
50 Visit Skeikampen

– Vi fant igjen en del gamle ting som 
var stua bort. Jeg er veldig interessert 
i en landlig stil og har vært opptatt av 
å finne en stil som passer huset godt. 
Men det skal ikke være noe museum, 
det må være en balansegang.

Av Åse Kari Gravråk

Alt var som før
Guri Søby og Lage Andreas Ganger 
tok over Tune, et gammelt småbruk i 
Rødumsbygda, i 2002. Da hadde det 
stått tomt i mange år. Opprinnelig tilhørte 
Tune besteforeldrene til Lage, Fredrik og 
Ågot Tune. Gjennom oppveksten var Lage 
ofte på besøk og han har alltid hatt et 
nært forhold til stedet. Da de tok i bruk 
plassen som feriested, var alt i huset akku-
rat som det var da besteforeldrene bodde 
der. Møbler, bilder, bestikk i skuffer og 
kopper i skap. 

Omfattende prosess
– Vi brukte det sånn som det var i starten, 
men etter hvert begynte vi å ta tak, fortel-
ler Guri. – Det første vi gjorde noe med 
var stua. Vi strippa tak og vegger og 
fjerna vegg-til-vegg teppet på gulvet. Da 
kom tømmervegger til syne og masse sag-
flis fossa ned, og nydelig tregulv var skjult 
under teppet. Flere av tømmerveggene 
var veldig skada, men vi klarte å redde 
én vegg. De andre veggene panelte og 
malte vi. Taket ble en omfattende prosess, 
det viste seg at det var for lite bæring i 
huset så vi måtte sette inn bærebjelker. 

Gammel husmannsplass
Tune var opprinnelig en husmannsplass 
under Blihovde, og Blihovdstuen var det 
opprinnelige navnet på stedet. Det var 
først da Fredrik Tune tok over garden i 
1939 at han tok navnet Tune både som 
slektsnavn og gardsnavn. Våningshuset er 

fra 1907 og driftsbygningen fra 1887. 
Garden var i drift frem til 1970, jorda ble 
deretter bortleid. 

Inspirert av lafta brune tømmerhus
Guri og Lage hentet inspirasjon fra lafta 
brune tømmerhus i Gudbrandsdalen. De 
kunne tenke seg samme type husfasade 
i Tune. De fikk hjelp til å tegne hele 
huset og tips til panel og farger av Arne 
Thorsrud som er arkitekt. De valgte å 
bygge på en halv etasje for å få fasaden 
hel. Dermed ble det et ekstra soverom og 
etter hvert skal det bli et ekstra bad.
– Vi er glade for den hjelpa vi fikk av 
arkitekten, vi ble veldig fornøyd med 
resultatet, sier Guri. – Det nye badet må 
vente litt, det har vært så mye oppussing i 
løpet av tjue år så nå er det litt stillstand! 
Men vi har kjøpt inn fliser så det er mulig 
vi setter i gang til våren. 

Fra småbruk til feriested
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Hvor henter dere motivasjon fra etter så 
mange år med oppussing?
– Tja, det kan du spørre om… Jeg er 
veldig interessert i interiør, jeg synes 
det er veldig gøy! Lage er kjempeflink 
til å snekre og finne løsninger, det er et 
fellesprosjekt. Ellers passer vi på å ta 
frihelger uten noe som helst oppussing, 
det er viktig å skape en balanse. Det blir 
noen skiturer til Skei rett som det er. 

Det gamle eldhuset
Det er flere småhus i Tune, blant annet et 
gammelt eldhus. Dette er ei koselig lita 
stue som Lages bestemor, Ågot, brukte 
som bakstehus i gamle dager. Hun var 
veldig glad i å bake flatbrød og lefser. 
Ovnen står der fortsatt. Den stua har 
Guri og Lage lyst til å gjøre noe med 
etter hvert. Ellers har Lage fått i stand nytt 
verksted i et av de andre husene. 

Hagen har fått nytt liv
Tune ligger åpent og fint til i landskapet 
med nydelig utsikt. Guri har stor interesse 
i hage og blomster og bruker mye tid ute 
i det grønne om sommeren.
– Ågot hadde en fin hage i sin tid, men 
jeg må ha mye stauder som klarer seg 
sjøl. Vi har planert hagen og plantet urter 
og blomster av ulike slag. Det er ganske 
værhardt her så jeg kan ikke ha alt mulig, 
men det er utrolig flott her på sommeren.

Trives godt i Rødumsbygda
De bor på Lillehammer sammen med 
datteren Andrea (20). Guri jobber som 
lærer på Brøttum, Lage jobber i Ringnes 
og reiser en del i jobben. 

Kan dere ikke likeså godt flytte til 
Rødumsbygda?
– Det har vi vurdert flere ganger, men 
vi bor i Søre-Ål og det er veldig praktisk 
i forhold til jobbene våre. Men vi trives 
i Rødumsbygda også, det bor mange 
hyggelige folk der og vi har alltid følt oss 
veldig velkomne. 

Kilder og sv/hv foto: Fra boka Garder og slekter
i Engjomskretsen, Gausdal Historielag 2016

Andre foto: Privat

GURI OG LAGES TIPS TIL DEG 
som vurderer å pusse opp gammelt hus

•  Lag budsjett! Ta høyde for at små og store  
 utgifter kan dukke opp underveis. Du bør ha  
 god oversikt over hvor mye penger du har til  
 rådighet. 

•  Sjekk hvor mye du kan gjøre selv (snekring,  
 maling osv.)

•  Gjør bakgrunnssjekk før du leier inn hånd-   
 verkere. Vi måtte fjerne et helt gulv med  
 historiske fliser på grunn av slett arbeid. 

Du kan se flere bilder fra Tune 
på Instagram: @guristova


