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En særing er en person som er litt spesiell, gjerne med spesielle 
interesser og/eller uvanlig gode kunnskaper og forståelse for et 
område.

Ordet er så absolutt positivt ladet. En særing har mot til å gå 100%  
inn for noe, gjerne motstrøms, foreta egne valg og stå opp for dem.

Særing på Jæren er en fast serie i Næring på Jæren. Hver særing får 
et portrett  av seg selv i gave, og Kathrine Kristiansen fra Klepp er fast 
illustratør.

Særing  
på Jæren

Som plommen i egget
Tone Steinsland overrasket mange da hun for fem år siden valgte farsgarden 
som arbeidsplass. Hun som forelsket seg i en mann fra Zimbabwe og så vidt 
fant veien tilbake til Norge etter seks år i Australia. 

Særing
på Jæren

Det var så lite om å gjøre at vi ble bo-
ende på andre siden av kloden. Hun 
visualiserer med tommel og pekefin-

ger, knapt noen millimeter fra hverandre. 
– Jeg ville jo ikke at vi skulle reise til 

Norge for min skyld, om du forstår. Hun pau-
ser et øyeblikk. 

Raskt i norsk jobb
– Det var egentlig han som pushet. Mente at 
vi i alle fall måtte prøve, og så kunne vi heller 
flytte på oss om vi ikke fant utav det. 
Han fikk oppholdstillatelse allerede første 
dagen.

– Takket være god dokumentasjon på at 
vi faktisk hadde vært samboere i tre år under 
studietiden i Perth, forklarer hun.

– Folk trodde vi hadde gode kontakter. 
Hun smiler.

– Men det var ren flaks. 
Både Tone og mannen fikk begge jobb 

rimelig raskt, han som controller i Subsea7 og 
hun i markedsavdelingen i Kverneland Group.

– Jeg hadde ansvar for å følge opp alle 
salgskontorene i Europa, noe som var midt i 
blinken. Det gjorde at jeg fortsatt opplevde å 
være litt ute i den store verden. Hun ler avvæp-
nende, nærmest som en kommentar til seg selv, 
betraktende.

– Det var en utrolig kjekk arbeidsplass 
med mange dyktige kolleger. Jeg hadde ikke 
sett for meg at jeg skulle jobbe i landbruket, 
men var plutselig en del av det, og fant det 
veldig interessant.

Ytterst moderne
– Etter syv år på Bryne flyttet vi hjem til gards 
i fjor og overtok huset til farmor.

– Var det huset vi kjørte forbi på høyre
siden av veien her?

Hun nikker og blir nesten litt usikker i 
blikket.

– Noen tenker nok ”… hva i all verden…” 
Men vi er utrolig godt fornøyd med det. 

Familien på fem sitt nye hjem er en sym-
biose av farmors gamle hus og ny arkitektur. 
En bolig som gjenspeiler mot, kreativitet og 
god smak. Fellestrekkene med kontorbygget til 
Steinsland & Co. som ligger vis-a-vis boligen 
på selve farsgarden, er påfallende.

– Vi har brukt samme arkitekt, opplyser 
hun.

– Gro Lavold, en barndomsvenninne av 
mor. Vi likte utrolig godt det hun gjorde med 
dette bygget.

Og det forstår vi godt. For kontorlokalene 
til Steinsland & Co. er lyse og ytterst moderne 
både hva løsninger og materialvalg angår, og 
fasaden skiller seg kraftig fra de øvrige bygnin-
gene på gården. 

– Jeg tipper flere som kommer hit ikke
hadde forventet seg dette? 

– Det er veldig kjekt å kunne ta imot 
forbindelser her, ja. 

Ypperlig radarpar
Tone og mannen deler Steinsland & Co. med 
foreldrene. De to parene eier 50 prosent hver.

– Akkurat det tenker jeg ikke så mye på. 

TeksT/foTo// bethi dirdal jåtun//iLL/Kathrine KriStianSen

Man eier jo egentlig ikke en gård, man snarere 
forvalter den for kommende generasjoner. Det 
var imidlertid et stort ansvar å ta da jeg be-
stemte meg for å drifte Steinsland & Co. videre. 
Noen ganger kjenner jeg på redselen for ikke 
å lykkes, for at jeg skal forkludre det farfar og 
far har bygget opp, men det tror jeg mest er en 
typisk jentegreie…

– Når folk spør meg om hvilken stilling 
jeg har, blir jeg svar skyldig. For vi jobber ikke 
på den måten. Jeg har sklidd inn i driften og 
tatt tak i oppgaver der det faller seg naturlig. 
Det viktigste har vært å sørge for at jeg lærer 
så mye som overhodet mulig. Far er ikke mer 
enn 55 år, så vi to kommer forhåpentligvis til å 
jobbe sammen i flere år til. 
 Hun forteller at mange ikke forstår hvor-
dan man kan jobbe så tett sammen med sin 
far.

– Jeg tror vi har hatt én feide på de fem 
årene jeg har jobbet her. Vi fungerer utro-
lig bra sammen. Rollene som far og datter 
blir borte gjennom arbeidsdagens oppgaver, 
problemstillinger og beslutninger. Vi trives på 
jobb sammen, og jeg tror far synes det er godt 
å ha fått en sparringspartner. Han overtok jo 
driften allerede som 31-åring, da farfar ganske 
brått døde. Først sammen med min onkel i en 
tiårsperiode, men han har likevel vært alene 
med de fleste avgjørelser siden da. Nå er vi to. 

Norske samfunnsverdier
I 2010 begynte også ektemannen til Tone i 
Steinsland & Co. 

– Han tar seg i hovedsak av det driftsmes-
sige i rugeriet, opplyser hun.

– Hvordan har det vært for ham å finne seg
til rette i Norge?

– Det må du nesten spørre ham om… Han 
fikk jo først jobb i en bedrift der arbeidsspråket 
var engelsk. Så det var jo i og for seg lett. 

Engelsk er offisielt språk i Zimbabwe. 
– Jeg merker jo at mange ikke har særlig 

kjennskap til landet, og noen uttrykker nær-
mest at han var heldig som fant meg. Hun ler 
stille.

– Han bryr seg ikke om det, men jeg kjen-
ner at jeg kan bli litt oppgitt noen ganger. Det 
er ikke snakk om at han har vært heldig…
 Hun forteller at de fleste internasjonale 
studentene hun studerte med i Australia kom 
fra såkalte overklassehjem, privilegerte i sitt 
hjemland, der klasseskiller oftest er en langt 

–
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Landbruket er i konstant endring, men alle vi har snakket 
med bekrefter at endringstakten siden årtusenskiftet, har 
vært raskere og mer omfattende enn på lenge.

Utviklingen går mot større bruk, også på Jæren, som al-
lerede har noen av Norges største enheter. Det snakkes om 
stordriftsfordeler og effektivisering, - velklingende begreper 
i forretningssammenheng, men skal vi tro bondelagsleder i 
Rogaland, Ola Andreas Byrkjedal, kan planlagte fordeler fort 
bli ulemper om ikke rette forholdsregler tas. 

Møt bonden, avløyseren, kommende bønder, fagfolk, forval-
tere og Bondelaget som nå også tar i bruk uvante virkemidler 
for å nå fram til folk flest. 
 

et landbruk i endring

I hvert nummer av Næring på Jæren  
velger vi et næringsrelatert tema og  
belyser dette i ulike artikler.

Fellesnevneren vil alltid være jærrelatert,  
men vi henter også inn andre kilder for 
 å gi en fyldigere vinkling.

TEMA  
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tydeligere størrelse og mer dominerende del 
av samfunnsoppbygningen enn tilfellet er i 
Norge.
 – I møtet med dette ble jeg mer bevisst 
betydningen av det velutviklede offentlige 
systemet vi har i dette landet, der alle får en 
fair sjanse. Den offentlige skolen for eksempel, 
gjør Norge unikt. Visst har vi ulike sosiale lag 
her i landet også, men det faktum at vi alle har 
gått på samme skole, mener jeg fungere som 
et slags lim i samfunnet, et lim som er mye 
viktigere enn mange synes å være seg bevisst. 
Det gjør oss garantert rausere i møtet med 
mennesker livet gjennom. 

Egentlig beskjeden
Foreldrene til Tone regnet med at hun ville 
komme hjem fra Australia etter et halvt års tid. 
Hun skulle jo bare perfeksjonere engelsken. 
Men for Tone begynte en ny epoke i livet.
 – I tenårene var jeg egentlig nokså beskje-
den, men så bestemte jeg meg for at jeg ikke 
skulle være det mer. Hun ler befriende. 
 – I Australia stortrivdes jeg fra dag én. 
Det var litt herlig å starte med blanke ark, et 
sted hvor ingen kjente meg. 
 Det ble først en ”Bachelor of  Business”, 
deretter ”Master in International Relations”. 
Og det ble litt kjærlighet. Hennes tilkommen-
de ektemann studerte også i Australia. 
 – Vi regnet begge med at dette vanskelig 
kunne bli noe av i det lange løp. Jeg fra øverste 
nord, han fra det afrikanske kontinentet. På en 
måte overrasket vi oss selv, og sikkert flere med 
oss… 

Imponert over næringen
– Jeg hadde egentlig ikke sett for meg at jeg 
skulle jobbe i landbruket. Litt rart kanskje, 
siden jeg er oppvokst på gård og er odelsjente. 
Det var jobben i Kverneland Group som 
åpnet øynene mine. Uansett hva som skjer i 
framtiden vil mennesker alltid trenge mat, og 

noen må produsere denne maten. Landbruk er 
viktig, og det norske landbruket er viktig! Det 
er givende å få være en del av en næring som 
faktisk er livsviktig. Jeg møter så utrolig mange 
kjekke og dyktige eggprodusenter og folk ellers 
i næringen. Kanskje litt flaut å innrømme, men 
i starten ble jeg litt slått i bakken over hvor 
profesjonelt alt var. Jeg tror alle vi som jobber 
innen landbruket i Norge har en vei å gå i 
forhold til å få formidlet til folk flest hva norsk 
landbruk faktisk er. 
 Engasjementet både sees og høres, og det 
er tydelig at mye skjer i Steinsland & Co. E-
postene plinger jevnlig inn på smarttelefonen 
som ligger ved siden av henne på bordet mens 
vi snakker. 

5,2 mill. klekkinger i året
Steinsland & Co. har opparbeidet seg en sen-
tral posisjon i fjørfenæringen i Norge. 
 – Noen tror vi produserer konsumegg, 
andre tror vi driver med slaktekylling. Ingen 
av delene stemmer. Enkelt forklart, vi klekker 
fram de kyllingene som senere i sitt liv skal 
legge dine frokostegg. I rugeriet vårt klekker vi 
frem kyllinger hver uke, noen beholder vi selv 
i eget oppdrett, mens resten transporteres ut 
til 11 forskjellige samarbeidspartnere over hele 
landet. Når disse kyllingene er rundt 16 uker, 
selges de videre til eggprodusenter, og ved 20 
ukers alder, begynner de å produsere de eggene 
du får kjøpt i butikken. 
 Hele 5,2 millioner kyllinger klekkes ut på 
Steinsland i løpet av ett år. De har 75 prosent 
av det norske markedet, og mens deres kolleger 
i Tyskland vaksinerer en kylling opptil 19 gan-
ger før den er 16 uker, klare ei norsk høne seg 
med én vaksinasjon. Utlendingene tror knapt 
det er mulig.
 – Vi ligger i fremste rekke når det gjelder 
kvalitet og know-how, sier hun med stolthet i 
stemmen, - og legger til:
 – Bløtkokt egg spiser jeg bare i Norge.

Gode og vonde opplevelser
Tone og ektemannen har tre barn sammen, 
to jenter og én gutt på henholdsvis sju, fem og 
ett år. 
 – Jeg var ikke forberedt på at det skulle 
være så stas. Da vi fikk vårt første barn, levde 
jeg nærmest i en lykkeboble, - lenge. 
 – Hva hadde du sett for deg, da?
 – Jeg hadde gjort meg opp en formening 
om at barn stort sett innebar begrensninger. 
Men jeg fant ut at livet stort sett var som før, 
bare med en større berikelse. 
 – Du er eldst?
 – Ja.
 – Og søsken?
 – Jeg hadde en bror, Nikolai. Det blir stille 
i rommet.
 – Han ble drept i en trafikkulykke for fire 
år siden.
 – Hva har det gjort med deg?
 – Det er vanskelig å uttrykke, men det set-
ter selvsagt ting i perspektiv. Jeg ble voksen den 
natten det skjedde. Det naive i meg forsvant, og 
nå ser jeg lettere hvor mange som faktisk blir 
rammet av fæle ting som skjer i samfunnet. 
Personlig skjønte jeg plutselig at vonde ting 
kunne skje meg. Ordtaket om at tiden leger alle 
sår, får jeg ikke helt til å stemme. For meg er 
det slik at jo mer tid som går, dess mer forstår 
jeg omfanget av det som skjedde… Hjertet mitt 
blir aldri helt igjen, men jeg har valgt å leve et 
godt liv videre, og det tror jeg at jeg stort sett 
klarer… 

Vertskap for verden
I juni er Tone og faren vertskap for den store 
internasjonale fjørfekonferansen som arrange-
res hvert fjerde år.
 – Da Hallvard Veen, som da jobbet i 
Stavanger Forum, tok kontakt med far for ti 
år siden og lanserte idéen, tenkte han først ”…
Aldri”. Men så fant han ut, hvorfor ikke?! Der-
med var det gjort, og vi gleder oss enormt til 
dette, samtidig som det også er litt skummelt. 
Vi er til sammen seks fjørfeentusiaster som 
jobber med arrangementet på dugnadsbasis, og 
vi har har lagt opp et veldig bra arrangement, 
stråler hun. 
 Med den internasjonale fjørfekonferansen 
settes Stavangerregionen og Jæren på kartet. 
Over 1000 delegater fra hele verden møtes i 
Stavanger Forum til faglige samtaler, presenta-
sjon av ulike forskningsresultater og til flere 
sosiale evenementer. 
 – Vi skal ta imot en god del av delegatene 
her på Steinsland og har blant annet lagt opp 
til en fantastisk tur over Jæren, sier hun.
 Tone Steinsland har det som plommen i 
egget, noe hun både kjenner og verdsetter. 

Kontorbygget til Steinsland & Co. ligger på farsgarden på Steinsland.
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