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Har blitt oppdratt av gjeterhund

Sauer tror de er hunder
På Skauen gård på
Tjøme tror lammene
Sara og Tor at de er
hundevalper. Det
skyldes at de er vokst
opp uten mor, og at de
er oppdratt av den
australske gjeterhunden Mira.
Sven otto rømcke
red@oyene.no
416 98 620

Sammen med Mira og Renate
Ottersen, som er Miras eier, går
de turer i Gjervågskauen og
langs Kynna. De kommer når
Renate Ottersen roper, og de
spiller fotball med Mira.
Øyene besøkte Skauen gård
sammen med en stor flokk av
barn og unge fra Renates familie og nabolag. Sara og Tor var
helt trygge både i leken og da
noen av barna nesten sloss om
å få gi lammene lunken melk
fra tåteflaske. Mens de to sauevalpene drakk av flaskene sine,
logret de intenst.
Øyenes utsendte har aldri
sett sauer logre og spurte om
det er vanlig.
– De har nok lært det av Mira,
var forslaget fra et av barna.
Og det kan jo hende. Men senere har vi fått vite at lam logrer
når de er glade.
Forhistorien til Sara og Tors
liv som hund, er at virksomheten Færder Får om vinteren leier rom for besetningen sin i den
gamle låven til Renate Ottersen. Under lammingen i vår, var
det to lam som en søye ikke vil-

FAMILIEHYGGE: Niese og nevø forer sine nye venner. Maja holder flasken for Sara, mens Victor sørger for at Tor får melken sin. FOTO: SVEN
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le ha, og som Renate Ottersen
ble tilbudt å overta. Det ble litt
av en utfordring for en bonde
som driver stort med kveg, men
visste lite om sauer og lam. Det
gikk bra, og lammene, som ble
født 20. april, tror altså at de er
hundevalper.
Øyene fikk se to selvstendige
dyr som trives blant mennesker. Men så er de ikke bare blitt
heiet frem av Renate og Mira.
En liten flokk av barn og ungdom har vært med på laget.
Renate lover at hun og Mira
skal ta godt vare på de to ung-

dyrene. Men til høsten blir det
nok slutt for de to. Slik er lammets liv og bondens hverdag.
Sara og Tor er del av den flokken av gammelnorsk spelsau
som Erik Asmyhr og Terje Bjerga etablerte i 2003. Det er en robust rase som går tilbake til vikingtiden og som klarer seg ute
hele året.
I låven på Skauen har sauene
husrom når det ikke spirer og
gror. Da fores de med økologisk
silo og høy.

Naboer på godt og vondt
Jeg har ikke rukket å slå de sterkeste røtter når det gjelder å bo seg til. Riktig nok
har jeg bodd her jeg nå bor i sju år. Ikke at
det er noen sensasjon da. Før jeg flyttet
hit, hadde jeg et opphold på elleve år til
sammen i den leiligheten. Så jeg er vel
ikke akkurat en nomade. Men ting i et
menneskes liv kan gjøre det slik at å
komme seg videre, det er det som må til
for å finne en slags ro.
Første gang jeg flyttet etter et veldig
langt opphold på ett sted, det var til en
leilighet i Oslo. Jeg var ikke vant til å ha
noen over, så det var et skikkelig vågestykke for en som er var for lyder. Å flytte
inn i en gammel bygård, og i første etasje, det var skummelt. Men leiligheten
var så fin, og beliggenheten helt perfekt.
Da jeg hadde lagt meg første kvelden,
hørte jeg plutselig en stemme. Ikke helt
nær, men veldig tydelig. – God natta, du.
Ops! Hvem snakket? Så hørte jeg en
mannsstemme svare, og forsto med ett
at det var naboen i etasjen over. Hjelp!
Jeg måtte dele soverom med naboen! Denne naboen skulle jeg få
mye å gjøre med i de to

årene jeg holdt ut der. De festet nesten
hver helg. Til morgenlyset kom. Og når
de ikke festet, hadde de to smågutter
som fikk lov til å hoppe fra sengen og ned
på gulvet (mitt tak) søndag morgen fra
de våknet, noe som kunne bli svært tidlig. Jeg hadde et skap med glass i soverommet, og en prismekrone i taket. Lampen svingte faretruende og glassene
hoppet som forskremte høns i skapet.
Dette ble etter hvert så ille at jeg følte jeg
måtte si fra. Det skulle jeg aldri ha gjort.
Hevnen er søt, som det heter. Festene
ble villere, og guttene hoppet mer og
mer. Dørene ble smelt igjen til alle tider.
Det var så ille noen ganger, at jeg satte på
min egen musikk, som på den tiden besto av mest opera. Satte det på full styrke, og prøvde å sovne til Madama Butterfly. Jeg sendte et brev til styrets formann,
men fikk til svar at «Man må tåle musikk
og dans fra naboer». En natt
våknet jeg av

LÆRING OM SAU OG HUND: Renate Ottersen gir de besøkende
unge innsikt i sauestell, mens Sara, Tor og Mira sørger for at alt går
ordentlig for seg.

voldsom dunking på døren. Jeg åpnet, og der lå
nabodamen som bodde
over meg. Hun stinket
sprit. Hun tok tak i morgenkåpen min. Jeg dyttet henne ut, og i øyet i
døren så jeg henne gå opp iført bare en
overdel. Resten var godt synlig. Morgenen etter så jeg at hun hadde latet vannet
på matten min. I veggen ved siden av
hadde jeg en nabo som øvde på piano.
Og det var ikke hvilket som helst stykke:
«Til Elise». Ja du kjenner vel det stykket?
Jeg flyttet derfra. Den neste naboen over
meg, spilte golf, inne ... om natten.
Nå skal jeg snart flytte i en ny leilighet.
Den skal visstnok være godt
isolert ...

