halvveis, men aller helst 
tømmerbygd med sjel og levd liv 
i veggene. 

Her er det så mye levd liv at na-
boene har kalt huset for spøkel-
seshuset. Men det tar Astri med 
knusende ro.  

– Hva det nå enn er, lever jeg 
fint med det, zsmiler Astri og ser-
verer vafler og kaffe i spisestua.

Her har hun innredet med et 
gammelt langbord og en skyve-
seng.

– Tidligere bodde en dame og 
hennes to døtre her. Mora sov i 
en slik skyveseng her inne, og hun 
ble nesten 100 år gammel. Derfor 
har jeg plassert en slik seng i sam-
me kroken, så kanskje jeg blir like 
gammel her, sier Astri og ler.
  Det er et drøyt år siden 28 år 
gamle Astri, som jobber hos 
heisprodusenten Reber-Schind-
ler i Vennesla, kom over Finn-an-

nonsen på nett. Hun var i en pe-
riode i livet hvor hun trengte litt 
forandring, og drømmen om et 
småbruk hadde hun hatt siden 
hun var liten. Småbruket ligger 
på grensen mellom Finsland og 
Vennesla. Det er flere kilometer 
til tettere bebyggelse, men det lig-
ger noen få hus litt nærmere As-
tris gård. Stillheten og roen, og 
ingen naboer tett innpå seg, var 
noe av det Astri ble tiltrukket av 
da hun så huset for første gang. 
Selve bygningsmassen var deri-
mot så som så.

ET HEFTIG PROSJEKT

– Jeg hadde med meg en snek-
ker på visningen, og han mente 
jeg bare burde rive det og bygge 
nytt.

Men det gjorde hun ikke. Hun 
la inn bud, fikk tilslaget og betalte 
1,9 millioner kroner for gårdsbru-
ket med både hovedhus, brygger-
hus, låve og en tomt på 2-3 mål. 

– Jeg fikk godfølelsen med en 
gang jeg kom inn her, sier Astri 
og tar oss med på en tur rundt på 
småbruket. 

Bryggerhuset ligger foreløpig 
urørt. Det har Astris far planer 
om å ta seg av til våren. Han har 
hjulpet Astri mye med å gjøre den 
nedslitte gården beboelig. Båse-
ne i den store låven vitner om at 
det var en veldrevet gård i tidlige-
re tider. Nå er det ingen kyr i bå-
sene lenger, men Astri har kjøpt 

Gården er bygget på 1800-tallet. Sannsynligvis i flere seksjoner siden 

den ene delen av hovedhuset er tømmerbygd og den andre ikke.   

→

Det er ingen kyr i båsene lenger, men i tillegg til hønene Astri allerede 

har skaffet seg, planlegger hun å kjøpe noen dverggeiter.  
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 D Foreløpig er de bare kyllinger, men tanken er 
at jeg skal bli selvforsynt med egg etter hvert. 
 Jeg trodde jeg kjøpte fem høns, men det viste seg 
at Elin var en hane.

som dette, sier hun.
Og så elsker hun gamle hus.

SAMMENSVEISET FAMILIE

– Alt er skjevt og rart her, men 
gamle hus er noe helt for seg selv. 
Og så elsker jeg den friske og gode 
lufta her oppe. Og friheten.

Hun forteller at småbruket al-
lerede er blitt et godt hjem for 
henne selv, men at det også er 
blitt en naturlig samlingsplass 
for familie og venner.

– Jeg har besøk nesten hver 
kveld. Vennene synes det er herlig 
og befriende å være her, og både 
foreldrene mine og mine tre søs-
ken, som alle har egne familier, er 
ofte innom. Det er godt med tum-
leplass og lettvint å være her.

Og kanskje hun en dag stifter 
sin egen familie på gårdsbruket 
i Finsland.

– Ja, det hadde vært noe. Selv 
om det er litt langt fra folk, inn-
biller jeg meg at det må være en 
flott plass å vokse opp, smiler den 
driftige dama, som altså bare er 
en i rekken av flere driftige damer 
som har levd og bodd på gården.

– Ja, akkurat det er litt moro, så 
jeg har litt å leve opp til, avslut-
ter Astri.

TEKST: KARI BYKLUM

kari.byklum@fvn.no - 98248504

– Ingen av veggene er rette, så snekkeren som monterte kjøkkenet fikk en kinkig jobb, sier Astri.  Det store epletreet i hagen har bugnet av fristende frukt 

denne høsten. 

De tre stuene ligger på rad og rekke og ble sannsynligvis bygget før resten av huset, siden de er tømmerbygd.  Fra den midterste stua ser man videre inn i penstua. De robuste tømmer-

stokkene og den flotte døra har levd et langt liv.  

strai.no

EKTEVARE

– norsk kvalitet

i alle prisklasser
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