
GODT SAMARBEID: Einar Oddmund Gotvasli (75) og Ann-Mari Gotvasli (70) bor sammen med datteren Anja Gotvasli (41), svigersønn Arve Oldertrøen (48), og barnebarna Anna (9), Petter (7) og Ella (snart 2) Gotvasli Oldetrøen på Viset gård utenfor Steinkjer. De forstår at det å bo så tett på hverandre kanskje ikke er for alle, men for dem fungerer det utmerket.
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V
iset gård i Sør-Beitstad 
har vært i familien Got-
vasli siden 1902, og 
som eldst i en søsken-
flokk på tre har det hele 
tiden ligget i kortene at 

Anja Gotvasli (41) var den som skulle ta 
over. 

Da overdragelsen ble formell i 2007 
tok de imidlertid et valg som blir stadig 
mer sjeldent på gårdsbrukene rundt 
omkring, nemlig at foreldrene Einar 
Oddmund (75) og Ann-Mari (70) skulle 
bli boende på gården.

– For å være helt ærlig har vi aldri 
hatt den helt store diskusjonen rundt 
det, vi har vel tatt det litt som en selv-
følge, sier Anja, og forteller om sin 
egen barndom hvor besteforeldrene 
bodde vegg i vegg, slik hennes egne 
foreldre gjør i dag. 

MEn hun husker da hun skulle fortelle 
kjæresten, i dag samboer, Arve Oldetrø-
en (48) akkurat det. 

– Han visste at han måtte komme flyt-
tende hit, det var ikke noe annet alterna-
tiv for meg. Men at mamma og pappa 
skulle bli boende, det var jeg veldig spent 
på hvordan ville bli mottatt. Jeg fortalte 
han det på ferietur i Paris av alle ting, vi 
ruslet rundt i gatene der, jeg husker det så 
godt. Heldigvis er han løsningsorientert 
og så fordelene med det, smiler Anja.

I TIllEGG til å drive slektsgården, som 
per i dag består av 2000 mål med produk-
tiv skog og 300 mål med dyrkamark der 
det produseres korn, så er hun også leder 
for landbruksavdelingen i Sparebanken 1 
SMN og har dermed begge føttene godt 
planta i landbruksnæringen. Anja ser der-
med godt trenden som har vart i flere år, 

at når den yngre generasjon tar over går-
den flytter den eldre generasjon ut, gjer-
ne til leilighet i byen. Dette bekrefter også 
Jon Rannem, som har drevet med land-
bruksrådgivning siden 80-tallet, og med 
egen bedrift innen dette siden 1993. 

– Det er nok flere årsaker til at det har 
blitt slik. Det ene er at det er en langt 
større handlingsfrihet når det kommer 
til økonomi nå. Så er det nok mange som 
synes det er greit å ha litt avstand til 
hverandre. Og så er det ikke alltid like 
stort behov for kårfolket når det kom-
mer til drifta lengre. Det er også enklere 
å få til rettferdighet mellom søsknene 
når man ikke bygger en kårbolig på går-
den, for denne tilfaller jo gårdseierne 
når kårfolket går bort, sier Rannem.

hAn fORTEllER at mens rådgivningen 
i overtakelsesprosessen før i størst grad 

handlet om skatt og økonomi, er den nå 
mye bredere. 

– Det mellommenneskelige perspek-
tivet har blitt mye viktigere. Det kan 
være mye følelser knyttet til et genera-
sjonsskifte, og mange vanskelige og 
delvis også tabubelagte temaer. For ek-
sempel det å si til mor og far, svigermor 
og svigerfar, at det er ønskelig at de flyt-
ter ut av gården, eller når det kommer 
til søsken og arv. Det er tema vi vet det 
kan bli misforståelser og konflikter av. 
Vi har mye erfaring med dette, men ikke 
mye fakta, sier Rannem, som på bak-
grunn av dette nylig finansierte et pro-
sjekt hvor forsker ved Sintef InnoCamp, 
Torgunn Sollid Bolås og seniorrådgiver 
ved likestillingssenteret KUN, Karin 
Hovde, så nærmere på fordeler og ulem-
per ved at flere generasjoner bor 
sammen. 
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På denne  
gården bor tre 
generasjoner 

vegg i vegg

vEGG I vEGG: I delen til venstre bor Anja Gotvasli (41), Arve Oldertrøen (48), Anna 
(9), Petter (7) og Ella (snart 2). Til høyre bor Einar Oddmund Gotvasli (75) og Ann-Mari 
Gotvasli (70). 

– Det er klart det koster noe å bo så tett 
innpå, og det er mange forventningsav-
klaringer som bør tas på et tidlig tids-
punkt. Det skulle vært en slags kokebok 
på det, med punkter på hva man bør 
være oppmerksomme på. Samtidig ser 
vi at gevinsten med å bo sammen kan 
være stor der det fungerer. De vi snakket 
med var klar på at de ikke hadde greid 
seg uten hjelp fra den eldre generasjon. 
Nå er som nevnt tendensen at den eldre 
generasjon flytter ut, men må det nød-
vendigvis være sånn? Vi tror iallfall det 
er viktig at man spør det spørsmålet, sier 
Bolås og Hovde.

AnjA GOTvASlI var ikke selv med i un-
dersøkelsen, men har sittet i ressurs-
gruppa for prosjektet. Hun forteller at 
hadde det ikke vært for at foreldrene bor 
på gården kunne de ikke drevet den i til-

legg til at både hun og mannen jobber 
100 prosent utenom. 

– De gjør så mye, både av synlige og litt 
mindre synlige ting. Som å slå plen, fre-
se snø, ordne med blomster og bed. Det 
er viktig at alle bidrar med det de kan og 
ønsker selv. Og ikke minst er det en stor 
verdi for barna. De er inne hos bestefor-
eldrene minst en gang hver dag. Jeg prø-
ver å si til foreldrene mine at de må si fra 
hvis det blir for mye, men de strekker 
seg langt for barnebarna, sier Gotvasli. 

MEn én ting var mormor Ann-Mari klar 
på da dattera skulle overta. Det skulle ikke 
være dør mellom boenhetene. Med en ve-
randa imellom kan man gå tørrskodd fra 
vaskerom til vaskerom, men man må i det 
minste ut av huset. Det var en erfaring 
hun tok med seg fra den gangen hun selv 
kom til gården som svigerdatter. 
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– Det ble litt vanskelig med pri-
vatliv. Svigerfar kunne rett som det 
var stå på kjøkkenet vårt, og sviger-
mor hadde noen meninger om hvor 
mye klær vi skulle ta på barna og sån-
ne ting. Det hadde kanskje vært en-
klere om det hadde vært min egen 
mor, sier Ann-Mari forsiktig, mens 
Anja ler og sier rett fram: 

– Bestemor blandet seg i mye, det er 
det ingen tvil om. 

Og neTTOpp dette snakker Rannem 
mye om når han holder kurs, og da al-
ler helst for begge generasjoner. 

– Det er denne forskjellen på å blan-
de seg og å bry seg. Det ene er nega-
tivt, det andre positivt, og det er ikke 
sikkert generasjonene ser det på sam-
me måte, sier han og illustrerer med et 
eksempel fra egen praksis, hvor et 
ungt par hadde forsovet seg en mor-
gen og det ble uro i fjøset. Kårfolket 
ble bekymret og gikk og banket på so-
veromsdøra for å høre om noe hadde 
skjedd. Da reagerte ungdommene på 
at de ikke engang kunne sovne av uten 
at det ble en sak ut av det. 

– Sånn sett kunne vi ønske at alle 
gikk på kurs, vi får en helt annen pro-
sess på generasjonsskiftet når man 
har fått felles forståelse for en del ting. 
Vi ser og at det er problemstillinger 
som går igjen som er utfordrende både 
for dem som skal selge og de som skal 
kjøpe, kanskje særlig for partner som 
kommer tilflyttende, sier landbruks-
rådgiveren.

BOlås Og Hovde fant at det var noen 
grep som er spesielt viktige for at sam-
livet med flere generasjoner på gården 
skal fungere. 
– Det at foreldregenerasjonen lærer fra 
egne opplevelser er viktig. Og at det 
unge paret samarbeider godt og at det 
er de som tar beslutninger sammen. 
Lojaliteten må ligge her, sier de. 

AnjA Og foreldrene mener raushet 
og god kommunikasjon også er en 
nøkkel for å få det til å fungere. 

– Det er viktig at vi kan snakke 
sammen når noe er vanskelig. Vi må 
kunne si fra, påpeker Einar. 

– Jeg tror også det kan være litt en-
klere når det er ei datter som overtar, 
sier Ann-Mari og får støtte fra datte-
ren: 

– Generelt sett så kommuniserer 
kanskje vi døtre litt bedre med forel-
drene enn det gutta gjør, tror hun. 

AnjA er også glad for at foreldrene 
støttet henne da valget ble å kutte ut 
melkeproduksjon på gården. 

– Det tror jeg må være en av de ver-
ste dagene i mitt liv, den dagen dyrene 
dro. Det ble en riktig avgjørelse, hvis 
ikke kunne vi ikke hatt fulltidsjobber 
ved siden av, som vi er veldig glad i 
begge to. Men jeg savner å ha dyr på 
gården, sier Anja.

Også svigersønn på gården har 
bare positive ting å si om boformen på 
Viset. 

– Jeg kommer fra gård selv og vet at 
avtroppende generasjon sitter inne 
med mye kunnskap som er greit å ta 
med seg, man sparer seg en del arbeid 
på det. Det er mulig vi avviker norma-
len, men det har gått veldig bra, og vi 
er opptatt av samarbeid alle sammen, 
sier Arve, som til daglig jobber ved XL 
Bygg. 

BOlås Og Hovde forteller at det fort-
satt er mye de kunne tenke seg å un-
dersøke videre rundt generasjonsskif-
te på gård. 

– Mye er gjort på den psykiske helsa 
til bonden, men vi ønsker å se bredere 
på det, med alle på bruket som ut-
gangspunkt. Det er mye antakelser og 
erfaringsbasert kunnskap for rådene 
som gis, men veldig lite dokumenta-
sjon. Det tror vi hadde vært en fordel 
for rådgivningstjenestene, og kanskje 
burde også familievernkontorene i en 
region med så mye landbruk som 
Trøndelag hatt spisskompetanse på 
dette, sier de. 

einAr Og Ann-Mari er glad for at løs-
ningen ble som den ble. De har fått 
fortsette å bo i den delen av huset som 
de alltid har bodd i, og ikke minst så 
ser de at de får et helt spesielt bånd til 
barnebarna. 

– Vi merker jo at vi begynner å bli litt 
eldre og blir fortere sliten. Men er det 
én dag barnebarna ikke kommer inn-
om så savner vi dem jo. Å flytte til 
byen hadde ikke vært noe for oss. Her 
har vi mer å holde på med, sier kårfol-
ket.

AnjA undersTreker at hun vet at 
de er heldige. Både privat og gjen-
nom jobb har hun møtt mange som 
har tatt andre valg, og flere som stre-
ver med det å bo sammen slik de gjør, 
og hun tror ikke deres valg er riktig 
for alle. 

– Men for oss er dette helt riktig. Og 
under våronna, når alle er ute sammen 
og bidrar med sine ting, barna løper 
rundt og vi samles til felles lunsj, det 
er den aller beste tida. Da er det idyll, 
akkurat som jeg husker fra barndom-
men, sier Anja med et stort smil.  ■

Tidlig krøkes: Ella (snart 2) synes det er veldig stas å kjøre traktor. Særlig når man har 
en sterk og rask storebror Petter (7) som styrmann og motor. 

nÆrT Bånd: Ann-Mari Gotvasli setter stor pris på det nære forholdet hun har til barnebarna An na (9) og Ella (snart 2), som aller helst er innom hver dag. - Jeg synes det er artig å være her. Vi bruker å spille spill, for eksempel Uno. Da vinner jeg, slår Anna fast med et lurt smil.



– Vi merker jo at vi 
begynner å bli litt eldre  

og blir fortere sliten. Men 
er det én dag barnebarna 

ikke kommer innom så 
savner vi dem jo.

einAr Og Ann-MAri, kårfOlkeT
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Tre generAsJOner: Einar Oddmund Gotvasli (75) hjelper gjerne datteren 
Anja Gotvasli (41) i drifta av gården, og Petter (7) synes det er veldig fint å ha 
besteforeldrene så nært.

nÆrT BÅnd: Ann-Mari Gotvasli setter stor pris på det nære forholdet hun har til barnebarna An na (9) og Ella (snart 2), som aller helst er innom hver dag. - Jeg synes det er artig å være her. Vi bruker å spille spill, for eksempel Uno. Da vinner jeg, slår Anna fast med et lurt smil.

gOde rÅd: Anja Gotvasli spør gjerne faren Einar Oddmund Gotvasli om råd i 
gårdsdrifta. Men de er begge klar på at det forskjell på å bry seg og å blande seg, og mener 
de har funnet en god balanse der. Foran er storebror Petter (7) med Ella (snart 2) i armene.


