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I 1983 kom eit følgje med fire unge par frå fristaden

Christiania i København, med hest og prærievogner oppover

vegane i Telemark. Dei stoppa i Tinn og fann heimar i

fråflytta hus, dyrka jorda på gamlemåten, og fekk born. Dei

fleste reiste vidare, men Gaby Larsen og Rupert Derben vart

verande i Austbygde. I dag, nær 40 år etter, driv dei framleis

tradisjonell gardsdrift, men er óg vertskap for andre

reisande - og søkande menneske.

Ein smal kjerreveg med gras i midten, blomsterenger med

surrande insekt, hesjer i bratte lier, ein ange av geiter. Eg

veit dei ikkje er glad i bilar og har rygga sakte inn og

parkerer framfor porten til Skifterud gård i Tessungdalen.

Her skal vi tilbringe ein dag saman med vertskapet og ei natt

i ein tipi.

(artikkelen fortsetter) 
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Garden ligg i bratt terreng med utsikt nedover dalen, mot

Austbygde og Tinnsjøen i dalbotnen. Hit kan ein kome over



Iming�ell, eller frå Veggli på vegen som går ovanfor garden. 

Skifterud gård er på 230 mål og ligg 600 meter over havet.

Her er geiter, høner og to hestar og husdyra er tett på folket.

Gaby Larsen og Rupert Derben tilbyr opplevingar og

overnatting i eit autentisk gardsmiljø, som så mange andre

bønder, som treng attåtnæring. Det som kanskje skil

Skifterud gård frå anna gardsturisme er det enkle livet dei

lever, og ønsker å lære vidare. Ein kan sove i ei hytte utan

innlagt vatn, ein tipi eller ei hestevogn(!). Det er utedo i

uthuset og bad i hovudhuset. Frukostmaten er heimelaga

med råvarer frå garden. Hytta er utan wifi og fri for summing

frå elektriske apparat. Stillheit er verdsett.

 

Historia

–Vi kom jo hit i følge med fleire. Vi reiste i ein hestekaravane

frå Sørlandet. Det var fire hesteekvipasjer, og vi hadde

planar om at vi skulle finne ein stad vi kunne drive saman og

hjelpe kvarandre. Det har ikkje blitt til noko. Det angrar eg

litt på; at vi ikkje satsa meir for å få det til ein annan stad,

seier Rupert. 

Men Gaby er klar når eg spør, ho angrar ikkje at dei slo seg

ned her og vart verande den gongen tidleg på 80-talet.

Kvifor vart det Tinn? 

– Det var tilfeldig. Vi kom rekande langs vegen. Vi skulle

innom nokre vener på Hovin og hente ei geit. Då fekk vi vite

om denne staden, fortel Rupert. 

Gaby supplerer historia, slik par ofte gjer. 

– Vi skulle lage høy til vinteren, for vi hadde med oss dyr alle

saman. Vi hadde jo både geiter, høner og hest. Så var det tre

gardar som stod tomme. Vi fekk lage høy frå starten. Så kom

det berre eit nytt år, ein ny sommar, og vi vart verande. Vi

fekk leige huset eit år til, og så berre gjekk tida. Eg hugsar at

eg såg på hestevogna og tenkte at kanskje vi skulle gått

vidare, men vi kom aldri vidare. 

Alle dreiv gard i starten. Kvar vart det av dei andre de kom

saman med? 



– To bur framleis i kommunen, resten har reist. Vi har helde

kontakt gjennom åra, for det var viktig å ha nokre vener i

Tinn, men det er ingen av dei andre som driv gard lenger. 

Dei fortel at haldningane endra seg også, frå det å vere

sjølvforsynte, til det å tene pengar. Det vart ein motsetnad

mellom dei i miljøet.

 

Bakgrunnen

Gaby og Rupert kjøpte garden Skifterud i 1991. Dei ville ta

vare på den gamle bondekulturen, ved å dyrke jorda på

tradisjonelt vis, utan kunstgjødsel og sprøytemidlar, få

motordrivne maskiner, med respekt og omsorg for dyra, ved

å lage sin eigen mat og eigne klede, og med måtehald,

nøysemd og gjenbruk. 

Ho kjem opphavleg frå Færøyane, han frå Tyskland. Dei var

søkande sjeler då dei møttest i Christiania rundt 1980-talet.

Verdiar og haldningar som Gaby og Rupert hadde då, har dei

i stor grad helde fast ved, og desse ideala har prega livet på

Skifterud gård.

Vi sit i eit rom som både er stove og kjøken. Dei har ikkje

elektrisk komfyr, maten blir varma på ein vedkomfyr med

kokeplater og bakeomn, som står sentralt i rommet. Måltida

er med surdeigsbrød baka over fleire dagar, geitost frå eigne

dyr og syltetøy av bær frå eigen åker.

Dei ville vere mest mogleg sjølvforsynte. Dei handlar sjeldan

på butikken og det dei kjøper er i store kvanta og gjerne

direkte frå grossist. Kleda blir reparerte. Medan vi pratar,

lappar Gaby på ei ytterjakke. Etter storleiken på jakka å

døme er det Rupert si. Ho brukar nål, tråd og ei lita tang til å

få nåla gjennom det tjukke stoffet. Som bondekoner før ho,

nyttar ho tida til arbeid også når ein sit og pratar. Det er

alltid fleire oppgåver som ventar ute og inne; mjølking,

ysting, baking og innhausting frå kjøkenhage og bæråker.

Ingen av dei er politisk engasjerte, men dei ønskjer likevel å

påverke, kvar på sitt vis. Rupert er ikkje berre bonde, men



også musikar og komponist. 

– Eg målber ein del meiningar gjennom visesong. Og elles

gjer vi det gjennom måten vi lever på, trur Rupert. 

Eksempelets makt? 

– Ja, fordi eg lever som eg gjer, har sterke meiningar og

praktiserer meiningane mine heile tida, påverkar eg sterkt

dei menneska som kjem hit. Også nokre av dei som berre er

på besøk nokre få dagar, seier at opphaldet har forandra

livet deira, fortel Gaby. 

Vi snakkar litt om det å skilje seg ut. Rupert har lagt merke

til at konformitetspresset er ganske stort i Norge. Han

tykkjer det er litt synd, for samtidig er takhøgda rimeleg

stor. Det er ei merkeleg blanding dette, eit paradoks. Han

forstår at nokon kan oppleve seg som utstøytte i samfunnet.

Dei unge idealistane frå Christiania vekte nok oppsikt den

gongen dei kom til bygda, med ein annan livsstil enn det som

var vanleg. Gaby og Rupert tykker likevel at dei vart godt

mottekne og at dei har fått mykje hjelp, spesielt av naboane.

Rupert fortel med eit smil om den første tida i Austbygde. 

– Det var jo artig då vi kom til Tinn i ’83, til nabogarden som

var utan straum og utan innlagt vatn. Vi budde der i eitt år.

Då kom nokre trauste bygdekjerringar og skulle sette oss

litt på plass. Dei sa det ganske rett ut at «vi var her først» og

at «det tar minst ti år før vi kan godkjenne dykk!». Det var

eigentleg litt morosamt, og det stemte godt. No kjennes det

som at vi er ein respektert del av bygda. Men det kjem

sjeldan bygdefolk på besøk lenger, legg han til.  

Han trur nye media har mykje av skulda for at folk besøker

kvarandre mindre enn før.

(artikkelen fortsetter)





Spennande møter



I 2014 vart familien på garden og historia deira presentert i

TV-programmet «Der ingen skulle tru at nokon kunne bu»,

og i ei bok av programskaparane i NRK, som kom ut same

året. Vi blir kjende med to idealistar, som nyttar dei gamle

metodane for jordbruk og husdyrhald, som har funne sin

åndelege ståstad, som gjev avkall på mykje av moderne

komfort, massemedium, maskiner og hjelpemidlar, og som

framleis realiserer det dei trur på, med økologisk drift og

sjølvforsyning.

Men også på Skifterud gård skjer det endringar.

Gardsovernatting er ei nysatsing. Det er femte eller sjette

året no. Pådrivaren var ein av sønene. Sidan har det kome

folk til gards frå ulike verdshjørne. 

– På ein måte vart det ei ny tid, men samtidig har vi alltid

hatt mange utlendingar buande her. Først og fremst

praktikantar frå mange land, men også vener og familie,

opplyser Gaby.

Dei har internett, men er ikkje så opptekne av

marknadsføring. Nettsida er det sonen som driftar. Men, det

er viktig at gjestene er budde på forholda. 

– Vi vil gjerne at folk informere seg litt først, og om dei er

usikre sender vi ekstra informasjon, som at det er utedo og

ikkje innlagt vatn i hytta, seier Rupert.  

– Vi har vore veldig ærlege om forholda, så dei veit kva dei

går til, seier Gaby. 

Vertskapet legg vekt på kommunikasjon med dei som har

funne vegen hit. 

– Vi sit og pratar med gjestene etter frukost viss det er tid til

det, seier Rupert. 

– Vi snakkar ikkje berre om garden. Nokre gonger er det

meir filosofiske samtalar. Det er veldig mange interessante

menneske som kjem hit. Eg synes det er viktig at folk roar

ned og opnar augo, legg Gaby til.  

 

Dei to er interesserte i det spirituelle. Gaby og Rupert

mediterer og syng kvar dag, og dei gjer yoga nesten kvar

dag. Gaby trur det er ein samanheng mellom livsstilen dei

har og kven som kjem. Ho har hatt mange gode samtalar og



opplevingar. Rupert meiner at Gaby har ei særskilt evne til å

kome i kontakt med folk, og at dei opnar seg lett for ho. 

– Eg synes menneske er veldig spennande, eg likar å høyre

historiene deira. Ein blir etter kvart god menneskekjennar

når ein driv med slikt. Og eg set ikkje folk i bås. Når dei er

her så er dei nye. Eg dømmer ikkje. Eg er open for at folk kan

forandre seg.  

Ho opplever at det skjer ei endring i folk som kjem til

Skifterud. Eit anna omgrep eg høyrer ho brukar mykje i

samtalen er respekt. Ordet kjem når ho omtaler menneske,

dyr og natur. 

Dei snakkar også om etiske dilemma med utleige-

verksemda. Gaby og Rupert er medvitne at måten vi reiser

på og heile tida søker opplevingar, medfører ein ressursbruk

og eit konsum som ikkje er bra for miljøet.

 

Formidling

I tillegg til feriegjester, har det kome mange ungdommar frå

ulike land sidan 1983. Gjennom Natur og ungdom sitt

konsept «Grønt spatak» har dei praktikantar som

gardsarbeidarar. Arbeidet omfattar mellom anna slåttonn

på sommaren, dagleg �øsstell, mjølking av geitene for hand,

vedkløyving, arbeid i grønsaksåkeren, setje opp gjerder,

lauving på hausten og snekring og utbetring på vinteren.  

Nokre av praktikantane er utilpass i storsamfunnet og

søkande sjeler. Gaby trur det har hjelpt mange å kome til

Skifterud gård.

Begge likar å formidle kunnskap.  

Gaby sine erfaringar er mellom anna knytt til økologisk

matproduksjon, som bruk av geitemjølk og om plantar og

urter, både dei ho dyrkar sjølv og det som veks vilt. Ho er

utdanna gartnar og blomsterdekoratør, har arbeidd på

gartneri og lagar blomsteroppsatsar og dekorasjonar.  

Rupert har mykje erfaring i det å drive tradisjonell

gardsdrift, spesielt bruken av hest i arbeidet. Han er

utdanna faglærar og har jobba som lærar, men arbeider no

berre på garden.



Dei to er på ingen måte isolerte, men er engasjerte i

samfunnsutviklinga på ulike vis. Han føl med på nyheitene

og skriv av og til lesarinnlegg. Ho engasjerer seg gjerne i

diskusjonar og spør mellom anna på Facebook: Kvifor er det

ikkje meir fokus på straumsparing? Det sit langt inne for dei

å kjøpe elektriske apparat. Varme i huset får dei for det

meste med vedfyring. Veden er frå eigen skog.

 

Dyra og arbeidet

Seks geiter tek seg fram leikande lett i den bratte lia over

husa, der det er fargerike blomsterenger og bjørkeskog. I

tunet spankulerer to hanar og fire høner. Det er for tida to

�ordingar på garden. Unghesten Bentus skal overta

arbeidet etter Snøblom, som er for pensjonist å rekne med

sine 23 år. Katten Mitzi kjem og går som han vil. Dei hadde

fleire dyr før, men reduserte talet då dei ein periode tok

utdanning og budde vekke frå garden.

Dyra skal ha godt stell, dyrehald er eit stort ansvar og det

tek tid. Hønene leverer nokre egg dagleg og Gaby melkar

geitene kvar morgon. Geitemjølka blir brukt til ost, yoghurt,

og mjølk til kaffi og te. Ho har ein draum om å starte ysteri i

framtida og er sikker på at produkta av geitemjølk hadde

gått unna. Kortreist og økologisk mat er i tida. Ho ville

trenge eit produksjonslokale og har vore i kontakt med

kommunen. Det er stor interesse for dette og ho trur fleire i

Tinn ville blitt med som tilsette, men ikkje eigarar. Så ho har

førebels ikkje gått vidare med planen.

I jordbæråkeren veks ville og planta bær om ein annan.

Andre bær og frukt på garden er stikkelsbær, rabarbra, rips,

solbær og plommer. I grønsakhagen veks ulike sortar kål,

salat, gulrøter, potet, maineper, pastinakk, løk, kvitløk,

reddik, og urter som koriander, dill og basilikum, for å

nemne nokre. 

Ho har drivhus, men er ikkje nøgd med resultatet der i år. Ho

er van med variasjonar frå år til år, fortel ho, medan ho både

plukkar og lukar samtidig. Men ikkje på same måte som dei



fleste hageeigarar. For Gaby er ugras også mat. 

– Løvetannen skal eg bruke i salat. Eg kan maule den! Eg er

heilt avhengig av løvetann og et masse av han, både stilken

og blomen. No kjem det nye, ferske blad, seier Gaby. 

Avlinga er ulik frå år til år og ho likar dette; at ein ikkje veit

korleis det blir - og spontaniteten i det. Gaby finn også mat i

mange vekstar i skog og mark.

På Skifterud blir hesten brukt til all slags transport på

garden. Dei to �ordingane er arbeidshestar. Tømmerhogst

var det meir av før, men det ventar fleire oppgåver for

unghesten Bentus når han overtar etter veteranen Snøblom. 

– Ja, det har blitt litt mindre tømmerkøyring, men det er

også noko vedkøyring og høykøyring med vogn, seier

Rupert. 

Han begynte med hest i 1982, og tykkjer framleis det er moro

å bruke hesten til ein del av arbeidet på garden. Han

forklarer at det er krevjande, men at det måtte vore fleire

vegar i det bratte terrenget om dei skulle hatt traktor. Og

traktor vil dei uansett ikkje ha.

 

Ro og fred 

 

Stillheit og ro er viktig for Gaby og Rupert. Dei ønsker at

gjester også skal oppleve Skifterud som ein fredfull stad. 

Gaby vaskar og klargjer hytta for nye besøkande. Medan ho

heng sengetøyet til tørk over snorer på gardsplassen,

forklarer ho kvifor dei ønsker at folk blir meir enn ei natt. Ho

minner om at vaskemidlane skadar miljøet. Ho ønsker å

avgrense energibruk og utslepp. Og dei som blir lenger enn

ei natt, kan oppleve meir av atmosfæren på garden.

Vertskapet kan vise og fortelje meir, om gardsdrifta, dyra,

historia deira og livet dei lever her. 

 

Dei fortel at det var stillare før. Garden ligg mellom to vegar.

Den øvre vegen går til Veggli, og der blir det bygd hytter.

Gravemaskiner jobbar i jamn dur lenger oppe i lia, for å

realisere andre sin hyttedraum. Gaby er ikkje glad for

utviklinga. 



– Voldtekt på naturen, seier ho med vekt. Det er ikkje berre

på grunn av lyden frå maskinene, men også fordi ho trur at

hytteutbygging fører til nye krav, om meir areal og fleire

tilbod. At det eine fører det andre med seg. 

– Og den staden du vart forelska i, den er der ikkje lenger, og

du har gløymt kvifor du faktisk valte å kome dit. Den

atmosfæren du falt for gløymde du undervegs. Det ser eg

overalt. Vi er veldig forsiktige med å øydelegge det som var

her då vi kom, seier Gaby engasjert. 

 

Dei snakkar både om bygningane og atmosfæren på garden. 

– Det har vi delvis klart å bevare. Vi føler av og til at vi er

utanfor tida, på sida av verda. Det er ein befrielse å gå inn

grinda og vegen hit, seier Rupert. 

Innanfor grinda er det fritt for bilar. 

– Eg vil ikkje ha bilveg til huset. Vi kunne ha fått det til, men

det er eit bevisst val. Og når eg går frå huset til bilen, går eg

roleg. Akkurat dei 75 meterane stressar eg ikkje, legg han til. 

 

 

Tradisjonar 

 

Skifterud vart skilt ut som eigen gard i 1855. Rupert og Gaby

leigde dei første åra og kjøpte garden i 1991. Då dei kom

hadde det ikkje vore drift på garden sidan 1965. Hovudhuset

vart totalrenovert i 1918, så mestedelen av huset slik vi ser

det i dag er frå den tida. 

 

Hesjing er ein av dei mange tradisjonelle metodane som er i

ferd med å forsvinne i det moderne landbruket. Rupert held

ferdigheitene i hevd. Han slår graset med slåmaskin, men

tradisjonelle reiskap er også i bruk. Korleis ein slår med

stuttorv (ljå) og langorv blir lært vidare til praktikantane 

Dei hesjar graset til tørrhøy, som blir fôr til hestane og

geitene om vinteren. Det er to lange hesjer i dei bratte

bakkane på Skifterud. Han er nedom for å sjekke tørken. Det

har vore varmt vêr ei vekes tid, og han konstaterer at høyet

er klart til å køyrast inn på låven, med hest og vogn. 

Rupert fortel at han telde ein gong at han har sett opp meir

enn 100 hesjer. 



– Eg synes det er eit vakkert syn når hesjene står ferdige. Så

eg gler meg framleis over det, sjølv om det er mykje jobb.

Småbrukarane var eigentleg landskapsgartnarar også, slik

eg ser det. Dei hadde enkle hjelpemidlar og det var

kroppsarbeid, men då er ein også nærare arbeidet ein held

på med. Det gjer at det blir fint og velgjort. Med ei maskin

durar ein i veg og det blir ikkje på same måten. 

 

 

Framtida 

 

I lia over gardshusa er det glissen bjørkeskog. Gaby leika for

ein tid tilbake med tanken om at dei kunne bygge hytter i

trea, noko som er blitt populært siste åra. Rupert var ikkje

heilt med på denne idéen. Han trur haustormane ville fart

ille med den slags byggverk. Men dei er samde om at det er

potensiale til meir overnatting på garden. 

– Eg har tenkt på at vi kunne hatt ei eller to små hytter til,

seier Gaby. 

Dei er i 60-åra og har arbeidd fysisk i mange år. Kanskje dei

treng noko avløysing etter kvart? Korleis ser dei to på

framtida for garden? Dei har tre vaksne born, to av dei bur i

Tinn. Dei har sterk tilknyting til Skifterud og kjem ofte heim

på besøk. Foreldra håpar, men forventar ikkje, at nokon av

dei tre vil drive garden vidare på same måten som dei to har

gjort. 

– Det er vel mest sjanse for at nokon berre vil bu her, men vi

vil jo gjerne at garden skal drivast også. Det hadde vore

moro, men eg kan ikkje krevje det. Men, det ville vere vondt å

sjå om graset ikkje blir slått. Det er viktig å bruke av

ressursane når ein har ein gard, at den ikkje ligg brakk, seier

Rupert. 

– Det vil ikkje vere det same å presentere denne staden

dersom garden ikkje blir driven, supplerer Gaby. Ho snakkar

om mangfaldet av ulike blomar i enga, som er ulikt frå år til

år. 

Dei fortel om utviklinga dei har sett i løpet av åra dei har

budd her. Då dei kom dreiv dei fleste bønder gardane sine,

no fer folk inn og ut av dalen på veg til og frå anna jobb.



Rupert meinar at Norge gror igjen når gardsbruk blir

avvikla. 

 

Erfaring og råd 

 

Mange bygder, som slit med nedgang i folketalet, ønskjer

innflyttarar velkomen. Det finnes unge idealistar i dag også,

som vil reise frå byen til bygda. Men, eg lurer på kva som skal

til for å lukkast. 

Gaby Larsen og Rupert Derben har nær 40 års erfaring med

økologisk landbruk på eit småbruk i distrikts-Norge. Kva

råd kan de gje vidare til dei som har eit ønske om å leve slik

de har gjort? 

– Ikkje kjøp småbruk viss du ikkje vil jobbe idealistisk, svarer

Rupert raskt.  

– Viss du ikkje vil drive det, skaff deg heller eit hus med stor

hage, supplerer Gaby. 

 

Kva inneber det, og kva må ein tenke igjennom før ein tek eit

slikt val? 

Gaby er oppteken av at beitedyr gjer ein stor jobb med å

halde graset nede, som menneske ikkje vil klare å følgje opp.

Dei var utan beitedyr ein sommar, og ho seier det var heilt

forferdeleg korleis det grodde til. Ho peikar også på at høgt

gras, som ikkje blir beita eller slått, er ein grunn for at det

har blitt meir flått. 

– Om du har dyr, betyr eigentleg ordet «bonde» at du er

bunden. Anten må du vere til stades sjølv, eller nokon må

vere på garden for deg. Det må du tenkje over. Det er også

viktig å sjå på kva ressursar garden har, og ha ein tanke om

kva du kan drive med, før du kjøper. Du må tenkje over kva

du vil. Og så må ein vere klar over at det vil ta lang tid før ein

kan opparbeide lønnsemd og få stabil inntekt. Det er vel

godt kjent at bønder tener mindre enn andre med fast jobb.

Så ein må tenkje langsiktig, seier Rupert. 

– Fornybare ressursar er eit stikkord. Det er gjerne lurt å

satse på å ha fleire bein å stå på, legg han til. Men først og

fremst må ein like det ein driv med. Eg anbefaler at ein er to,

og at dei er einige. Det er viktig å ikkje vere åleine. 



 

Er det eit sterkt samhald mellom dykk, som gjer at de har

klart det? 

– Ja, vi har stort sett same interesser. Vi har vore einige i dei

grunnleggande tinga, og krangla om idiotiske ting, ler han.  

– Men sånn er det jo i eit ekteskap. Vi rår borna vore til å

finne nokon dei har mest mogleg felles interesser med. 

Vi snakkar om det å gjere gode, miljøvennlege val som

forbrukar. Eg spør om dei trur at interessa for økologisk og

kortreist mat er varig, eller eit blaff. Gaby trur at mange er

blitt meir bevisste på kva som er god matkvalitet. 

– Viss vi samanliknar med kor mange som var interesserte i

dette då vi begynte, eller hippiane den gangen, så er det ein

annan bevisstheit no. Det har skjedd mykje, men

politikarane må vere meir ærlege. 

Ho trur at det er mykje usikkerheit og kunnskapsløyse i

samfunnet no og har sett dette i jobben ho hadde på

gartneri. 

– Før var nesten alle her bønder og hadde kunnskap. No er

mange uvitande, på ein måte. Det blir for komplisert med all

informasjonen dei får og dei blir forvirra. Dei skjønar ikkje

kva type jord dei skal kjøpe, til dømes. 

Begynn i det små, rår Gaby. Ho minner om at mange av

nyttevekstane, som raudkål, grasløk, rosmarin og timian,

også har fine blomar eller luktar godt. Ein treng ikkje ete dei,

men dei er der om du ønsker å bruke dei i maten. Ho snakkar

varmt om det å ha tilgang til frø for eigen matproduksjon. 

– Frø er makt, seier Gaby. 

 

 

Ei natt i tipi 

 

Vi skal sove i ein tipi, eit indianartelt, det andre teltet som

Gaby og Rupert har laga. Den første tipien reiste dei rundt

med i åra dei var på farten. Gaby fødde sitt første barn i tipi.

Seinare laga dei den som no er til innkvartering av gjester.

Tipien blir montert opp på våren og demontert før vinteren. 

 

Det er ein varm julikveld og vi treng strengt tatt ikkje fyre

med bjørkeveden Rupert lesser opp i ei trillebår, og vi skyver



opp dei bratte bakkane og lesser av i eit hjørne innanfor

teltduken. 

Vi er såpass nysgjerrige på korleis det blir inne om vi

brenner bål, og Rupert har instruert i opning av røyksjakta i

taket. Så det blir eit kveldsbål. Og mykje røyk. Vi har nok fyrt

for hardt. Vi luftar og ventar til det berre er glørne att. 

I varm sovepose, med utsikt til himmelen gjennom taket, tek

svevnen over. 

Vi kunne også ha sove i ei hestevogn i natt. Somme likar det,

slike varme sommarnetter, opplyser Gaby. Vogna er den

same som dei kom til bygda med for 40 år sidan. 

 

 

Huskonsert 

 

Skifterud er også ein arena for kultur. Før vi forlet garden får

vi ein minikonsert. Rupert har gitt ut tre cd-ar og held

sporadisk konsertar. Han har nyleg komponert musikken til

ein ballett, som etter planen skal framførast neste år.

Rupert fortel at han gjerne kan spele og synge til gjester, om

han merkar at dei er interesserte. 

 

Etter frukost tek han fram gitaren og set seg på ein krakk i

vindfanget. På høgre armen har han ei tatovering. «Neil

Young» står det. Han ler litt når vi spør, det er eit varig

minne frå yngre dagar, men det kunne vore verre, humrar

han. 

Vi får to av hans eigne viser, der teksten også speglar

haldningane og livet dei lever. 

– Dei to siste åra har eg for det meste komponert, men det

kjem også ein og annan songtekst. Gitarstykket

«Seterminne», som han spelar for oss, er inspirert av livet

budeiene levde, både det harde arbeidet og romantikken,

fortel Rupert. 

Han er inspirert av naturen og livet her, men det som skjer i

verda utanfor påverkar han også. 

– Visedikting har heile verda som virkefelt. Det handlar ikkje

berre om vår vesle enklave. Nyhende og menneske ein møter

påverkar også. Alt heng saman, det ser vi på klimautvikling

og miljø. Det som skjer ein stad påverkar det som skjer ein



heilt anna stad. Vi lever ikkje i ei boble, sjølv om vi sa at vi på

ein måte er utanfor verda. Vi er nå absolutt ein del av verda

likevel, avsluttar Rupert.

*
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