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LIVSSTIL

BY? ÅH, LAND!

Lyst til å ﬂytte på landet, sier du? Velkommen etter. Møt de urbane bygdeoriginalene.
����� ���� ����� � ������ �. ��������� ���� ������ �������� � ���� ��������
Kjerringøy/Galleberg/Namnå/Maridalen/Hissingbydalen/Stockholm

��� �� ������. – Jeg liker å sette meg selv i situasjoner hvor jeg tyner fram litt store følelser, ivrer DJ Elin «Sunshine» Vister.
Hun har i flere år lengtet etter å leve og jobbe i naturen og flytter nå fra Oslo til en utpost i Nordland. For å lage lydkart over Kjerringøy.
������ ��. ���� ���� | �� | �

BY? ÅH, LAND!

Skulle jeg gått og tråkket rundt i London hele uken, hadde det nok til
slutt rablet for meg. Jeg ville blitt uutholdelig for min kone og mine
barn. Jeg må ha rom. Jeg må ha luft. Jeg må ha ro
����� ������ kokk
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� ������������� snappes
halvparten av alle gårdsbruk
som selges opp av aspirerende bønder fra storbyene – såkalte «greenshifters». I Norge
er gresshoppere fortsatt et
tydeligere fenomen i mediene enn på bygdene: Avisene
har hittil i år trykket formuleringen «Livet på landet» tre
ganger så ofte som i hele fjor
(se graﬁkk), og Aftenposten
fulgte nylig opp med en
«Passer du til å bo på landet?»-quiz. En million seere
ser fram til sesong to av utkantsvermeriet «Himmelblå», og i Dagbladet inntreffer sommeren først når

hobbybonde Andreas Viestad rapporterer fra småbruket på Sørlandet. Men
hva bedriver aspirerende, urbane bønder i virkeligheten?
De velter bladkiosken. De
siste ti årene er 32 nye interiørmagasiner tatt inn i Narvesens bladhyller – og særlig
de som dyrker livet på landet
scorer svært høyt på bestselgerlisten. Trykte svermerier
som Isabellas, Drömhem
&Trädgård, Lev landlig og
Gods & Gårdar har ﬁredoblet
salget – og ifølge statistikken gitt særlig viktige bidrag
til livskvaliteten på Oslo
vest.

������� ��� �������
������ oppføringer med formuleringen «Livet på landet» i
mediearkivet Retriever:
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kelig ny tidsalder, ivrer Li Edelkoort. Hun er blitt kalt
guru, en trollkjerring. Når den nederlandske trendanalytikeren spår fremtiden, lytter finansfolk, bildesignere, turistoperatører, moteløver, merkevarebyggere og ingeniører. Mens utfordrerne baserer seg på
statistikk og markedsundersøkelser, har Edelkoort
gjennom 30 år dyrket fram et unikt instinkt og observasjonsevne. Nå er hun mer oppspilt enn noensinne.
Et sylskarpt bilde av fremtiden har materialisert seg
på hennes mentale radar: En bonde.
– Urbane innovatører vil søke til landsbygden, hvor

�������������

��

��� ���������� �����. – Endelig ser jeg en vir-

de vil oppleve hvordan naturen fungerer og et mer
harmonisk liv leves. Hvert eneste aspekt av livene
våre vil ta en radikalt grønnere retning.
2008 var året da flertallet av menneskeheten for første gang bodde i byer, ifølge FN, og innen 2030 skal
brøken bikke 2/3. Ifølge Edelkoort er motreaksjonen
allerede på vei. I nær fremtid vil byfolks bilde av bevisstløse bygderånere, sjelløse betongbygg og fettglinsende hurtigmat vike plass for en ny «rural urban
space». En kraftig oppdatert bondestand vil bli planetens nye elite. «The farm of the future» blir overflødighetshornet som dyrker fram 90 prosent av alt vi
forbruker: Klær, materialer, mat, drivstoff – og etter
hvert en mer helhetlig forståelse av tilværelsen.
– Landsbygda vil bli åsted for en symbiose av teknologi, biologi og design, slik at den rurale og den urbane livsstilen smelter sammen i ett.
Edelkoort er overbevist om at de nye urbane bygdeoriginalene vil løfte menneskeheten inn i Fremtiden.

��

– Ka faen i svarte hællvette driv dokker med utpå
det hællvettes jævla jordet!? Ha dokker vekk, og det i
en forbanna hællvettes fart!
DJ Elin «Sunshine» Vister trodde hun hadde gjort
alt riktig. Hun hadde prøvebodd Kjerringøy tre uker
på høsten. Hun hadde nettopp hutret seg over fergeleiet i syv grader og piskende regn. Hun hadde opprettet en lokalpatriotisk facebookgruppe der hun
aller ærbødigst ba om mulighetene for chili hos lokalhandleren, litt blå Jarlsberg, et lokalt kor, kanskje
en workshop med yoga i ny og ne. Hun hadde til og
med bedt D2s utsendte om å behandle lokalbefolkningen med respekt.
Nå sto en fastboende storbonde og brølte i retning
av flyttelass, hovedstadsfotografer og reflektorer.
– Ka er det for en hællvettes jævla oppførsel?
Bonden dundret igjen traktordøren. Elin Visters
unnskyldninger druknet i traktordur.
– Huff, håper ikke det der ødelegger opplegget mitt
her ute.
Etter fjorten år som profesjonell DJ, fem av dem i
London, er Vister endelig på plass. Oslo-kvinnen har
forlatt leiligheten på Grünerløkka for å slutte seg til
de 350 fastboende på den værharde øya i Nordland.
Vekk er de nattlige strabasene på klubben The Villa,
vekk er espressobasert kaffe:
– Jeg ville gjøre landlig liv til regelen, ikke unntaket. Jeg ville at byen skal være noen jeg oppsøker, ikke
oppholder meg i.
Vister har forelsket seg i den hamsunske nordlandsidyllen, de hvite strendene, det turkise havet, den
nesten lumske fjellheimen innover på halvøya. Men
det vil få sine ulemper:
– Jeg kommer til å savne å bare stikke hodet ut av
døren for litt sushi.
Godt da, at take-awayen erstattes med rotekte bygdeliv – fremtidens største luksusgode.

◆

��� ������ ut blant fjellheim og myr:

– Denne grønne bølgen er helt ulik den vi var gjennom på 1970-tallet. Vi står ikke lenger foran en trend.
Det jeg snakker om, er en hel bevegelse.

����. – Jeg virkelig bare hungret etter litt normalitet!
Kjendiskokk og tv-fjes Jamie Oliver er i tankene et helt
annet sted enn på hotellrommet i Stockholm:
– Å kunne gå nedover gaten og hilse på folk, å kunne
drikke meg dritings på lokalpøbben. Sånne ting.
Løsningen for den sleivkjefta publikumssuksessen ble å returnere til den lille landsbyen han kom fra
før entreprenørskap tok ham. Et gammelt murstenshus hadde stått tomt i tjueto år, Oliver fikset det opp,
plantet bakhagen full av urter og grønnsaker, ansatte
gartner og tjente en formue på boken og tv-showet
«Jamie At Home».
Ikke så godt at det ikke var godt for noe. Nå pendler
han og familien til rurale Essex så fort de kan.
– Jeg ser på meg selv som et nokså ansvarlig menneske. Jeg vil ta vare på meg selv og mine nærmeste.
Skulle jeg gått og tråkket rundt i London hele uken,
hadde det nok til slutt rablet for meg. Jeg ville blitt
uutholdelig for min kone og mine barn. Jeg må ha
rom. Jeg må ha luft. Jeg må ha ro.
Ikke at Olivers gamle naboer akkurat rant ned døren hans:
– Jeg har bodd årevis i London uten å kjenne naboene mine. Jeg kjenner virkelig ikke en kjeft! Vi nikker
ikke til hverandre engang! Hjemme på landsbygda
kjenner jeg alle – hver eneste jævla en.
Med skitt under neglene og gresskar ved kjøkkenutgangen representerer Oliver det som er blitt en ressurssterk folkevandring i Storbritania. En ny overdåd. For
første gang på flere generasjoner flytter det flere mennesker til den britiske landsbygden enn fra den, og kyllinghold sies å være kongedømmets raskest voksende
hobby. Et hus på landsbygda koster nå i snitt 400.000
kroner mer enn en leilighet i storbyene, og ifølge National Housing Federation øker prisgapet raskt. Samtidig
er luksusbegrepet i ferd med å forvitre. Dior-eier og LVMHs (Louis Vuitton, Moët Hennessy) Bernard Arnault
uttalte nylig at han ikke liker ordet lenger. At tidene aldri vil bli det samme. At håndverk og miljømessig ansvar er det nye. Eller sagt med Jamie Olivers ord:
– Enhver jævla idiot kan i dag kjøre rundt i en fet bil
med dyr klokke og merkeklær. Snakke i den siste mobiltelefonen. Dette har ikke noe med luksus å gjøre
lenger. Selv i fattige bydeler er dette goder man støter på hele tiden. Hva som er fremtidens luksus, er en
veldig interessant problemstilling – dette vil nok dreie
seg om helt andre ting.

�������������. På lokalpøbben i grisgrendte Exeter fant

kokk Jamie Oliver tilbake til godt naboskap og glemte fyndord.
Nå oppsøker kokken storbyen kun i nød. – Alt koker jo dessverre
ned til én ting: Man må tjene de jævla pengene. Det er nå engang
sånn systemet fungerer. Det er de færreste forunt å være så ekstremt gode til å være selvhjulpne hippies at de kan glemme det.
����: ����� ������������ �������������
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�������. Alex James var glad i kvinner, kokain og ost. Som bassist i britpopbandet Blur prioriterte
han lenge de to første lystene. I dag er James geitebonde, osteprodusent og landskjent bygdeoriginal.

������������. I den lindrende skyggen av sin private rosehekk lader komiker Dom Joly batteriene i selskap med et sjenerøst glass irsk cider. Skolegangen
med Osama bin Laden i Libanon er uendelig langt
unna. Fjernt er minnet om drømmevillaen Joly eide
i Londons Notting Hill – og solgte til Salman Rushdie
etter en ferie på landet. Nå minner Jolys tilværelse om
et av hans komiske stunt: I The Cotswolds, selve prototypen på den romantiserte, engelske landsbygda,
dyrker Joly en tilværelse bestående av idylliske beiteenger, klisjéfylte rosehekker og billedskjønne steingjerder. Samt kjendiser. Et helt lass kjendiser.
– Da jeg gikk inn døra på lokalpuben for første gang,
var Liz Hurley og Kate Moss de første jeg fikk øye på.
Kate Winslet og Chris Martin fra Coldplay var også
der. Helt sprøtt. Hva gjorde de der, liksom?
De bodde faktisk der. Og har siden fått selskap av
en raskt voksende skare kjendiser. I dag busses turister rundt i Jolys nabolag på organisert «celebrity spotting», og ender storøyde opp på den skamløst kostbare
landhandelen Daylesford Organics. I den gjennomdesignede nostalgitrippen tilbyr en økofrelst milliardærfrue kjernesunn ferskvare langveisfra i kombinasjon

��� �� ������. I The Cotswolds lever komiker Dom Joly ut drømmen om landlivet. Men han hater
hippier. Kjendisinnflyttere har løftet eiendomsprisene til høyder peace and love-generasjonen ikke når.

med miljøvennlig spa, karbongjerrig klesavdeling og
daglige kurs i slow food og sprøytefri gjærbakst. Prisene er galaktiske, men komiker Joly er ikke i tvil om
at opplevelsen er verdt hvert jordiske pund:
– Daylesford Organics er det sykeste stedet på kloden.
Man kan til og med få kjøpt geitosten til britpopens
største bajas.

��� ����� ���. Sett i ettertid lå det nok et varsko i
Blurs musikk. Albumtitler som «Modern Life is Rubbish», «The Great Escape» og «Parklife», peker mot et
spektakulært brudd med asfalt og storbyangst. Men

Å være småbonde koster
mer enn å være storkar på
byen i London. Dette er som å
finansiere et lite land.
���� ����� Bonde og Blur-bassist

at det var bandets bassist Alex James som endte opp på
landet, sjokkerte både byfolk og bønder. Britpopens
hjerteknuser hadde fråtset seg gjennom nittitallet,
og svidd av en million pund på champagne og kokain.
Så falt James for en langt dyrere hobby.
– Å være småbonde koster mer enn å være storkar på
byen i London. Dette er som å finansiere et lite land,
sier bassistbonde James til D2.
400 sauer beiter på jordene til poprebellen som i
sin tid selv tilbrakte en uke under et biljardbord på
Groucho Club.
– Her ute må jeg være litt mer fornuftig, sier James
entusiastisk:
– Jeg har bygd en ostefabrikk.
James’ prisvinnende geitoster og hyppige tv-opptredener som nyfrelst bonde har fått britiske aviser til å
slå fast at James nå er en «very big cheese in the country» – en sarkastisk referanse til Blurs monsterhit
med verselinjen «he lives in a house, a very big house,
in the country». Sangen var i sin tid et frontalangrep
på velbeslåtte rikinger som hopper av storbykjøret. I
dag står teksten igjen som en forbløffende presis profeti på James’ eget livsløp.
������ ��. ���� ���� | �� | ��
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���������
�������: Sande
����������: 1500
������������: Katt og
kaniner. Engelsk kultursti,
beverdam og den utgamle
eiken i Sande.

����� ����������. – Egentlig drømmer vi jo å bo som dette midt i byen, sier maler Gunilla
Holm Platou. Sammen med ektemann og bytryne Eivind har hun flyttet bylivet til Galleberg stasjon.

– Det er blitt mer Notting Hill her ute enn i London,
vedgår hovedpersonen.
Mens avisen The Independent har brukt førstesiden
til å spørre om det originale Cotswolds ødelegges av urbane innflytterne, er komiker Dom Joly såre tilfreds:
– Da vi flyttet hit for seks år siden kunne jeg drept
for å få sette tennene i litt asiatisk take-away. Med
fiffen på plass er plutselig det kulinariske tilbudet på
høyde med London.

Et fornøyd flir brer seg under rosebusken:
– Heldigvis har denne flyttebølgen ingenting med
1970-tallsmelankoli å gjøre. Jeg hater hippier. Og her
er det heldigvis for dyrt for dem.

���������. I løpet av hele etterkrigstiden har kun
én norsk aldersgruppe gått mot flyttestrømmen.
– 68-erne skiller seg veldig ut. En god del av dem flyttet faktisk på landet, sier flytteforsker Kjetil Sørlie ved

�� ����-��������.
Nærhet til en større by
dekker behovet for restaurantopplevelser og
viderekomne
dagligvarer.

���� ����������.
Ha et yrke hvor du kan

Norsk institutt for by- og regionforskning .
I samarbeid med Statistisk sentralbyrå har han samlet
hver eneste flyttemelding gjennom de siste 45 år. Statistikken kan oppsummeres i ett ord: SENTRALISERING.
Siden syttitallets katter og kaniner har da også det
grønne glansbildet falmet kraftig: Husdyrhold knekker den største idealist, kremjobbene befinner seg i byene og illusjonen om miljøgevinst spises opp av privatbilisme og langtransport. Skulle vi alle spise økologisk

����� ����

������ �� ������
Ekteparet Holm Platous
oppskrift for å opprettholde en urban tilværelse utenbys.

�������������. På bloggen «Me and Molly» besøkes Elisabeth Hatland av tusener daglig. I
det virkelige livet er hun rimelig alene med ektemann Arvid og de tre barna dypt inne i Finnskogen.

arbeide både på landet
og i byen. Få byfolk til å
komme på møter og
delta på workshops der
du bor.

������� ������������. Det er ikke lenger gåavstand til Deli
De Luca – løsningen er
romslig spisskammers,
stor fryser og ekstra
kjøleskap.
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���� ������
����������. Med besteforeldre i byen er
både barnepass og bekvem overnatting på
plass.

��� ����� �� ����
���. Rikelig med overnattingsplass gjør at
byfolk kan komme på
besøk uten å bekymre
seg for taxien hjem.

Interiørbloggen «Me
and Molly» leses av
opptil 2500 bonderomantikere daglig, og
mener disse landsens
trendene snart er over
oss:
��� tid.
����� barn.
������ farger. Fargekombinasjoner som ble
brukt på landet før i ti-

den, får sin renessanse
på interiør og klær.
�������� av tremøbler. Ubehandlede eller
malte (ikke hvitt!). Ja
da, furua kommer
tilbake.

����������.
Quilter, heklede lappetepper og hardangersøm når utover den
harde kjerne. Bunad og

folkedrakter blir populært som aldri før.
�������. «Husmor»
er ikke lenger et fy-ord.
Autentisk tradisjonsmat og hjemmebakte
kaker kommer på bordet, ferdigmat er utgått
på dato.

����� �����������.
Vill, uhemmet og fargerik vekst etter mønster

fra den franske
potager-tradisjonen.
�������� innredning.
Møblene blir færre, sosiale arenaer som sofa
og spisestuebord
større.
����������. Mat,
klær, kunst og dekorasjon blir personlig. Private fotos forstørres og
havner på veggen.

�����
�������: Grue
����������: 389
������������: De fire
store: Ulv, bjørn, gaupe
(og jerv i fjellet).
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�������: Råde
����������: 46
������������: Markens grøde. Jordbærbua i
Karlshus og Nordens største rosehage på Tomb.
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���������
�������: Oslo
����������: 613
������������: Kultivert ødemark. Forfattere,
musikere, intellektuelle
og skolerte 68-ere.

��������������. Stine Camilla Blichfeldt Ærø flyttet fra Sinsen til Østfolds skoger med ektemann Arnfinn og fire sønner. Men isolere seg? Ukentlig frekventeres tre kulturskoler og to idrettslag.

mat, måtte vi dyrket opp klodens regnskog og allikevel
gått sultne til sengs. Likevel tror Sørlie at landsbygden
kan stå foran en snarlig renessanse. En blodfersk flyttemotivasjonsundersøkelse viser noen tilløp:
– Før ble barn født på landet, i dag kommer store
kull til verden i byene. Disse menneskene vokser opp
til å bli en kreativ og svært selvbevisst klasse. Samtidig er det moderne bylivet veldig konformt i søken etter karriere og materiell velstand. Når så mange mennesker blir så like kan det tenkes at flere velger å gå
mot strømmen. At de bryter ut.

���� �� �����. Tre år er gått siden Eivind Stoud Platou, bytryne og grunnlegger av designbyrået Fruitcake,
begynte å fable om en nedlagt togstasjon i Vestfold.
– Vennene mine var alvorlig bekymret. De trodde
jeg var forelsket og blind.
Fra leiligheten på Majorstua hadde Platou hatt krypeavstand til alle urbane tilbud. Det eneste andre
stedet han hadde bodd som voksen, var Barcelona.
Kunne en slik mann overleve blant knapt 1500 fastboende på Galleberg? Selv Gunilla Holm, i dag Platous
kone og mor til parets to barn, var i tvil.

����������. – En fin ting med skauen er at man ikke får anledning til å drite seg ut. Det verste
som kan skje er at man hogger seg i foten i fylla, men det plager jo ingen, sier musiker Ivar Nikolaisen.

– Eivind er nok det mest urbane mennesket jeg noensinne har kjent.
Det gikk som det måtte. Da Platou flyttet på landet,
fulgte storbyen med på lasset. Når naboer i dag kikker inn døra i den restaurerte toghallen i Galleberggata 29, møtes de av Oslo 2007. Røffe interiørgrep og
glossy magasinstabler rammer inn husfruens atelier
og godsherrens hyppige workshops. Prikken over ien er de to assistentene som hver morgen ankommer
med toget fra Oslo S for å arbeide i Fruitcakes hovedkvarter på «fucking Galleberg».
Mens tidligere tv-vertinne Holm maler underfundige kyr, observeres Fruitcakes kreative direktør hyppig med drill og stikksag på høylys dag.

Jeg har stadig besøk av folk.
De blir ofte et par måneder av
gangen. Det er hyggelig, det
���� ���������� musiker

– Jeg er veldig opptatt av håndverksdelen av designfaget. Mye av jobben min foregår nå utenfor datamaskinen, forteller Platou, og trekker frem et håndlagd
platecover i trefinér.
– Et landsens platecover, ler Holm.
Eller sagt med trendguru Li Edelkoort:
– Håndverk og naturmaterialer er fremtiden. Design, mote og livsstil vil hente sine impulser og handlinger fra bondekulturen.

��������. Hvilke naboer, hvilke fasiliteter, hvilke
kulturtilbud! Den globale landsbyen var stedet hvor
hele verden skulle flytte inn. Hjulpet av bredbånd og
sosiale medier skulle klodens kreative klasse bli en
enorm, lykkelig familie og geografisk avstand ville bli
irrelevant: Med internett som livsstreng kunne innovatører trygt bosette seg i bygder hvor villaer nesten
var gratis, gresset grønt og tiden sto bom stille. Slik
har profetiene ljomet i 15 år. Men i Namnå i Finnskogen er familien Hatland enslige svaler.
– Jeg er veldig flink på netthandel. Da jeg fant salgsannonsen, løp jeg rett bort til Arild og sa: Her er drømmestedet vårt, sier Elisabeth Hatland.
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Det er kun i møtet med naturen alene jeg har følt 100 prosent
komplett lykke. Den nesten zen-aktige følelsen: Nå kan jeg dø
���� ������� DJ

Dagen etter kjøpte ekteparet de 250 tømrede kvadratmeterne usett. Så hastesolgte de sin designspekkede enebolig i Bergen, sa opp jobben, hoppet av forbrukskarusellen og fylte opp biler og tilhengere med
tre barn og jordisk gods. Trippende av iver tastet de
inn «Namnå» på gps-en.
Neste morgen oppsummerte ektemannen familiens nye tilværelse med fem ord:
– Nå er vi helt alene.
Han tok feil. Riktignok går det timer mellom hver
gang en bil passerer, og på barneskolen er seksualundervisningen kuttet ut i håp om å øke folketallet.
Men i bloggsfæren besøkes Elisabeth Hatland – under
navnet «Me and Molly» – av opptil 2500 unike brukere
hver dag. På listen over Norges mest populære bloggere har hun selskap av en flokk bonderomantiske interiør- og hageblogger. Alle tilbyr de visuell nødhjelp
til lengtende storbysmåbrukere. Shabby chic og country living. I «Me and Mollys’» digitale drømmeverden
er vinduene smårutete, fargekombinasjonene glade,
hagene i evig blomst og interiøret som skapt for store
kaffekrus og endeløse sommerkvelder. Et sted forbløffende likt familien Hatlands nye tilværelse. Så hvorfor bruke mange timer daglig på å blogge om at drømmen er oppfylt? Hva med å nyte den?
– Bloggen er min kreative kanal. Her får jeg kombinert det beste av to verdener, teknologi og tradisjoner. Design og ekte sjel. Og jeg vil jo at andre skal se
lyset.
Selv om tre av ti nordmenn oppgir at de er interessert i å kjøpe småbruk står nemlig mange hus på
Namnå tomme.
– Folk må se veldig mange eksempler på at folk trives på landet før de tør ta steget selv, forklarer hun.
Selv er Hatland snart fornøyd. Nå skal bare huset
pusses opp, et romslig vaskerom bygges, nytt kjøkken med spiskammers på plass, og i hagen skal det
anlegges andedam med bro. I sum: Mer landlig enn
noe som eksisterer på Finnskogen fra før.
– Denne eiendommen skal bli et smykke, sier ektemann Arild.
– Hva om dere blir rastløse?
Ekteparet Hatland smiler.
– Vi har aldri følt større ro i vårt liv.

bryterlitteratur, malerier, bourbon-flasker med stearinlys, vinylplater, et norsk flagg hengt opp ned.
– Det er jo egentlig ikke meg dere burde intervjue,
men alle de som bor i identiske Ikea-leiligheter på
Grünerløkka med flatskjerm skrudd til veggen. Det
er jo de som lever snålt. Slik jeg lever nå, har jo folk
gjort alltid. Jeg ser ikke på dette som noe drøyt. Kanskje det egentlig er patetisk? Å ha de mulighetene til
komfort, men velge å ikke bruke dem?
En svær, gammel vedovn står midt i den strøm- og
vannløse hytta. På loftet ligger en kompis fremdeles
og sover.
– Jeg har stadig besøk av folk. De blir ofte et par måneder av gangen. Det er hyggelig, det. Jeg var uten
hjem et års tid, dette er min måte å betale tilbake på.
Koia hadde stått ubebodd, men innredet siden femtitallet. Nikolaisen ble tipset av bekjente, en «Arne i
Raga» ble nevnt. I vinterhalvåret tar selvoppholdelse
alene rundt to-tre timer per dag: Vedhogging, snøsmelting, fyring, måking.
– Det gir en enorm inspirasjon, det konkrete arbeidet. Å hogge ved noen timer er jo en ordentlig fysisk
utblåsning. Det å være så nærme livet. Noe så grunnleggende som å få seg et glass vann kan være en utfordring.
Mot svært lav betaling og litt vedlikeholdsarbeid bor
han nærmest på ubegrenset tid.
– I byen følte jeg bare at solgte ræva mi, uten at det
engang ble noe særlig penger av det. Jeg hadde prøvd
å leve av musikken, fikk det ikke til, var blitt nokså
bitter. Det er ikke så mye romantikk bak valget om å
flytte ut hit.
Han ler:
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����� Yoga ved Gry
Zakariassen.

�����������, søstra mi
og bestefar.

������������ på
Oxigeno.

�������, Mucho Mas,
Kampen Bistro og The Villa.
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���. Fra en knøttliten koie i Maridalen nær Oslo by,
siver sigarettrøyk og Bob Dylan-breking ut i det morgenfuktige gresset. Den bortgjemte hytta er omgitt av
skrot, vedhogst, en gammel koffert, et respatexbord.
Inne i det vesle byggverket sitter Ivar Nikolaisen,
frontfigur i den norske rockegruppen Silver, blant ut�� | �� | ������ ��. ���� ����
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– Eller ok, jeg vet jo at akkurat dét høres litt søkt
ut når jeg sitter her og hører på Dylan omgitt av malingstuber, Jack Daniel’s, stearinlys og en lidende
kvasikunstner sovende i andre etasje.
Kassegitaren er i det minste stuet vekk. Et tog dundrer forbi i skogen bak koia. Vokalisten snakker om
en planlagt Aukrust-inspirert fanzine om hjemløshet. Om løsgjengerloven. Om frykten for Oppsynsmannen. Om å balansere tilværelsen med fyllekuler i
Oslo. Om avisenes stadige og paradoksale sutring om
miljø- og finanskrise om hverandre.
– Hva tror du om spådommene om at bygden vil bli
fremtidens luksusgode? At byfolkene kommer?
– Sier du det? Hmm. Bygda er vel en av de få siste
outsiderarenaene. Flytter streitingene ut av byen, blir
det jo kanskje levelig der igjen!

������� �����. Stine Camilla Blichfeldt Ærø
fråtser på ingen måte i livsstilsmagasiner.
– Men når jeg en sjelden gang kikker i ett, ser jeg
igjen mange elementer fra tilværelsen vår, sier musikkterapeuten.
Da hun sammen med ektemann Arnfinn satte opp
prioriteringsliste for sitt fremtidige liv tilbake i 1999,
toppet formuleringen «eie våre egne vegger». Fulgt av
lave utgifter og god plass. Nå er leilighet ved Sinsenkrysset byttet ut med husmannsplass og egen skog i
Østfold.
– Å kløyve er noe av det mest meningsfulle jeg gjør.
Så estetisk og samtidig så nyttig.
Nesten helt på egen hånd er det livstrøtte bestemorhuset familien kjøpte i Hissingbydalen blitt utvidet
med 140 arkitekttegnede kvadratmeter. Granitten er
fra nabolaget, trevirket fra egen skog.
– Tilværelsen vår peker nok både bakover og fremover. Vi har en forkjærlighet for de grunnleggende
elementene i tilværelsen, men har tatt med oss en
del urbane verdier.
En småsur barnefiolin skjærer gjennom gistne tømmervegger. Minstemann Linus (5) holder intimkonsert. I løpet av uken skysses fire barn til tre ulike kulturskoler i tre kommuner.
– Ungene vokser fra fascinasjon for kyllinger, vedhugging og kattunger. Nå må vi betale tidskostnaden
for hvordan vi har bosatt oss.
Blichfeldt Ærø savner muligens tilværelsen i Sinsenkrysset, med barnevakt, venner, arbeidsgiver og
fritidstilbud i umiddelbar nærhet?
– Nei, her ute står vi mye friere til å ta våre egne
valg. Vi tråkker ikke oppi så mange andre. Når ting
tar tid er det jo fordi vi har så mye liv vi skal leve.

�� ����������������. – Jeg vil jo egentlig holde dette litt

for meg selv, jeg vil ikke at halve byen skal ﬂytte etter, smiler DJ
Elin «Sunshine» Vister. Ytterst få timer er gått siden ankomst Kjerrringøy. Et par døgn senere oppretter hun bloggen «childofklang».
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BY? ÅH, LAND!

����������
�������: Bodø
����������: 350
������������: Nordlandsidyll med tilnavnet
«Norges Hollywood». Location for seks spillefilmer.

������ ��� �������. – Det er viktig for meg å bli godt mottatt av lokalbefolkningen, sier ElinVister. På sin første dag i Nord-Norge varsler naturvennen at hun kommer til å engasjere seg i mot oljeutvinning i Lofoten og broforbindelse til befolkningen på Kjerringøy.

����� ������������. På favorittstranden på
Kjerringøy blåser det mer enn da forelskelsen inntraff. Treogtjue varmegrader og midnattssol er byttet ut med sju sure og duskregn. Men DJ Elin Vister
er like blid. Den nyankomne hopper nærmest rundt
blant sivet og kråkebollene. Bak fjellprofilene truer
mørke skyer, legger seg ned på toppene. Over idyllen
sirkler to ørner.
– Jeg elsker hvordan landskapet åpner og lukker seg
her! roper Vister.
– Det er kun i møtet med naturen alene jeg har følt
100 prosent komplett lykke. Den nesten zen-aktige
følelsen: Nå kan jeg dø.
DJ Sunshine er imidlertid ikke kommet til Kjerringøy for å dø. Hun skal jobbe. Først på et offentlig
støttet, tverrfaglig to ukers kunstprosjekt i naturen,
deretter mukk alene. Med et soloalbum, og med lydopptak av natur og omgivelser – det hun selv oversetter til «økologisk akustikk».
– Jeg har alltid lett etter steder jeg kan jobbe, alltid
lett etter steder der jeg blir inspirert. Her klarte jeg å
skrive en låt per dag. Jeg fikk gjort yoga. Gått turer. De
dagene jeg dro inn til Bodø ble jeg bare lei meg, ville
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tilbake. Dessuten liker jeg at det er litt uskyldsrent
her. Det gir meg håp.
Vister titter rundt seg på Ica Sirilund:
– Jeg skulle gjerne gitt lokalbefolkningen noe tilbake. Kanskje gjort en workshop med barna på skolen
her? Gjøre de bevisst på hva støyforurensning kan gjøre
med lokalsamfunnet deres. Det hadde heller ikke gjort
meg noe å jobbe fysisk, på gård, en dag i uken.
Larmen i Oslo, hvinende trikker, gatefyll, store
menneskemengder, eksosstøv – listen er lang over
vederstyggeligheter Vister ikke kommer til å savne.
– Det skal bli deilig å ikke leve i et overfladisk forbrukssamfunn.
– Hva behager?

– Nei, altså jo. De er jo mer selvberget her. De virker som de har bena på jorden, at de ikke er så snobbete. De kjører jo store biler da, det er litt sånn ... er
dét nødvendig, liksom? Men jeg har troen på, eller jeg
vet, at det er utrolig flotte folk her oppe.
– Hva med ensomhet?
– Jeg føler meg faktisk mer ensom når jeg er i byen.
Det kommer jo sikkert mørke høstkvelder der jeg vil
savne byen, venner, kulturopplevelser, sånne ting,
men jeg har troen på å kanalisere denne følelsen inn
i musikken. Dessuten er jeg godt trent: Jeg har reist
halve jorden rundt, og det har alltid bare vært meg og
platene mine. Jeg kan lande hvor som helst og få meg
en venn i løpet av en dag.

���������. Det nærmer seg kveld. Utenfor preste-

Jeg ville at byen skal være
noen jeg oppsøker, ikke
oppholder meg i.
���� ������� DJ

gården, DJ Sunshines midlertidige hjem, står kyrne
og tygger døsig. Første natt og dag to er over. Venninnen har dratt hjem til Bodø. Stillheten har senket seg.
Straks er hun alene i sitt nye liv.
– Hva er det første du skal gjøre nå?
– Forsøke å komme meg på internett. ��
nils.anker@dn.no / sigurd.ronningen@dn.no

