
VILLSTRÅ OG GROBLAD
Viser fra 1970-tallet, de fleste på 1980-tallet
og fram til 2005, samtlige er innspilt.

(1) Underlig møte
(2) Vandrevise
(3) Trubadurene kommer!
(4) Melankoli-november!
(5) Presten Mateus
(6) Gammel vals (til Linda 4 år)
(7) Risen og Risegygra (de to første nordmenn)
(8) Vise for tomme rader
(9) Eventyrspor
(10) Greven og grevinnen
(11) Kjærlighet i mørke(11. september 2001)
(12) Fru Rapps rapsopdi
(13) Poetens natt
(14) Vårstubb
(15) Elise er annerledes

(16) Du er barn av ditt tre

SPILLOPPER!
Jeg bidro til at Vestfold Ukuleleklubb ble
danneti 2003, og jeg skrev typiske ukulele-viser,
samtlige er innspilt.

(17) Sommersurium
(18) Karl Johan-spranget
(19) Hva dyr gjør
(20) Edderkoppen Eddie
(21) Pung ut, jeg trenger gryn!
(22) Rallar-Kalle
(23) Serenaderier
(24) Blues i blått
(25) Gammel mann
(26) Humlegutt og Vepsa

(27) Hjelpe Vårherre

SYNG, MINE STRENGER!
Varierte viser fra perioden 2006-2008, samtlige er innspilt

(28) Syng, mine strenger!  |  (29)  Skjenk meg til blikk (eng. trad.)
(30) Mitt hjertes uro   |  (31)  Alle disse fine orda  |  (32)  Fremmedord
(33) Bevingede ord på flukt  |  (34)  Takk for sist!  |  (35)  Smålåten
(36) Tinytune  |  (37)  Noen små bagateller  |  (38)  Some few tiny trifles
(39) Flyktning  |  (40)  Si meg, drar du til torgs i dag? (Scarborough Fair)
(41) Hvis jeg var en fugl

GRÅSTEIN OG GLIMMER
Viser fra perioden 2008-2012, de siste årene på Freden + en glemt vise (48)

(42) Balladen om Peder Gråstein  og skjønne Magda  |  (43) Et hundeliv
(44) Vesle vever  |  (45) Tiggeren i Gaza by |  (46) Barnelandet Ukulelia
(47) Kyss-meg-over-gjerdet! |  (48)  Makt og avmakt (kassett fra 1986!)
(49) Veien (Avskjedsvise) | (50) Nattvise  |  (51) Høstvise
(52) Sangen til jorden |  (53) Oslo-minner 1951 | (54)Frysja går!

VESTFOLD-VANDRINGER
Jeg hadde skogseiendommen «FREDEN»
i Vestfold fra 1979, og bodde der 1997-2012.

KUNST I SKOG:
Inspirert av ulike kunstverk i «Sti for øye»,
et utendørs galleri i skogen
(55) Drømmeren   |   (56)  Strofe ved berget det grønne
(57) I Kvitterlunden  |  (58)  I ura-tiden  |  (59) Gråbein-sporet

HISTORISKE STREIF:
Inspirert av historiske steder i Vestfold
(60) Grevinnens tresko  |  (61)  Krigeren på Re
(62) Den gravende grave vs. Noa |  (63)  Ved verdens ende
(64) Ferden mot Skiringssal

TILBAKE TIL SKOGENE:
Eiendommen Freden var et naturparadiS dominert av store bøketrær
(65) Eventyr i bøkeskog  | (66)  Stillere nå
(67) Det hysser i hauane  |  (68)  Jordfars lykter  |  (69)  Barn i skog
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