Ny arbeidsplass i
gammal stove

For tre hundre år sidan budde folk i røykstova i Steinsdalen.
No inviterer Annelise Boye gjester frå fjern og nær til selskap
i stova på den tradisjonsrike garden Bjørketeigen.
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Annelise Boye satsa på å rusta opp den gamle
røykstova på garden og laga henne om til kafé og
selskapslokale. Det gjekk så bra at ho no har sagt opp
fulltidsstillinga si på Spar Norheimsund for å driva si
eiga verksemd: Bjørketeigen Gard.

Boye og ektemannen Johnny Rosseland kjøpte
garden Bjørketeigen på Mo i Steinsdalen
i 2001. Tunet var fråskilt den opphavlege garden, men den rundt tre hundre år
gamle røykstova stod der ho hadde stått
sidan ho vart flytta frå eit klyngetun i dalen
i 1882.
Boye byrja straks drøyma om å gjera noko
med den gamle stova, men familien prioriterte
å setja hovudhuset i stand fyrst, og åra gjekk.
Til slutt var røykstova i så dårleg forfatning
at det var riving eller opprusting som galdt.
I 2014 bestemte Boye seg for å satsa. Ho søkte
Innovasjon Norge om pengar til å setja huset i
stand, og fekk det. Vikingtre AS vart hyra inn
til å byggja eit hus utanpå den gamle stova, og
i juli i fjor opna Boye henne for både kafé- og
selskapsgjester.
– Responsen vart enorm! No er det berre
til å gje gass! seier Boye, som har sagt opp
fulltidsstillinga si på Spar Norheimsund og
sluttar 1. mai for å driva si eiga verksemd:
Bjørketeigen Gard.
– Å arbeida to stader går ikkje. Eg er
over femti, og eg vert ikkje yngre. Dessutan
ynskjer eg å tilby folk ro og fred, og at dei
kan setja seg ned og høyra fosseduren. Viss
eg er stressa og sliten, greier eg ikkje formidla det, seier Boye.
Mange vitja kafeen i fjorårssesongen, som
vart kortare enn planlagd på grunn av ein
motvillig betalingsterminal. Fleire av dei
kortreiste kafégjestene tinga stova til selskap.
Sidan har lokale verksemder hatt julebord på
Bjørketeigen, røykstova har husa fleire bursdagar, og Boye seier ho har vorte ein hylar på
barnedåpar. Ho tingar mat frå Marit Botnen
til selskapa, men har bar med alle rettar og er
både vertinne og bartender sjølv.
– Eg har gått på kurs for å verta vertinne.
Det handlar om å møta menneske, by på seg
sjølv og gje dei ei oppleving. Eg gler meg til å
gjera det meir her heime, seier Boye.

Det handlar om å møta menneske,
by på seg sjølv og gje dei
ei oppleving.
Annelise Boye

På veggen i stova der Annelise Boye bur saman med familien heng eit
bilete av familien som budde på garden før dei. Hallgeir var fødd i 1883.
Han var gift med Synneva, og saman hadde dei borna Anna, Kristi,
Sjurd og Einar.

Spanande tider i vente
Boye er spent på den komande sesongen. På
selskapsfronten ventar mellom anna tre konfirmasjonar på rappen og fleire bursdagar.
Tysdag til sundag frå mai til september skal ho
halda open kafé i røykstova med heimelaga
potetkaker, krotekaker og lefser. Ho håpar å
lokka til gards nokre av dei mange bussturistane som vitjar Steinsdalsfossen kvar sommar,
men er budd på at det tek nokre år å etablera
seg i marknaden.
Målet er at garden skal verta hennar arbeidsplass.
– Eg vil ikkje gjera det så stort at det veks
over hovudet på meg med mange tilsette, men
roa meg med det eg har, seier Boye.
Ho trur kafégjestene set pris på roen og
freden i den tradisjonsrike røykstova. Selskapsgjestene set ofte pris på å ha eit lokale for seg
sjølve der dei kan snakka uforstyrra og gjera
som dei vil, seier Boye.
Ho er takksam for alle dei fine tilbakemeldingane ho har fått frå gjestene.
– Byggjeprosessen var utmattande, men no
har det losna, seier Boye.
Ville vekk frå byen
Annelise Boye voks opp i fjerde etasje i ein
gammal mursteinsbygning i Oslo. Når folk
spurde jenta kva ho skulle verta når ho vart

stor, var svaret eit anna enn frå dei fleste
andre på dei kantar.
– Veninnene mine skulle verta sjukepleiarar
eller flyvertinner, eg sa eg skulle verta bonde.
Folk rygga litt og lurte på kva det var med
meg, men eg meinte det. Eg likte aldri byen.
Eg ville vekk, seier Annelise Boye.
Inspirasjonen hadde ho truleg henta frå
tanta si i Østfold, seier ho.
– Ho vart aldri gift. Det einaste som stod i
hovudet hennar, var å verta bonde. Det var ho
som lærde meg å mjølka, fortel Boye.
Sjølv arbeidde Boye eit år på ein gard i
Østerdalen før ho i 1987 byrja på landbruksskulen. Det var der ho møtte steinsdalingen
Johnny. Dei to vart eit par og flytta til Kvam.
Fyrst budde dei på eine sida av Steinsdalen,
så flytta dei inn på garden til foreldra hans
på den andre sida, på Rosseland. Då dei fekk
born, flytta dei til Seland i Norheimsund, og
der budde dei til dei kjøpte det fråskilde tunet
på Bjørketeigen. Ekteparet driv framleis garden
på Rosseland saman med foreldra hans, der dei
har nokre gammalnorske spelsauer og ein hest.
Deler historia si
Vertinna Boye byd på seg sjølv. Ho fortel historia om livet sitt, mellom anna om korleis det
var for ein austlending å flytta til Kvam.
– Folk er litt inneslutta her. Ikkje så opne.

I alle fall ikkje i dalen. Eg var mykje åleine
då eg var ny her, for Johnny var i militæret.
Eg gjekk faktisk rundt og banka på dører for
å verta kjend med folk. Johnny vart heilt forskrekka då han høyrde det, og sa at slikt gjer
ein ikkje. Men det verka, seier Boye.
Tretti år seinare snakkar Boye framleis
klingande austlandsk.
– Eg byrja knota då eg var i Østerdalen,
men bestemte meg seinare for å halda på
dialekten. Det har eg gjort så godt at alle dei
tre borna våre snakkar austlandsdialekt, seier
vertinna, som har tre born på 22, 20 og 15 år.
Yngstemann bur framleis heime, men Boye
har meir tid enn før til eigne interesser, og då
lèt det seg gjera å satsa på selskapslokalet og
kafeen i røykstova.
– Kva er det gode med å driva eiga verksemd?
– Eg er heime. Då det var stille stunder i
sommar, kunne eg ut og plukka rips og solbær, eg kunne safta og luka i beda – eg fekk
kort sagt gjera ting i tunet eg eigentleg ikkje
har hatt tid til elles. Då kan eg finna roen. Og
når det er veldig hektisk, veit eg at eg kan
finna roen att når det vert roleg. Eg var rundt
jorda to gonger før eg fekk born, reiste mykje
og opplevde mykje. Det er eg ferdig med, og
difor er det greitt å sitja på Bjørketeigen heile
sommaren og ta mot folk, seier ho.

Boye har samla mykje gammalt
verktøy som var i husa då ho og
mannen Johnny kjøpte tunet i 2001.
Verktøyet har no fått plass på veggen
i røykstova, slik at både kafé- og
selskapsgjester kan sjå det.
Boye har funne forskjellig frå andre
verdskrig på garden. Det stiller ho ut,
og kanskje veit nokre turistar kven
som eigde sekken til høgre i biletet?
Gamle hestetruger heng til pynt i den
endå eldre røykstova i Steinsdalen.
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