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Forord 

Historiene og anekdotene i denne boken er alle nesten sanne, enten 

opplevd i egen person av bokens forteller eller fra tredjepersoner. 

Husk at en historie kan være like god selv om den ikke er helt sann!  

Alle navn i boken er endret til tilfeldige navn for å unngå eventuelle 

uheldigheter. Tross alt det skjedde jo en del på Grefsen og Kjelsås på 

den tiden. 

En annen ting er at selv om Grefsen og Kjelsås er et relativt lite 

geografisk område med en relativt liten befolkning, var det plass til 

mange forskjellige miljøer og kretser. Det var også ganske store 

forskjeller på hva den enkelte opplevde, selv om aldersforskjellen 

kanskje bare var ett eller to år.  

Det var også overraskende liten kontakt mellom miljøene. Med andre 

ord, var du fjorten år en viss periode, kjente du kanskje ingen eller 

svært få av de som var 15, for ikke å snakke om gamlingene på 16! 

Det vil derfor være store forskjeller i den enkelte Grefsengutt eller 

Grefsenjentes opplevelser av de samme tingene, de samme stedene, til 

forskjellig tid. 

Derfor: Ta boken for det den er, og le med! 

Hilsen forfatteren  
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Kapittel 1 

The Way We Were! 

Jonathan
1
 hadde blitt gammel. Det hadde kommet ganske plutselig og 

ikke så rent lite uventet. Når han tenkte tilbake på de siste fem til ti 

årene hadde vel et og annet tegn kommet, men nå var summen blitt 

tydelig. Ikke så mye kroppslig, kanskje, men absolutt i måten 

omverdenen så han og oppfattet han utgjorde en helhet, han var i ferd 

med å bli gammel, eller var rett og slett blitt gammel. Det kritt hvite 

håret var heller ingen spesielt god indikasjon på ungdommelig 

virilitet, selv om frisøren hans forsikret han om at det faktisk kledde 

han, hver gang han fikk det klippet. 

Jonathan selv hadde helt til det siste følt at han var en mann i sin beste 

alder. I arbeid så det holdt, hobbyer så det holdt og et aktivt liv som 

ingen kunne matche, kanskje. Livet hadde på mange måter vært et 

eventyr. Oppveksten og ungdomsårene på Grefsen i Oslo, arbeidet 

med industri og offshore automatisering over hele verden og de siste 

årene roen og freden i Loshavn, på Borhaug og Lista.  

Ekteskapet med Jaqueline, de tre flotte barna, alt var som i et eventyr. 

Etter avslutningen av karrieren i Oslo hadde tilfeldigheter ført ham 

først til Kristiansand og senere til Loshavn og deretter Borhaug på 

Lista. Han og Jaqueline var et av de få fastboende parene, men det var 

i ferd med å bli flere fastboende så alt var på stilker som det het der 

nede. 

En stund etter at de hadde giftet seg og slått seg ned i Jonathans hus 

for alvor med deres første barn, hadde han funnet en ny karriere, 

undervisning. Det var tilfeldig, han hadde sittet som vanlig på 

Havnekiosken, Borhaugs absolutte senter for barn som voksne, med 

                                                           
1
 For å bli bedre kjent med miljøet på Lista les gjerne Jacquelines Hevn 
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en kopp kaffe og lest avisen da en kjenning, Åge, hadde dukket opp 

og begynt å prate om løst og fast. 
2
 

Da Åge etter hvert hadde fått lirket ut av Jonathan litt mer om 

bakgrunnen hans hadde han spurt direkte: Lyst til å bli lærer på 

videregående? Vi trenger en lærer på Elkraft, du er som skapt for 

jobben! Flott jobb, korte dager, korte uker, liten lønn! Og da han til 

sist med stor tyngde lagt til: ”Mye bedre enn å jobbe”, merket 

Jonathan at det kriblet litt. 

Når sant skal sies hadde det begynt å bli litt ensformig. Jaqueline 

hadde sin jobb i Borhaug Sport og Data, og han hadde hjulpet litt nå 

og da, men det var Jaquelines domene, helt klart.  

En egen jobb igjen? Han hadde på en måte slått seg til ro med å ”surfe 

inn”. Han hadde liksom bestemt seg for at over tyve år med opptil 150 

reisedager i året hadde vært nok. Men ok, Åge var en hyggelig kar han 

kjente litt og hvorfor ikke ta en prat på arbeidsplassen hans og kikke? 

Det hadde vært starten på en foreløpig femten år lang karriere som 

lærer. Den første perioden litt stress og mas, var da ikke grenser for 

hva denne gjengen ikke kunne, og pedagogikkutdannelse samtidig 

med undervisningen, men nå, femten år senere, var det en lek.  

En morsom lek, men de som sier at man føler seg ung når man omgås 

ungdom tar feil. De burde prøve! I det minste burde de prøve når 

melankolien og demonene begynner å melde seg og til tider kanskje 

tar overhånd! Man føler seg definitivt ikke yngre ettersom avstanden i 

alder tvinger seg på, og etter hvert blir så stor at man ikke tar del, men 

tar avstand. 

I den senere tiden hadde han slengt rundt på strendene på Listahalvøya 

og mimret for seg selv, mimret mye! Oppveksten på Grefsen og 

Kjelsås, skolegang, Trondheim, pussig så klart alt står i minnet etter 

alle disse årene? Pussig hvordan hendelser kunne sette i gang minste 
                                                           
2
 For å bli bedre kjent med Jonathan Skaft les romanen Jacquelines Hevn og Prosjektlederen 
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tankerekker som tilsynelatende aldri tar slutt? Jonathans liv hadde 

vært rikt, han hadde gjort en rekke heldige valg og angret ikke på noe, 

i det ikke som han husket. 

Denne kvelden startet Jonathan runden sin på Nordhassel stranden. 

Han visste han kom til å svinge innover mot Borhaug etter hvert, det 

var alltid en god slutt. Han tok seg selv i å nynne en kjent sang, ”We 

Are the Champions”, Queen! Han merket til sin tilfredshet at han 

faktisk husket hele teksten. Selvfølgelig fordi det hadde vært en episk 

sang i ungdommen. En gammel slager og landeplage. Visstnok utgitt i 

1977, skrevet av Eddie Mercuri, en helt rå power ballade En sang som 

ble sunget på vorspiel, fest og av og til etter et vellykket nachspiel.  

Men den var vel egentlig koblet til sport og idrett? Jonathan mimret 

over i et annet spor, sin egen idrettskarriere. 
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I've paid my dues 

Time after time 

I've done my sentence 

But committed no crime 

And bad mistakes 

I've made a few 

I've had my share of sand 

Kicked in my face 

But I've come through 

 

And we mean to go on and on 

and on and on 

 

We are the champions - my 

friends 

And we'll keep on fighting 

Till the end 

We are the champions 

We are the champions 

No time for losers 

'Cause we are the champions of 

the World 

 

I've taken my bows 

And my curtain calls 

You brought me fame and 

fortune 

And everything that goes with it 

I thank you all 

But it's been no bed of roses 

No pleasure cruise 

I consider it a challenge before 

The whole human race 

And I ain't gonna lose 

 

And we mean to go on and on 

and on and on 

 

We are the champions - my 

friends 

And we'll keep on fighting 

Till the end 

We are the champions 

We are the champions 

No time for losers 

'Cause we are the champions of 

the World 

 

We are the champions - my 

friends 

And we'll keep on fighting 

Till the end 

We are the champions 

We are the champions 

No time for losers 

'Cause we are the champions 

 

Hvorfor dukket den opp nå? Umulig å vite, hukommelsen er en 

merkelig ting, men her gikk han altså og nynnet på denne power 

balladen uten egentlig å vite hvorfor.  
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Pussig, men kanskje ikke så veldig pussig, tankene begynte å spinne 

om hans egen Champion karriere. Det var vel egentlig ikke noen 

Champion karriere, men allikevel? Han så for seg sin egen 

sportskarriere, merkelig hvordan en enkelt sang satt i gang en hel 

tankerekke, og hvordan en tankerekke kan leve videre på egenhånd, 

og nesten bli manisk? 

Jonathan hadde vel antagelig vært ganske gjennomsnittlig innenfor 

idrett, eller?  

De første minnene om idrett startet alltid utenfor huset i Grefsenveien.  
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Kapittel 2 

På den tiden, 60 tallet et eller annet sted, var trikkeskinnene lagt som 

togspor midt i veien, med stolper som holder takskinnene oppe på 

rekke og rad, midt i mellom sporene. Heter antagelig luftledning eller 

noe sånt, men på Grefsen var det alltid takskinner.  

Hele vinteren igjennom spilte gjengen ishockey i veien. Antagelig var 

det svært få biler, for minnene fortalte om en helt fin snø eller islagt 

vei på hver side av trikkeskinnene, og at spillet av og til måtte avlyses 

noen sekunder på grunn av en enslig passerende bil, men det var 

sjeldent, svært sjeldent. Gjengen som spilte ishockey hadde KoHo 

køller, seniorpuck, Botforstøvler og det var det. De kunne være fem til 

seks gutter i sving, men Jonathan stod alltid i mål. Målet var en liten 

del av gjerdet mellom porten og naboen. Kanskje en meter eller så og 

der regjerte Jonathan, alltid. Jonathan husket at han hadde hvite 

ordentlige leggskinn, festet rundt leggene med syltestrikker utenpå 

buksene og hjelm med tannbeskytter samt ishockeyhansker. 

Hanskene var arvet av den eldste broren og fungerte som 

keeperhansker eller snapphansker. Ikke fordi det var snapphansker, 

men fordi hanskene var altfor store og læret var gammelt og stivt nok.  

Tannbeskytteren hadde han fått som julegave en gang, like etter at 

behovet for tannregulering var fastslått og piggtråden installert. Om 

ikke familien var rike var det aldri mangel på noe. Alt kom, 

skoleutstyr, sportsutstyr, sykler og ting, men alltid som 

bursdagspresanger eller julepresanger.  

Sånn var det med økonomien. I verste tilfelle måtte man ”låne fra 

husleia”. Husleia var noe Jonathan ikke helt forstod hva var, men det 

var i det minste en stor, gammeldags lommebok som var godt gjemt. 

Her kunne man tydeligvis låne penger ved spesielle behov. 

Vinterens mange hockeykamper i gaten gav antagelig god trening og 

det skulle bli noen kamper for det lokale hockeylaget, men det ble 
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med et par småguttkamper. Ingen andre ville bli med og da døde det 

hele hen. Døden kom samtidig med at eldstemann i gjengen, som var 

et par tre år eldre enn de andre, endelig ble ferdig med 

bilmekanikerlinja på yrkesskolen på Sogn, fikk seg jobb og bil. Da 

gikk det ikke an å spille hockey med ungene, det skjønner alle. Bil er 

lik damer, sånn var det bare på Grefsen i den tiden. 

Men det var en flott periode. I ettertid er det vanskelig å finne ut hvor 

lenge den varte, kanskje et par år, kanskje bare en eneste vinter. Men 

det var en flott tid. Skole, kompiser, ishockey og lekser. 
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Kapittel 3 

Neste trinn på idrettskarrieren var friidrett. Idrettsklubben Torodd 

holdt til på Grefsen og kunne skilte med gode treningsforhold på 

Grefsen Stadion, ivrig trener og en og annen dyktig utøver. Jonathan 

ble som vanlig med fordi noen andre gjorde det. Friidrett var vel ikke 

kjernen i Jonathans idrettslige evner, men et ganske typisk sidespor – 

de andre drev også med friidrett. På mange måter var 

friidrettskarrieren en lang og ganske vaklende vei. Ingen spesielle 

talent, ingen store triumfer, kanskje var det rett og slett bare en 

forlengelse av folkeskolens aktivitet i frikvarterene som dro litt.  

En av de populære aktivitetene i frikvarterene på Grefsen folkeskole 

hadde vært å ”tøye”. Det vil si man stilte seg opp ved den 

møysommelig oppmalte 60 meter lange løpebanen midt i nedre 

skolegård og hoppet stille lengde. Tre hopp etter hverandre og 

bestemann var… Et underfundig utslag av 10 åringers aktivitetsbehov, 

men tøying var tingen. I friminutt etter friminutt stilte flokken på åtte 

til ti håpefulle seg opp på rekke, begynte med noen korte 

oppvarmingshopp før man satt inn støtet like før klokkene ringte og 

timene skulle starte.  

Pussig nok var denne øvelsen noe som passet godt for Jonathan og han 

knivet hele tiden med Johan, som var en av de nye i klassen og som 

hadde en naturlig sportslig kropp. Johan var god eller best i alt, og en 

utrolig populær fyr, den gangen hos gutta, senere også hos jentene.  

Stille lengde hoppingen var kanskje grunnen til oppholdet i Torodd, 

selv om øvelsene var lengde, riktignok med tilløp, høyde med dykk 

stil som Jonathan aldri fikk til, 60m, kulestøt og 1500m terrengløp. 

Litt av en meny, og selvfølgelig menyen til en som var sportslig 

anlagt, men uten spesielt talent i noen av øvelsene.  

Det sterkeste minnet fra tiden i Torodd var draktene, De var flotte, 

laget i et eller annet krepp stoff, hvit jakke og blå bukser. Jonathan og 



©JS/BE     04.10.2013          14 
 

de andre tok trikk eller bane til stevner, vanligvis på Bislet eller Jordal 

stadion, og reiste alltid i drakten, hvit jakke, blå bukser og Torodd på 

ryggen. Toroddmerket var en stor hvit T midt i en blå trekant. Ikke 

helt ulikt Supermannmerket!  

En søndagsmorgen hørtes imidlertid fortvilte stemmer fra stuen da 

Jonathan våknet – moderen hadde kommet til å vaske bukse og jakke 

sammen, og det var slutten for den fine hvite og blå kombinasjonen. 

Nå hadde det blitt mer likt himmelblått og blått, ufyselig. Men 

dessverre en vanlig skjebne for alle Torodd drakter.  

Jonathan drev det ikke langt i Torodd. Det eneste glimtet av 

høydepunkt var et Oslomesterskap i stille lengde i turnhallen til Oslo 

Idrettslag. Jonathan fikk endelig til et godt hopp, to meter og sytti cm 

og var rimelig sikker på en sølvplass, selvfølgelig etter Johan. Helt til 

dommerdusten avgjorde at det var et dødt hopp, han hadde subbet med 

buksa! 

En annen gang greide han å spurte fra Jan Ove i 1500 meter terrengløp 

på Sisiken jordet og berget en – fjerde plass. Heller ikke veldig bra, 

men honorert med en utrolig liten sølvpokal, som allerede var stygg 

og anløpt ved premieutdelingen og som under kveldens pussing 

avslørte at det ikke var sølv, kun et hårfint lag med sølv på utsiden, 

sølvplett. En messing pokal litt mindre enn et eggeglass var ikke 

veldig imponerende på hylla og ble omgående kastet! 

Det var egentlig ingen betydelige idrettslige høydepunkter i Torodd 

karrieren.  

Det var noen komiske episoder, som da storebror hadde fått lappen og 

skulle kjøre gutta til stevne på Marienlyst. Menyen var som vanlig 

60m, høyde, lengde og kulestøt. Storebror skulle kjøre i pappas nye bil 

og Jonathan var ikke så rent lite stolt da de feide inn på 

parkeringsplassen foran Kjelsås stadion for å plukke opp de andre som 

skulle sitte på.  
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Storebror ble ikke så rent lite sur da han oppdaget at han og 

forloveden hadde lovt å kjøre til Marienlyst stadion, i Drammen. På 

vanlig måte var også Jonathans øvelser strukket ut over en periode på 

seks timer. Det var den lørdagen. 

Til sammen la sportslige resultater grunnlaget for en rask og lite 

ærefull tilbaketrekning fra Torodd. 
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Kapittel 4 

Trinn tre på idrettskarrieren skulle bli hans siste, håndball! En vanlig 

fritidsaktivitet på kvelden om sommeren var å spille ”danka” på 

Grefsen stadion. Danka var en brutal øvelse, først et skudd fra 

straffemerket deretter står du i mål. Redder du eller får mål går du 

videre inntil en både redder og lager mål og du ikke. Dette var den 

vanlige kveldsaktiviteten, og det kunne være ganske mange som 

deltok og holdt på. Gjengen stod i en liten kø, et straffeskudd og så i 

mål for å prøve å redde nestemann sitt skudd. Enkel øvelse, få regler. 

Jonathan var konge i mål, og grei på straffe. Dette var tingen.  

Av og til ble det lag og spill! Jonathan stod i mål – alltid. Den gang da 

ishockey var vinterøvelsen hjemme i Grefsenveien, hadde Jonathans 

sommerøvelse ofte vært å kaste ball, en liten tennisball, i husveggen 

fra tre til fire meters hold for deretter å jobbe med å ta returen. Ganske 

utviklende og ganske enerverende, for folkene i huset. Særlig når han 

kastet i treveggen på det lille horisontalt delte huset. Når han kastet på 

grunnmuren var klagene færre. Denne treningen hadde nok gitt et 

forsprang, for han var etter hvert god i mål. At han hadde vokst fort og 

allerede som femtenåring var 190cm høy og veide 80 kilo hjalp nok 

også litt. 

Håndballen ble etter hvert en organisert sport under Kjelsås idrettslag.  

Dette var tingen!  

Trening to ganger i uken, aldri i en håndballhall, det fantes det svært 

få av på den tiden, men i diverse gymsaler, Kjelsås skole og Grefsen 

brannstasjon var de vanlige stedene. Jonathans mål var mellom to 

høydehoppstativer med en tjukkas bak seg. Senere fikk de tak i 

boblehallen bak Njårdhallen og fikk trene på en ordentlig bane.  

Håndball var Jonathans sport, endelig hjemme.  
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Han var god, Superstar? De var en gjeng og de hadde felles mål. 

Keeperplassen var hans trone, og han var god nok til å beholde den så 

lenge han ville, 40år.  

Eller, egentlig vet en keeper aldri om man er en god eller dårlig 

keeper, det er som regel få utfordrere til plassen og det er alltid et 

spørsmål om man er den utvalgte på grunn av idrettslige kvaliteter 

eller fordi han nå engang tør å stå der. 

Hva husker man etter førti år på håndballbanen? Utover det som er 

lært inn av reflekser og det å stå der? Vanskelig å si. For en keeper er 

alle kamper omtrent like. En morsom ting med Kjelsås var at de ofte 

slo de gode lagene og tapte for de mellomgode. På en mystisk måte 

kunne laget mobilisere en enorm evne, når laget ble inspirert på riktig 

måte. Derfor slo Kjelsås av og til Oppsal, Bekkelaget og Refstad, men 

kunne tape for de noe svakere lagene.  

Hva man husker? 

Lite, men en rekke enkelthendelser sitter. Som for eksempel 

linjespilleren Pål, som aldri vasket drakten, skittent triks for en 

linjespiller, den drakten luktet ikke godt. Laget fikk faktisk klager på 

allmenn renslighet.  

Eller heftige spyrunder før tidlige kamper på en Søndagsmorgen? 

Ingen sammenheng mellom kamp på søndag og utskeielser på lørdag, 

eller noen andre dager, på den tiden.  

Verdibaggen, alle la normalt sine lommebøker og klokker i en bag, 

som trener eller oppmann skulle ta ansvaret for – den ble imidlertid 

rett som det var glemt igjen på banen etter kamp. Andre ganger, under 

cuper med kamp både lørdag og søndag, kunne bagen være breddfull 

med øl eller vin.  
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Rumpetaklinger, under en kamp mot erkefienden, Fjellhamar, som 

normalt rutinemessig slo oss lett, hadde hele laget mobilisert, denne 

gangen skulle det bli seier. Det var imidlertid i ferd med å gå skeis på 

vanlig måte, så energi og adrenalinnivået ble økt betydelig i pausen. 

Alle løp tilbake i forsvar, alle overgikk seg selv i angrep, og vi fikk en 

knepen ledelse.  

Noen av gutta hadde imidlertid håndball som nummer to sport og 

ishockey som nummer en sport. Særlig en viss Pål, ikke han med 

drakten men en annen Pål, hadde ikke helt greid å legge av seg 

ishockeygrepene i garderoben. I kampens siste sekunder ledet Kjelsås 

med ett mål, var i angrep, men mistet ballen. Dette kunne utvikle seg 

helt galt, Fjellhamar folkene var råe på rushangrep og de satte i gang.  

Da var det at Pål glemte hvor han var og utførte en fantastisk 

rumpetakling på mannen med ballen. Kunne ikke vært gjort bedre, 

helt etter boken, men dessverre ishockeyboken, ikke håndballboken. I 

ishockeyboken nevnes ofte begrepet ”ta mannen”! Sånn er det egentlig 

ikke i håndball. Hellet var at dommeren ikke hadde fått med seg selve 

hendelsen, han så bare resultatet. Resultatet var såpass overveldende at 

han ikke forstod at årsaken til det hele var vår mann Pål, som stod 

smilende ved siden av Fjellhamar spilleren, og lurte på om han trengte 

hjelp til å komme seg opp og om det gjorde vondt. Dommeren ble 

antagelig ytterligere forvirret av Påls blide åsyn, han så egentlig 

naturlig ut som uskyldigheten selv, og blåste av kampen for full tid. 

Seier for Kjelsås, endelig!  

At det nesten ble slåsskamp mellom Kjelsås og Fjellhamar i 

garderoben var en annen ting. 
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Kapittel 5 

Bare Cup er Cup! Cuper var en stor ting, imidlertid fikk av en eller 

annen grunn guttelaget bare delta på en cup, en gang, Larvik Fram 

turneringen. Merkelig var det, men det hadde kanskje vært noe 

alkohol.  

Minner som sitter er mannen, eller egentlig gutten, som går rundt med 

en hvit T-skjorte med ”Jesus Leverer” møysommelig skrevet tvers 

over brystet med svart tusj. Fryktelig urettferdig at det skulle bli bråk 

om akkurat den T-skjorten ettersom det var helt greit å gå rundt med 

”Jesus lever” T-skjorte, de ble faktisk solgt på banen.  

Han ble sendt hjem. 

Eller kanskje det var hjemturen, der noen hadde rappet alle 

kleshengerne fra stedet der Kjelsås hadde overnattet og sørget for at de 

ble kastet de ut av bussvinduet en etter en med jevne mellomrom, for å 

finne tilbake hvis noe eller noen var glemt. Veldig smart tenkt, dumt å 

gjøre, når politiet tilfeldigvis kjører rett bak bussen.  

Andre morsomme ting ved cuper er de innledende rundene. Ofte 

ganske tilfeldig hvilke lag som møter hverandre. I Fram cupen hadde 

Kjelsås herrelag virkelig fått bingo og trukket Refstad! Kjelsås pendlet 

rundt omkring midt på tabellen i tredje divisjon, mens Refstad ledet 

førstedivisjon, eller hovedserien som det heter nå. Kjelsås så frem til 

en noe ujevn match og forberedte seg grundig på pubene rundt om i 

Larvik kvelden før.  

Noen ble mer enn andre forberedt, og når kampen endelig skulle i 

gang var Kjelsåskeeperen så umulig å få i gang, indisponert, at en 

reserve måtte steppe inn. Det var selvfølgelig den dårligste 

utespilleren, en liten trinn herre, som fikk prøve seg.  
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Refstad hadde avkast, gikk opp i angrep, spilte seg til en sjanse, 

Harald Tyrdal går opp, og setter et knallskudd tilfeldigvis akkurat der 

Kjelsås keeperen hadde tatt dekning. Utrolig godt skudd, men 

dessverre altså rett på keeper. Mer presist, rett i keeperens mage.  

Keeperen merket litt overasket støtet, men siden magen ikke akkurat 

var en topptrent, knallhard sixpack, dempes ballen mykt og perfekt, 

faller ganske så flott rett ned i hendene på den noe forfjamsede reserve 

keeperen. Han samler seg imidlertid fort, sender i vei et langt utkast 

som Viggo får tak i, han tar sats og scorer. 1-0 til Kjelsås! Stormende 

jubel på lektene, som stort sett var besatt av damelaget.  

Drøyt tyve minutter senere hadde imidlertid situasjonen roet seg og 

det endte 1-31, til Refstad.  

Men Kjelsås hadde vært i ledelsen, ingen tvil om det! Kjelsås vant 

imidlertid rutinemessig banketten! 

Sikkert var det at håndballaget ikke var verre enn andre lag, eller at 

andre lag i det minste også hadde sine problemer.  

Som for eksempel den gangen fotballaget til Kjelsås skulle være med i 

en cup et eller annet sted og hadde valgt toget som fellestransport. 

Selvfølgelig var reisen godt forberedt, det var kjøpt inn mengder av øl. 

Imidlertid er det ikke bra å sitte i togkupeen og drikke øl helt åpenlyst. 

Både NSB og trenere mislikte akkurat det, en erfaring fra forrige cup 

der flere hadde blitt kastet av og hadde måttet haike til kampen. 

Derfor hadde noen av gutta funnet seg et flott lite avlukke, dassen på 

en av vognene midt i toget, for å være helt nøyaktig. Her hadde man 

gjort det ordentlig koselig med et par tre bæreposer stappfulle av 

ølflasker i sentrum.  

Dette var en flott plan, og gikk helt greit inntil en av gutta absolutt 

ville rydde vekk tomgodset. Vel, hva gjør man med tomgodset?  



©JS/BE     04.10.2013          21 
 

Man trykker på den spaken som heter skylling og slipper flaskene ned 

i dassen. Enkelt og greit. Husk at dette var noen år siden og NSB sine 

dasser spylte faktisk greiene rett ned på skinnene. Derav skiltene 

”Vennligst ikke bruk toalettene på stasjonen”. Dette gikk helt flott, og 

flaske etter flaske forsvant ned på skinnegangen med en herlig 

kneisende lyd. Imidlertid ble disse hersens fotballspillerne litt 

overmodige eller upresise, og ved et rent uhell traff en flaske selve 

potta, ganske langt nede.  

Det gikk som det måtte gå, potta knuste nederst der den var festet og 

gled majestetisk ned på gulvet. Det var en opplagt feil. Gutta 

diskuterte litt frem og tilbake hva som var rett løsning på problemet og 

ble fort enig om at de ikke kunne ha beviset liggende. Dersom potta 

var borte kunne de si at ”Den har da aldri vært her” eller bare ”Potte?” 

og lignende ganske holdbare unnskyldninger. Følgelig måtte potta 

bort!  

Ikke vanskelig, ned med vinduet og ut med hele stasen. Det gikk helt 

etter planen.  

Dessverre var det ingen som hadde lagt merke til at toget hadde 

stoppet. De var på Lillehammer stasjon og det var faktisk slik at 

stasjonsmesteren sto pent og pyntelig med sitt lille, grønne flagg 

nettopp foran dassens vindu, som på beste NSB maner var laget av 

ruglete og ugjennomsiktige glass. Stasjonsmesteren ser, overrasket, at 

vinduet sakte glir ned, og blir ikke mindre overrasket når han ser 

dassen komme ut i en fin bue og lande omtrent en meter foran føttene 

sine med et brak.  

Det ble en del møter i idrettslaget etter denne ”hendelsen”. 
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Kapittel 6 

Andre flotte ting med Kjelsås var diskoteket i klubbhuset. Jonathan 

var den eneste som hadde to platespillere, en utrolig mengde LP 

plater, minst 40, og som hadde satt i gang et prosjekt, bygge 

miksepult. To platespillere, miksepult, Tandberg forsterker og to 

stygge hjemmelagde høyttalere og vips har vi et diskotek. 

Platespillerne var den sagnomsuste Beogram 4000, tangensialspiller 

og en Lenco L75, to sikre vinnere! Mikrofonen var litt mer tvilsom 

ettersom den hadde kommet sammen med en Phillips Pepito 

kassettspiller.  

Høyttalerne var egentlig formidable. 

På den tiden ble alle tvunget til å bygge bokhyller på sløyden på 

Grefsen Folkeskole. Jonathan hadde to eldre brødre som hadde bygget 

hver sine makkverk, som nå gjorde nytten som høytalerkasser. De 

avrundede vakre vangene på bokhyllene, som hadde gitt opphav til 

karakteren T+ i sløyd, var brutalt saget av, en frontplate, 22mm 

sponplate, var spikret på mellom nederste og øverste hylle og en 

bakplate likeså. Etter dette var det etter beste evne laget noen nesten 

runde hull i frontplaten, som passet sånn noenlunde til et par gamle 

høyttalerelementer. Det var stort sett høyttalerelementer samlet opp 

gjennom diverse loppemarked eller avdankede radioer. For å sette en 

spiss på det hele ble kassene malt gule, stappet fulle av Glava, 

ubestemmelig alder, funnet på loftet og et svart stoff ble stiftet fast på 

fronten. Som noen meldte, et design av en annen verden. Men lyd var 

det!  

Jonathan entret tronen bak anlegget og satt i gang! Høy lyd, Beatles, 

Stones, Janis Joplin, Norman Greenbaum, Led Zeppelin, Black 

Sabbath, og så videre. Plate etter plate ble introdusert via Phillips 

Pepito mikrofonen, ingen hørte hva som ble sagt, men det var sånn det 

skulle være.  
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Alt gikk som en drøm, dansegulvet var stappfullt og stemningen var 

høy.  

Kjelsås sine diskotek og Julebord ble legendariske. Ord og vendinger 

som ”Hei, kan du sende over en brødskive” ble prompte besvart med 

en knallhard brødskive i nakken, ofte fra flere av de andre gjestene 

samtidig, man lot seg da ikke be to ganger for å hjelpe en mann i 

brødnød.  

En gang ble en enkel meny bestående av reker og vin forsøkt, uheldig, 

rekekrig oppstod nesten med en gang. Reker og sitroner suste 

gjennom lokalet. Etter et par forsøk med varm mat ble også dette 

oppgitt, for mange brannskader.  

En videreføring av håndballaget på Kjelsås var også idrettslaget til 

KFUM.  

På Kjelsås og Grefsen var det en ungdomsklubb, KFUM, populært 

kalt ”kåffern”. Triste greier for mange, holdt til i kirken, men de hadde 

et håndballag og et eget NM. Gutta på Kjelsås fikk snusen i dette og 

meldte øyeblikkelig hele laget inn i KFUM.  

Grefsen KFUM vant NM to ganger på rad. En gang i Njårdhallen, 

greit nok. Ingen spesielle hendelser, bortsett fra at en flaske med 

hjemmelaget vin, som tydeligvis ikke hadde fått stå lenge nok, som 

eksploderte mitt under kampen – i verdibaggen. Krise, det var akkurat 

den flasken Pål hadde i tankene når han spilte som verst. Litt krise 

blant lagledere rundt omkring også, det var jo tross alt NM for 

Kristelige Foreninger for Unge Menn, og ingen av de andre drakk noe 

særlig, men det gjorde altså Kjelsås. Vi prøvde å bortforklare stanken 

av halvferdig vin med sure sokker og lignende, lykkes ikke noe særlig 

med det, men kom oss videre.   

I Stavanger året etter var det en annen sak. På tur.  Vant der også uten 

nevneverdig bråk – på banen. NM i KFUM håndball riktignok, men 

NM var det! 
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Blir det bedre når man blir eldre og kommer opp i divisjonene? 

Kanskje. Da Jonathan senere skulle ta en utdannelse ble det 

selvfølgelig NTH i Trondheim. NTH var et fantastisk sted. Samfunnet 

var enda bedre. Et studentdrevet gutterom som hadde alt, øl, vin og 

jenter. Og selvfølgelig et idrettslag, NTHI. Jonathan meldte seg og var 

straks klar for håndball i de øvre divisjoner.  

Det uheldige med studentlag er imidlertid at det er et studentlag og 

selvfølgelig avhengig av studenter. Etter en sesong eller to var alle de 

beste egentlig ferdig med studiene og forsvant! Det ble med en sesong 

med heder og ære. Laget forsvant og kom seg ikke i gang igjen før 

lenge etter at Jonathan hadde forlatt Trondheim, dessverre. 
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Kapittel 7 

Skulle håndballkarrieren fortsette over i voksen alder? Jada, 

bedriftsidrettslag og Furuset G33 laget ble redningen. G33 er ikke et 

produkt fra Tine, men en aldersbestemt håndballserie. Det spesielle er 

at Gutter 33 ikke har en øvre grense, men en nedre grense, altså det 

som normalt kalles Old Boys. Fantastisk lag, fantastiske spillere, noe 

alderstynget. Laget hadde sin storhetstid under to NM for Old Boys, 

ganske fantastisk. Party i fire dager, noe håndball. Furuset kjørte en 

naturlig stil a la Blues Brothers og stilte alltid i mørk dress etter 

middag. 

Laget ble nedlagt da en av veteranene måtte ta opp ballen, som hadde 

havnet på gulvet, oppdaget at han ikke greide å bøye seg langt nok 

ned, sparket ballen rutinert inn til veggen og greide å bøye seg 

tilstrekkelig ned, godt støttet av en ribbevegg. Det var nok dråpen som 

fikk begeret til å velte, for neste sesong ble kansellert.  

Bedriftssiden led samme skjebne etter en tre-dagers turnering. En 

kamp var ok, neste kamp nesten ok, tredje kamp var et ras av skader. 

Akilles røyk på en linjespiller, to mann fikk leddbåndproblemer og 

fingerbrudd.  

Samme kveld var laget enig om at det kunne være smart å trekke seg. 

Ikke hyggelig å se en medspiller og kollega forlate banen i sykebil. 
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Kapittel 8 

Håndballkarrieren var selvfølgelig et oppkomme av hendelser, 

personligheter, seire og smertelige tap. 

Var det noen personligheter på lagene? Ja, alle. Det startet med 

guttelaget. Under en rekrutteringsperiode ble Steinar og Arild vervet. 

Ingen av dem veldig sportslig orientert, men det ble ikke sett på som 

noe stort problem. Det er mange kvaliteter som kan anvendes på en 

håndballbane. 

Som for eksempel manglet Steinar fullstendig motforestillinger for 

hva som var lov og ikke lov, hva som var sportsmanship og hva som 

var bøllete. Således hadde Steinar for vane å starte kampen med et 

knallskudd, lang løpefart, kjempeskudd, rett i ansiktet på nærmeste 

motstander i forsvar.  

Utrolig usportslig og som regel belønnet med en to minutters 

utvisning, men deretter med 38 minutter fri vei!  

Dessverre fikk ikke laget beholde Steinar mange år. Når resten av 

laget tok en røyk, drakk øl og jaget damer, tok Steinar en røyk, drakk 

øl, sniffet lynol og jaget demoner. Vi kjente vel egentlig ikke Steinars 

bakgrunn godt nok, men det var en bakgrunn som skapt for å dyrke en 

heller stor og kraftig flokk av demoner, så vi i ettertid. En sommerdag 

sitter Steinar sammen med en kompis og koser seg med den vanlige 

menyen, røyk, øl, lynol og demoner i en hytte i skogen over 

Myrerjordet.  

Ganske vanlig aktivitet for enkelte i flokken på den tiden dessverre.  

Denne dagen hadde de lite øl igjen og kompisen stakk ned for å kjøpe 

et par murere til. Når han kommer ned på veien snur han seg for å 

beundre hytta og ser kun et enormt bål. Lynol og røyk går ikke 

sammen. Steinars skjebne var tragisk og viste dessverre vei for flere 

av Grefsen og Kjelsås sine ungdommer på den tiden. 
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Arild var litt annerledes. Hans greie var øl, høyder og stuping. 

Overrasket alle med å vise seg på taket av gamlehjemmet ved 

Myrerjordet, omtalt av Øystein Sunde som ”en silo med grått hår og 

spaserstokker”, og skulle stupe på Myrerdagen. Veldig farlig, bygget 

har femten etasjer, men det skulle mye til for å få en overfull Arild ned 

igjen.  

Arilds andre bravader var blant annet stuping fra toppen av brua over 

Svinesund. Heavy.  

Arild hadde en bror som også var innom laget av og til, var spesiell 

fordi han alltid hadde ansiktet fullt av kviser, ikke pent, men han gikk 

under navnet Perla! 

Petter var på laget, en stund. Røyka lite Prince men altfor mye av 

andre ting, ble dårlig og svak. Så dårlig, blodfattig og svak, at ryktene 

sa at han besvimte når han fikk reisning. Ingen av gutta kunne bekrefte 

dette ved selvsyn, selvfølgelig, og ingen av jentene ville heller si noe, 

pussig nok, men ryktet gikk. Til sist gikk Petter også. 

På herrelaget var det litt bedre, masse gode replikker masse 

situasjonskomikk og en rekke pussige personligheter.  

Som når en av støttespillerne nettopp hadde giftet seg, kjøpt leilighet i 

Jeriko blokkene, fikk tillatelse av kona til endelig å kjøpe et ordentlig 

stereoanlegg og kommer tilbake med verdens bredeste smil og en ekte 

Wurlitzer Jukebox. Sånt tærer på et forhold. Men som han sa, det ble 

brukbar inntjening på fester, det kostet tross alt en krone pr. låt. 

Eller medisiner studenten på laget, gikk under navnet Daktari, som 

skulle gifte seg. Hadde et ordentlig utdrikningslag, ble skjenket full 

nok, hentet i sykebil av gode medhjelpere og våknet noen timer senere 

i en sykeseng med høyrebenet i strekk og gipset opp til hoftene! Han 

forstod at han hadde vært utsatt for en alvorlig ulykke og giftet seg 

med gips og krykker og det hele. Det gikk over en uke etter giftemålet 

før noen sprakk og hjalp han av med gipsen. 
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Kallenavn, en av gutta gikk under navnet Epsilon. Mange trodde han 

var døpt Epsilon, ganske fint navn egentlig. Sannheten var at når 

gjengen gikk på gymnaset hadde klassen lest en science fiction bok.  

Der hadde verden blitt delt opp i forskjellige mennesketyper. Alfa 

menneskene var de vakre, dyktige og intelligente, Beta var litt mindre 

dyktige og ditto pene. Epsilon var de late og udugelige. Når dette ble 

lest opp hadde alle snudd seg mot Epsilon og nikket. Det var det. 

Kommentarenes mestere var også solid plantet i Kjelsås herrelag. 

Engang troppet nesten hele laget opp i Linnerud hallen for å se 

Refstad spille mot Oppsal. Det var selvfølgelig for å se sin gamle 

keeper, Raggen, stå i mål for Refstad. Raggen hadde avansert fra 

Kjelsås og var nå fast på Refstad laget i hovedserien. Helmax. På den 

tiden var det vanlig at det gjestende laget først kom joggende inn fra 

sin garderobe, stilte seg i rekke midt på banen for å hilse publikum, 

deretter kommer hjemmelaget fra sin garderobe joggende på samme 

måte og til sist dommerparet.  

Under den ørlille stillheten som oppstår når dommerparet forbereder 

en elegant innjogging hører vi til vår store glede Alf sin malmfylte 

røst fra tribunen ”Og der har vi dommerparet Engerdal og Stordal”. På 

den tiden var Engerdal og Stordal rikskjendiser fordi de var blinde og 

drev et vintersportssenter for blinde. Relativt kraftig latter fra tribunen. 

En annen gang skulle Alf ha kåk, eller hjemme alenefest. Foreldre og 

bror reist bort mens øl og mat ble båret inn og de var nok litt 

bekymret. Det var betydelige mengder som ble lempet inn. Men 

gjengen okkuperte huset og det var party! Kvelden etter når foreldre 

og bror kommer tilbake klager broderen over tobakk i senga. En rask 

kommentar fra en av gjengen, ”Så de ikke at vi bar inn tobakken?”. 

Alf ble også legendarisk på Grefsen Gymnas. På gymnaset var det 

selvfølgelig forbudt å røyke i skolegården og i Morellsvei. En av gutta 

blir tatt med en røyk og prompte levert inn til rektor Marius Sandvei 
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for ”adekvat” avstraffelse. Synderen var helt klart skyldig og Marius 

forkynte dommen på rektorkontoret uten behov for videre 

betenkningstid, ”utestengelse fra skolen i tre dager”.  

To minutter senere banker det på døren til rektor Sandvei, Alf kommer 

inn, ser skyldbetynget ned og innrømmer ”jeg har røkt på skolen”. 

Marius strammer seg opp, ser Alf dypt inn i øynene og forkynner 

dommen, tre dagers utestengelse.  

Marius var alltid konsekvent og dommen var hard, men rettferdig. 

Marius skjønner ikke tegningen før i alt seks mann hadde fått tre 

dagers fri.  

Alf er et organisatorisk underverk og stod selvfølgelig bak de fem 

siste tilståelsene. 
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Kapittel 9  

Etter den vanlige runden på Nordhasselstanden, stadig undrende over 

den utrolig fine sanden, landskapet og ikke minst lyset som overtok 

Lista i kveldingen, kom Jonathan frem til utkanten av Borhaug. En 

krakk foran Bispen, en nedlagt kafe, så fristende ut og han satt seg ned 

for en liten pause.  

Merkelig hvordan tankene hadde blitt satt av bare fordi han tilfeldigvis 

hadde kommet på en og annen syttitallslåt? 

Utsikten fra krakken utenfor Bispen var ikke enestående, men litt 

typisk for Borhaug. Veien gikk rett forbi, fra Vanse og videre mot 

Lista fyr eller Jølle. Problemet lå i begrepet forbi. Nesten ingenting av 

serveringssteder på Borhaug hadde livets rett, i det minste ikke i de 9 

månedene som var fri for turister. Borhaug var et fantastisk sted. Ofte 

ble det omtalt som ”Den mest amerikanske delen av Norge”. Det var 

fordi de aller fleste på Borhaug en eller annen gang hadde utvandret til 

”Junaiten” for å jobbe i kortere eller lengre perioder. Yrkene var 

mange fra ”pipefitter” til ”floorlayer”, med andre ord stort sett 

innenfor håndverk av ymse slag. I perioder hadde Brooklyn hatt en 

stor befolkning av nordmenn som levde og jobbet der og en rekke 

gatenavn og steder bar preg av nettopp det, for eksempel Lapskaus 

Avenue og så videre.  

Senere hadde disse utvandrerne kommet tilbake og tatt med seg mye 

av amerikansk kultur, produkter og byggeskikker. Noe av det mest 

fremtredende var alle husene med ”split floor”, det vil si et par trinn 

høydeforskjell mellom stue og resten av huset. Amerikansk 

kjøkkenutstyr var også å finne i de fleste hjem. At Elvis var populær 

var en selvfølge og et den mest kjente norske Elvis var fra nabobyen 

Lyngdal, er ingen overraskelse. En annen naboby holder kanskje 

kulturen mest i hevd med sitt Brooklyn Square, Trunken General 

Store, bare amerikanske produkter. Det var alt fra møbler til Cherry 

Coke bokser samt festivalen ”Last Weekend June”. 
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Sist men ikke minst, amerikanske navn. På Lista finner man 

Jacqueline, Steven, Alan, John og andre amerikanskklingende navn. I 

det minste som mellomnavn, og selvfølgelig alltid uttalt på klingende 

Lista dialekt.    

Summen av alt dette gjorde Borhaug til et flott sted. 

Hva gjorde egentlig ungdommen på et sted som dette, om vinteren? 

Sommeren var selvfølgelig ok, alle former for ting som kan gjøres 

med badebukse eller våtdrakt, særlig kiting, men om vinteren?  

Selvfølgelig visste han det, han var jo tross alt lærer og selv om han 

ikke hadde for vane å bli veldig nær elevene, hadde han plukket opp 

det meste. Pussig hvordan noe ikke forandrer seg med tiden, men noe 

gjør? Han minnes igjen sin egen barndom og funderte over hvor likt 

ting egentlig var, dersom nettbrett og smarttelefoner ikke teller med? 
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Kapittel 10 

What a Wondefull World 

Jonathan sammenlignet ubevisst Borhaug med egen oppvekst fra 

Grefsen, det VAR forskjeller.  

Grefsen lå på en pussig måte nord i Oslo, ikke østkant, ikke vestkant, 

men nøytralt.  

Dette gav stort spillerom. De dro til østkanten for å feste, helt ut til 

Karjolen på Kolbotn, de dro til sentrum med alle muligheter og heller 

ikke Majorstua eller Ullerntoppen var ukjente festplasser for en 

Grefsengutt, etter hvert. 

Tankene om Grefsen og oppveksten trakk ubønnhørlig frem en ny 

sang, som Jonathan igjen kunne utenat. 
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I see trees of green........ red 

roses too  

I see em bloom..... for me and 

for you  

And I think to myself.... what a 

wonderful world.  

 

I see skies of blue..... clouds of 

white  

Bright blessed days....dark 

sacred nights  

And I think to myself .....what a 

wonderful world.  

 

The colors of a rainbow.....so 

pretty ..in the sky  

Are also on the faces.....of 

people ..going by  

I see friends shaking 

hands.....sayin.. how do you do  

They're really sayin......i love 

you.  

 

I hear babies cry...... I watch 

them grow  

They'll learn much more.....than 

I'll never know  

And I think to myself .....what a 

wonderful world  

 

The colors of a rainbow.....so 

pretty ..in the sky  

Are there on the faces.....of 

people ..going by  

I see friends shaking 

hands.....sayin.. how do you do  

They're really 

sayin...*spoken*(I 

....love....you).  

 

I hear babies cry...... I watch 

them grow  

*spoken*(you know their gonna 

learn  

A whole lot more than I'll never 

know)  

And I think to myself .....what a 

wonderful world  

Yes I think to myself .......what a 

wonderful world

 

Sangen var fantastisk, mest kjent med Louis Armstrong, men fantes i 

et vell av utgivelser, på en måte – en ren beskrivelse av livet på 

Grefsen. 
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For utover håndball hadde Grefsen vært et ganske greit sted å vokse 

opp. Jonathan mintes og gledet seg over sysler som for eksempel 

sykling.  

Sykler var guttas motorsykler!  

Helt i begynnelsen hadde syklene navn, som Jonathan sin Rødbrune 

Fole, oppkalt etter en TV serie, lignende fine navn, Trigger for 

eksempel dukket også opp. Ettersom man ble eldre dukket crossykler 

opp. Jonathan fikk en Swithun CrossMaster til en bursdag. Veldig 

stolt, med sklipute og trialstyre samt tre gir, Sturmey Archer på 

stanga! Bedre kunne det egentlig ikke bli! Joda, det kunne bli bedre, 

crossdekk!  

 

Grefsen og Kjelsås ble saumfart av mange glade guttegjenger på 

sykkel. Kjelsåsmyra, søppeldyngen ovenfor brannstasjonen, sandtaket 

der Jeriko etter hvert skulle bygges, etter hvert også Kirkeskogen, eller 

Kjerkeskauen.  
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Kjerkeskauen var en legende verdt. Klemt mellom Gamle 

Kjelsåsveien, Kapellveien og kirkegården lå en liten, mørk og tett 

skog.  

Det skjedde mye i Kjerkeskauen! 

På denne tiden visste ikke Jonathan mye om enkelte av de tingene som 

opplagt skjedde i Kjerkeskauen noen timer etter mørkets frembrudd, 

selv om de med jevne mellomrom kunne finne brukte donger eller 

Cocktailblader gjemt bort her og der.  

 

Når Jonathan satt der på krakken utenfor Bispen og mimret var det 

mest morsomme at ingen egentlig visste hva dongene ble brukt til! De 

som ble funnet under en gren eller på en sti var jo så ufattelig store at 

det var helt utenkelig at de skulle vært brukt til det de var brukt til? 

Livet før puberteten er forskjellig fra det etter puberteten? 

Andre aktiviteter som passet bedre for Jonathans alder var hytter i 

trærne. Svært engasjement, i begynnelsen, særlig dersom det var et 

husbyggeprosjekt i nærheten. Problemet med hyttene var imidlertid å 

få de ferdigstilt. Det var alltid en konkurrerende gjeng med et prosjekt 

et annet sted i skogen som også trengte materialer. Følgelig kunne 

materialflyten være like stor mellom byggene i Kjerkeskauen som fra 
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kilden. Selvfølgelig uholdbart, og sannheten er vel at Kjerkeskauen 

nesten var fri for ferdige byggverk, kun spredte påbegynte storheter. 

Den store tingen i Kjerkeskauen var imidlertid crossløypene. Det gikk 

en rekke stier gjennom skogen som alle kunne sykles, i vill fart. Alle 

skulle prøve seg.  

Mest av alt fikk syklene virkelig prøvd seg, ikke så rent få litt triste 

barn, kom hjem med sykkel i to deler, ramma hadde røket. Kjøre på 

”hjulet”, eller steile utsetter ting for krefter det på ingen måte er laget 

for.  

Særlig var en dyp kløft midt inne i skogen krevende å forsere, bratt 

som et stup ned på en side og todelt stup opp på den andre siden. 

Vanskelig en vei, dødsfarlig den andre veien. Det var to typer crossere 

i Kjerkeskauen, de som dro begge veier og de som ikke gjorde det! 

Forbildet var selvfølgelig Jannis. Kjelsås store sønn bak trialstyret på 

motorsykkel. Jannis var noe eldre og vant rutinemessig en rekke 

norgesmesterskap i trail og andre grener. Alle gutta tråkket i vei og 

”var” Jannis. 

 

På våren ble det tørre gresset på jordet inn mot Kjerkeskauen 

selvfølgelig og rutinemessig tent på.  

Alltid gøy når gresset brenner om våren. Problemet var selvfølgelig at 

jordet var stort og at det var gøy å spre….  

Brannvesenet tok alltid saken før selve skogen tok fyr. Da var 

selvfølgelig fyrstikkene trygt gjemt unna og gutta forsvunnet… 
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Kapittel 11 

Dersom det er sant at ”An Englishman´s home is his castle” er det i 

hvert fall sant at en gutts gutterom er hans festning! 

Jonathan fikk eget rom etter at nest eldste bror endelig flyttet for seg 

selv sammen med sin tilkommende. Gutterommet var passe stort, han 

hadde arvet en seng som var gammel og klassisk. Fire ben, hodegjerde 

og fotgjerde i en slags lakkert furu. Heslig! 

Jonathan hadde løsningen klar!  

Han sagde brutalt av hodegjerdet og fotgjerdet samt alle fire bena og 

det hele ble en lav sofa! Så var det å ta den gamle sengebunnen, 

plankene inne i sengen, fra den andre brorens seng, som stadig stod på 

loftet for å lage understellet til en lav sofa. Disse to delene ble satt 

sammen i et hjørne til en flott hjørnesofa!  

Deretter, full fart, eller egentlig trikken, ned til Grünerløkka der de 

solgte skumgummimadrasser og skai i metervis. Noen meter 

skumgummimadrass og skai ble innkjøpt og slept hjem igjen, på 

trikken. Madrassen ble møysommelig kappet til og klasket oppå den 

gamle sengebunnen. En lav sofa! Resten av skumgummimadrassen 

ble til et ryggstø og han hadde hjørnesofa!  

Et par timers arbeid ved symaskinen og han hadde kledd både 

sittepute og ryggstø med hvit skai!  

 

Helmax! 
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Den ultimate idyll! Rebekka ligger på den modifiserte sengen og leser 

på platecoveret til Saft. LP platen het Horn og inneholdt People in 

Motion. Første norske plate på førsteplassen av Europatoppen. Skai 

sofaen skimtes helt til venstre, guddommelig! 

 

Jonathans innredning av gutterommet imponerte mor og far såpass at 

påfølgende helg fikk han en bokseksjon. Tre moduler, en på hver side 

til bøker med skap nederst samt et lite skrivebord i midten. 

Stereoanlegget passet perfekt i i seksjonen. Platespiller, kasettspiller, 

forsterker og to høyttalere 
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Platespiller, Lenco L75, allerede da legendarisk.  

 

Forsterker, Phillips 2*10 watt, riktignok med 10 % forvrengning, 

Phillips Pepito kasettspiller, liten og snerten, bærbar: 

 

Alt dette ble møysommelig plassert oppe på skapene. To ITT 

høytalere, innkjøpt gjennom en snill onkel for 250,- pr. stk., ble 

plassert øverst i hver ende på seksjonen og gjorde det hele til et nesten 

perfekt gutterom.  
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En tom ølkasse for langpils der flaskene ble drukket opp under et 

vorspiel og innmaten omhyggelig skåret ut og som nå inneholdt hele 

platesamlingen fikk også plass. På bildet skimtes en legendarisk 

dobbelt LP, Fill Your Head With Rock!  

 

 

Bokseksjonen på plass, forsterker, platespiller og Phillips Pepito! 

 

Siste bidrag til møblementet var et bord. Firkantet sponplate med en 

2” boks i hvert hjørne, malt med to strøk blått.  

Etter dette kom raffinementer som vinflasker omhyggelig dryppet med 

stearin, slik at de så gamle ut, midt på bordet, og askebeger. Bedre 

kunne det nesten ikke bli!  

Men det ble bedre. Akkurat på denne tiden var Uriah Heep populære 

og hadde akkurat sluppet albumet ”Look at Yourself”. Coveret var 

blått og besto av en stor firkant i midten i ett eller annet sølvfarget 

metall, speil! Look at Yourself, eller se på deg selv, i speilet! Låtene 

var selvfølgelig Look at Yourself og Easy Living.  

Albumet slo voldsomt an i gjengen og etter en stund fikk Jonathan en 

ide. Det lakket mot sommer igjen og mor og far dro etter hvert rett 

som det var på hytta, hele helgen.  
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En helg da de dro på fredag kveld, far hadde fått lørdagsfri, satte 

Jonathan i gang. Bort til kolonialen, 10 ruller frysefolie, av den typen 

med folie på den ene siden, blank, og papir på den andre. 

Videre til Rune´s minivarehus på Stadion for å kjøpe tapetklister. I full 

fart ble veggen ribbet for suvenirer, pusset litt og tapetsert med 

frysefolie! Midt på veggen ble det malt, med skjelvende hånd ”Look 

at Yourself”! Selvfølgelig med hammerlakkmaling og fet pensel, 

malingen dryppet akkurat perfekt! 

Noen tid før dette hadde Jonathan fått kjøpt to nye høyttalere av faren 

til Jon. To ganske store kasser, kanskje 40 * 40 cm, faktisk laget av 

fangene på Botsen og kjøpt på fengselsutsalget ved Gassverket. Med 

en basshøyttaler, stor, og en dome tweeter diskanthøyttaler i hver 

kasse.  

Faren til Jon trodde det var en feil fordi det bare boblet i diskanten. 

Jonathan visste bedre, han hadde operert ITT høyttalerne og funnet en 

liten magisk dings, et delefilter. Høyttalerne ble innkjøpt, delefilter 

montert og fantastisk lyd!  

Samtidig bygget Jonathan to akkurat like store kasser av sponplater, 

kledde disse elegant med kontaktpapir, mahogni, satte inn to 

pæreholdere, gikk på Jostykit og kjøpte byggesett for lysshow. 

Gjennomsiktig cellofanpapir i gilde farger ble tapet fast til nøye 

tilpassede plater med matt glass og skrudd fast i kassene med holdere 

for speil.  

Jonathan hadde to perfekte lysshowkasser som matchet høyttalerne! 

  

Det var nok ikke 100 % kvalitet over lysshowet, for når det gikk som 

verst var det striper på TV skjermen og lyden fra radioen var bare 

skurring, men heldigvis så ikke mor og far sammenhengen – dårlige 
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forhold! Disse fire kassene ble festet på veggen og rommet var 

virkelig perfekt.  

Sitteplasser til minst 10 personer med litt velvilje, lyd og lysshow.  

På denne tiden var det hipt å rappe skilt. Således hadde Jonathan en 

rekke skilt rappet fra forskjellige steder skrudd omhyggelig fast på 

veggene. Høydepunktene var selvfølgelig gateskiltet Grefsenveien, 

men et annet ganske flott skilt med teksten ”I dag – Herrer” var også 

på plass. Rappet fra en håndballbane som lå i samme bygg som en 

svømmehall, Nadderudhallen? 

Egentlig feil å si at det var hipt å rappe skilt, det var hipt å rappe alt 

mulig som på en måte var hensatt og kunne smykke et gutterom.  

Således kom Jonathan en gang til å berge, et annet litt bedre uttrykk 

for å rappe, en lykt fra Veivesenet, satt opp for å fortelle bilførere at 

her var det en fersk grøft. Lykten var utstyrt med batteri og en liten 

fotocelle som fikk den til å blinke lystig i mørket. En uimotståelig 

fristelse! Nå hadde det seg slik at en slik grøft nettopp var gravet opp 

kort vei fra heimen og til alt overmål hadde de glemt å låse fast lykten.  

For Jonathan var det ikke noe annet enn en klar beskjed om at den var 

”free to grab”, med andre ord den hang egentlig bare og ventet på en 

ung mann med eget rom!  

Den måtte selvfølgelig berges etter mørkets frembrudd. Noe vanskelig 

for da blinket den infernalsk og fortalte alle i mils omkrets at her var 

ting i ferd med å skifte eier. På nært hold var den også egentlig ganske 

stor – og tung. Jonathan røsket imidlertid resolutt dingsen løs fra 

bjelken og pakken boblejakken omhyggelig rundt trofeet.  

Full far hjemover med en pussig bylt av en boblejakke under armen 

som skiftet farge fra blått til veldig lyseblått annen hvert sekund.  

Vel hjemme ble trofeet gransket nøye. Det var opplagt at batteriet kom 

til å gi seg ganske snart. Batterilading var ukjent teknologi og ideen 
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om å bruke lampen som et flott blinklys under fest ble forkastet. 

Egentlig ble hele innmaten gravet ut og en lampeholder for 15watts 

mignonpærer omhyggelig montert.  

Tingen ble gjort om til det gutta vurderte til å være en ganske så 

romantisk lampe!  

Teknologien bak lamper var like godt kjent som den var fryktet av 

opphavet. Kunnskapen var tilegnet gjennom diverse brente sikringer 

og hurtig gange opp i sikringsskapet for å fikse problemet. Det hadde 

imidlertid aldri egentlig blitt brann.  

En annen flott ting med rommet var at vinduet vendte ut mot baksiden 

av huset, faktisk nesten helt inntil hoveddøren. Ved vorspieltid var det 

bare å banke forsiktig på vinduet, lange inn ølet, ringe på døren og bli 

lukket inn, pent og pyntelige. Mor og far oppdaget aldri denne 

løsningen på problemet med transport av øl inn på gutterommet?  

Det var en del vorspiel og møter på gutterommet. Edvard og Finn, en 

ny kompis fra Kjelsås var faste gjester, Espen og Johan, Frank, Bjørn 

og Erik likeså. Diskusjoner, drømmerier og heftige debatter. Røyking 

tillatt, det var alltid en av de andre som røkte.  

Rebekka hadde også dundret inn i miljøet. En innflytter fra 

Fredrikstad som raskt ble populær. Hun gikk heldigvis i klassen til 

Jon, en av Jonathans beste kompiser. Jon hadde ”fast følge” med 

Jeanette og var ivrig på at andre også skulle få ”fast følge”. Han 

Introduserte Jonathan for Rebekka og det sa klikk ganske så plutselig!  

 

Det hele skjedde under en viseaften på Grefsen Gymnas. Jazzklubben 

var svært aktiv og arrangerte både jazz jass og viseaftener.  

Denne onsdagen var det Snu. Snu var Tom Mathiesen på bass med 

følge og stemningen var elektrisk. Rebekka kom, de satt ”tilfeldig” 
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sammen og det hele endte med stor suksess på trikkeholdeplassen på 

Storobrua når Jonathan fulgte Rebekka til trikken.  

Jons plan virket, det ble to par med fast følge. Problemet var bare at 

verken Jonathan eller Rebekka gikk særlig godt sammen med 

Jeanette…. 

Rebekka var litt alternativ og inspirerte Jonathan ganske kraftig. Blant 

annet i hårveien. Håret ble langt og med en karakteristisk kort 

pannelugg som ikke hang ned, men stod rett opp. Samme frisyre på 

Jonathan og Rebekka… Rebekka bodde imidlertid helt nede i 

Christian Michelsens gate og kom som regel med trikken opp på 

søndagsmorgenen. Inn på rommet ”for å høre på plater”. Modern kom 

imidlertid ganske raskt og jaget dem ut for å gå tur. Slik var 70 tallet.   

 

En dønn lykkelig tid!  

 

Rebekka gikk i niende klasse på ungdomsskolen, Jonathan i første 

klasse på gymnaset, de var svært unge på noen områder, svært voksne 

på andre.  

Et uforglemmelig minne er et opphold på en bussholdeplass der de 

faktisk satt og ventet på bussen. Når bussen endelig kom viste det seg 

at benken hadde vært ganske så skitten eller gjørmete og det var 

veldig synlig på jakken til Rebekka. En litt eldre dame oppdaget dette 

og nevnte vakkert, forsiktig og ikke så rent lite dannet at ”Den lille 

piken har blitt skitten der bak”, hvorpå Rebekka snur seg og bryter ut 

”Å Faen er det jævla mye”? 

Det uheldige var at Rebekka skulle flytte tilbake til Fredrikstad etter 

en altfor kort stund, sorg, sorg og atter sorg.  

Men livet måtte gå videre! 
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På mange måter kan bildet av at en sommerfugl som fiser i Beijing 

skaper storm i Lofoten brukes. Av og til treffer man nye kjente ved 

tilfeldigheter, går i selskaper som man normalt ikke skulle vært i, eller 

andre ting som få mange og lange følger. Jonathan hadde en rekke 

slike tilfeldige avsporinger på den ”stødige” bekjentskapskretslinjen. 

En av disse var Edvards venner. Edvard gikk på Handelsgym og 

skulle bli økonom. Jonathan gikk på reallinjen og skulle bli 

sivilingeniør. Normalt burde dette skape et sett parallelle løp, men 

håndballen knyttet det hele sammen og dannet et krysningspunkt for 

Jonathan og Edvard.   

I dette krysningspunktet dukker en utrolig trivelig og ekstremt sossete 

gjeng opp. Edvard har venner på Frogner, Edvard tar med Jonathan på 

fest og der starter et slikt sidespor. Kretsen er morsom, er interessante 

og vanker i et helt annet miljø i byen. Oslo er liten men stor nok til å 

huse en rekke miljøer som overhodet ikke krysser linjene. Dette 

miljøet består av Thomas og Jon, som leder herrelaget og Gun Tony 

som leder damelaget. En hyggelig tid, drikke, diskoteker og mest av 

alt hjemme alene fester.  

Fascinerende krets. Jon, som egentlig er fra Eidsvoll og bor i en 

leilighet sammen med sin far mens han går på Handelsgym, er intrikat, 

tenkende og mannen med sitatene og kunnskapen. Thomas fra Jacob 

Aals gate er partyløven som kjenner de rette folkene, gjør de rette 

tingene men lykkes ikke altid. Gun Toni, så elegant at det svir. Kalles 

alltid Gin Tonic, og liker det. 

 

Det som satt spor aller mest, og som senere ble hentet opp, er en fest 

på Ullern Toppen. I en grei leilighet, til Ullern Toppen å være, ser 

Jonathan et interiør som han vet skal bli sitt, en gang. En peis som står 

alene, ute i rommet. Man kan gå bak peisen! Bedre blir det ikke! Men, 

jo det blir det. Sofaene står ute i rommet, man kan gå bak sofaene 
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også! Dette finnes i de møblerte hjem på Ullern Toppen. Ikke på 

Grefsen, men en visjon var oppdaget.   

Stein! 

Stein kom inn i Jonathans liv i samme slengen. Stein er apoteker, far 

eier et apotek og det er penger. Bor hos mor og far i Dagaliveien og 

var sammen med Gikken, eller Ann-Margritt som hun egentlig var 

døpt. 

Jonathan og Stein blir kompiser. Stein gjør alt det andre gjør, men 

mer. Jonathan var på den tiden inne i selvbygde stereoanlegg. Særlig 

høyttalere. Stein ser løsningen, skal bygge selv, men mye større. 

Stein ble en person som skulle gå ut og inn av Jonathans liv en lang 

periode, dør av kreft altfor tidlig noen år senere. 
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Kapittel 12 

Det var også en ungdomsklubb på Grefsen, Hula! 

Jonathan oppdaget Hula ved en tilfeldighet. De var sjelden helt oppe 

ved gamlehjemmet på Myrerjordet og siden han hadde sluttet i 

Kjerkeklubben ved kirken var det tilfeldigheter som måtte til. En tur 

til Edvard på riktig tid, på riktig vei og Hula ble oppdaget. Hula var 

faktisk videreføringen av Kjerkeklubben, kjerkeklubben uten kjerke, 

eller i det minste med lite merkbart kjerke. 

Lederne var nå mer karismatiske, eller kåte, som man kanskje burde 

si. Det var gudstjeneste, og den type ting av og til, men bare i en liten 

del av Hula, og bare en kort stund 

Hula var, som navnet tilsier, en gammel Heimevernshule som 

kjerkeklubben hadde fått låne. Enkel layout, en lang hule innover i 

fjellet ved trappa opp til Lachmannsvei. En liten gang inn til høyre, og 

en gang til venstre. Til høyre var det en kafe og til venstre var det 

couronne og andre spill. I kafeen spilte de Savage Rose, Wild Child, 

minst ti ganger i løpet av en kveld. 

Herlig! 

Hula var selvfølgelig et samlingssted for ungdommen og for et sted. 

Mørke kroker, spill, kafe, rett og slett alt en ungdom ønsker seg.  

Når Jonathan forsøkte å huske tilbake på tiden i Hula innså han at han 

ikke husket noen ting derifra. Han husket at engang gikk det et rykte 

om at lederen for kjerkeklubben hadde hatt seg med en av jentene som 

var sammen med en på håndballaget, men ingen bevis var funnet. De 

var ikke tatt på fersken. Men ryktet hadde festet seg. Ellers var vel 

antagelig Hula mest et rom eller sted for unge på søken. Enten 

forsøkte man å imponere ved et av spillene, man pratet eller på andre 

måter forsøkte å sjekke. 
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En gang forsøkte Kjerkeklubben å utvide repertoaret.  

Konsert med Øystein Sunde!  

Øystein Sunde bodde en tid på Grefsen og hadde faktisk konsert en 

gang i Hula. Konserten er imidlertid glemt, det er introduksjonen alle 

husker!  

Tryllekunstner!  

Ingen husker noe annet av mannens nummer enn at han skulle få en 

dame til å sveve i luften! Masse ståk og fjas, damen legges forsiktig 

opp på ryggene til to tilsynelatende helt normale rørstoler. Nakken på 

en stolrygg, anklene på den andre, masse ståk og fjas så fjernes stolen 

under anklene!  

At hun ikke holdes oppe av noe annet enn den ene stolen som støtter 

henne under nakken viser magikeren med stor bravur med en stor ring, 

rockering, som kunstnerisk føre frem og tilbake. Imponerende!  

Vi hadde kanskje ikke sett slikt i Hula på Grefsen på slutten av 

sekstitallet? 

Det hele gikk imidlertid i dass da tryllekunstneren skulle løfte damen 

elegant ned fra den ene stolen som holdt henne opp. Selvfølgelig var 

damen liten og vever og det burde normalt bare være nødvendig med 

et enkelt grep for å løfte henne opp til stående stilling.  

Hun satt bom fast!  

Det ble klart for alle at hun hadde et stålrør langs ryggen og ned i et 

bukseben. Det røret hadde en kobling til et rør som stod opp, litt skult, 

fra stolen. På denne måten kunne damen ”tres” på dette røret i nakken 

når hun ble plassert på de to stolene i begynnelsen. Nå hadde 

imidlertid hele stasen kilt seg fast og magikeren slet voldsomt for å få 

henne løs!  

Juks! Skrallende latter fra salen! 
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Jonathan humret der han satt, det var fadesen med tryllekunstneren 

som ble husket, hva Øystein Sunde hadde gjort husket ingen….. 
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Kapittel 13 

Øppna Landskap 

Grefsen var selvfølgelig ikke bare ”rommet” og andre ting. Grefsen 

var Grefsenåsen og Grefsenåsen var Akebakken og i toppen der var 

Trollvannet. 

Jag trivs bäst i öppna 

landskap,nära havet vill jag bo, 

några månader om året, så att 

själen kan få ro. 

Jag trivs bäst i öppna landskap, 

där vindarna får fart. 

Där lärkorna slår högt i skyn, 

och sjunger underbart. 

Där bränner jag mitt brännvin 

själv, och kryddar med 

Johannesört, 

och dricker det med välbehag, 

till sill och hembakt vört. 

Jag trivs bäst i öppna landskap, 

nära havet vill jag bo. 

 

Jag trivs bäst i fred och frihet, 

för både kropp och själ, 

 

ingen kommer in i min närhet, 

som stänger in och stjäl. 

Jag trivs bäst när dagen 

bräcker, d'r fälten fylls av ljus, 

när tuppar gal på avstånd, när 

det är långt till närmsta hus. 

Men ändå så pass nära, att en 

tyst och stilla natt, 

när man sitter under stjärnorna, 

kan höra festens skratt. 

Jag trivs bäst i fred och frihet, 

för både kropp och själ. 

 

Jag trivs bäst när havet svallar, 

och måsarna ger skri, 

när stranden fylls med 

snäckskal, med havsmusik uti. 

När det klara och det enkla, får 

råda som det vill, 

när ja, är ja, och nej, är nej,och 

tvivlet tiger still. 

Då binder jag en krans av löv, 

och lägger den runt närmaste 

sten, 

där runor ristats för vår skull, 

nån gång för länge sen. 

Jag trivs bäst när havet svallar, 

och måsarna ger skri.
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Ulf Lundell kunne like gjerne skrevet om Grefsen! På litt avstand, 

både i tid og sted var det lett å se at Jonathan hadde levd i ”Øppna 

Landskap” under oppveksten på Grefsen. 

Akebakken var turveien fra krysset Grefsenkollveien og Frennings vei 

opp til Grefsenkollen.  

Like før Grefsenkollen var det en stikkvei ned til Trollvannet, og det 

var der det skjedde.  

Grefsenkollen var restaurant, og dit gikk man ikke, i det minste ikke i 

Jonathans omgangskrets. 

På vinteren var Akebakken et oppkomme av aktiviteter. Det var flere 

små og store hoppbakker, det var slalåmbakke og det var selve 

akingen. Noen gikk visstnok også på bortoverski. 

Noen av de beste minner fra Akebakken var de gangene hver vinter da 

ungdommen samlet seg i store gjenger for å ake på rattkjelker og 

fiskekjelker nedover. Akingen foregikk i store klynger av kjelker, og 

det var om å gjøre å ha den rette passasjeren, foran seg. Den rette 

passasjeren var selvfølgelig en av jentene. 

På den tiden hadde Jonathan, Petter og Jon, en periode tre uatskillelige 

kompiser som bodde innenfor en radius på 200 meter fra hverandre, 

kommet i kontakt med tre jenter fra Kjelsås. Det var Tina som var 

mørk og spennende, Siv som var liten, litt stutt og svært blond og det 

var Anette som var litt grå mus. Et underlig og svært forskjellig 

trekløver som av en eller annen grunn holdt sammen. De forsto aldri 

noe av dette, Anette var litt skolenerd, Siv var det rake motsatte og 

Tina var det ingen som fikk tak på. Siv og Tina ble for øvrig ofte kalt 

Riv og Sita. Disse og mange andre jenter og gutter raste opp og ned 

Akebakken.  
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Av og til gikk det galt. Det var noen som brakk armen en gang, men 

som regel var det kjøring, fomling på jentene og stor samling i 

bunnen. Disse møtene hendte spontant, plutselig var bare alle i 

Akebakken. Så gikk det over. 

Akebakken og Trollvannet fikk en ny runde noe senere. Etter hjemme 

alene fester eller når man hadde ”dame” gikk man tur på søndager. 

Alltid opp Akebakken, enten to og to, suksessfull fest, eller gjenger 

som ruslet høylytt oppover, og skrøt av full hals hvor full man hadde 

vært kvelden i forveien. Ganske umulig å skryte på seg noe annet en 

fyll, det var som regel hele festen som ranglet oppover. 

To-og-to turene, med ”dame”, kunne ta lengre tid. Det var avstikkere, 

det var utsikter som måtte sees. Grefsenåsen hadde flere flotte 

utsiktssteder der man kunne se ut over hele Oslo, fra Maridalsvannet 

til Drøbaksundet.  

Akebakken hadde flere kjente milepæler, Dødssvingen som var 

”livsfarlig” med rattkjelke og enda verre med fiskekjelke, men også 

”Autostradaen”, en lang rettstrekning før Dødssvingen var et kjent 

landemerke. Det gikk an å ta snarveier gjennom skogen og komme 

direkte opp til Dødssvingen, men det gikk også an å gå en sti langs 

åskanten vest for Autostradaen, en ofte valgt løype for par! Her var det 

en rekke flotte, det vil si usjenerte, utsiktsplasser der man kunne sitte 

og nyte livet. 

Vel oppe var det å slå seg ned sammen med gjengen og vise frem 

damen! Fantastisk.    

Til hverdags var det selvfølgelig for langt å gå til Trollvannet eller 

andre fjerne steder. Da fikk Grefsenplatået eller ”Platten” greie seg. 

Enten hang man utenfor kiosken til Nilsen, bare kalt Nilsen, sugde på 

saftposer, senere røyk eller man drev rundt. Kanskje opp mot Jupiter´n 

der det var en lekeplass som man alltid kunne jage noen småttiser 

vekk fra. Platten var på denne tiden litt av et senter, med kiosk, Nilsen, 



©JS/BE     04.10.2013          53 
 

kolonial, først bare Helland, senere Vivo, Fisk&Vilt, bokhandel, Ulf 

Bay Iversen, manufaktur, Daling, skobutikk, evig kilde til 

Botforstøvler, blomsterbutikk og isenkram, Sortland. I tillegg 

selvfølgelig frisørsalong for damer og barberer Olsen. 

Alle butikkene hadde sitt særpreg, enten på grunn av varene eller på 

grunn av en litt pussig innehaver. 

Barberer Olsen hadde en liten salong sammen med sønnen Freddie. 

Noen påsto at han hadde donger til salgs i kassaapparatet, men 

Jonathan turte aldri å spørre. Den typen ting handlet man i byen, 

nærmere bestemt en sjappe i Rådhusgata. 

Kolonialen var drevet av ekteparet Helland, der hun bestemte med 

hård hånd. Han var en dott og håndterte varekjøring. Moren til 

Jonathan handlet stort sett hos Helland, men likte seg aldri der. 

Engang fru Helland hadde skrevet lapp på tomatkassene, ”Klem meg 

gjerne om du vil, men vent til jeg blir din” sprakk det og en 

mannsalder med handling av kolonialvarer hos Helland opphørte brått. 

Slikt skrev man bare ikke. 

Helland hadde begynt som en gammeldags landhandel med en lang 

disk. De ble med i VIVO kjeden og bygde om hele butikken til 

selvbetjening kun et par år før moderen fikk nok og handlet andre 

steder. 

Det var en bokhandler på Grefsenplatået, Bokke´n. Mannen bodde 

nede ved Glads vei, men kom hver morgen kjørende til butikken i sin 

gule Volvo Herregårdsvogn. Han solgte alle ting som passet inn i en 

bokhandel, inklusive kinaputter og fyrverkeri.  

Bokke´n var kilden til mange ødelagte postkasser, men lykkelig 

uvitende om akkurat det.  

Bokke´n tok også imot filmer til fremkalling og kopiering, og 

antagelig sensurering.  
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Bokke´n hadde et problem, han drakk! Hver ettermiddag ved stengetid 

forsvant den gule Herregårdsvognen, vinglet 500 meter ned 

Grefsenveien før den ble parkert vel inne i haven. Av og til sovnet 

Bokke´n der i bilen, av og til fikk han mat. 

Det mest spennende ved Bokke´n var egentlig blokka butikken lå i. 

Blokka var på tre etasjer med butikker i første. Mellom butikkene var 

det to innganger. På venstre side var det mellom Bokke´n og 

blomsterbutikken og på høyre side mellom barberer Olsen og 

skobutikken. Det var fire leiligheter til hver oppgang. Hver leilighet 

hadde en terrasse. Fire over Bokke´n og blomsterbutikken og fire over 

Barberer Olsen og skobutikken. Egentlig ganske sjarmerende og 

småborgerlig det hele.  

Ulempene kom imidlertid til syne ganske så snart. Oppgangene var 

laget slik at de lå litt trukket inn fra fronten av bygget. Dette var 

genialt fordi butikkene da fikk nok et utstillingsvindu. Imidlertid ble 

disse stedene selvfølgelig oppholdssted for ungdom, av og til, ikke 

alltid, men av og til, ble det mange ungdommer og de kunne 

selvfølgelig bli litt høyrøstet. Latter og spøk, slik som ungdom er.  

Det tålte ikke leieboeren over Bokke´n. I tillegg het fyren Rom. Er det 

mulig? Når Rom var hjemme, og det av og til ble mer enn et enslig par 

eller to som satt på vinduskarmen og klinte, kunne det være moro eller 

naturlig å hisse opp Rom. Og om han lot seg hisse opp! Vannbøtter 

over verandakanten, høylytt klaging og trusler om Politiet.  

Av og til kom selvfølgelig Politiet, men da var alltid plageåndene 

borte for lengst.  

Dette var en sport som gjentok seg sporadisk for hver generasjons som 

vokste opp. Varte et par måneder, og stillstand kom tilbake. Men moro 

var det! 
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En annen minneverdig hendelse var en vinterkveld da en uheldig 

leieboer i blokka over manufaktur Daling hadde glemt å lukke vinduet 

på WC. Blokka var på den andre siden av gaten for Rom, der det var 

samlet en liten gruppe ungdommer som planla et eller annet passende 

pek mot Rom. I blokka til Daling var det fire etasjer der de tre øverste 

var leiligheter. På endeveggen var det kun ett vindu, det til WC. Dette 

vinduet stod nå åpent på vid gap. Gjengen mistet interessen for Rom 

med en gang dette ble oppdaget!  

Et drømmemål for snøballer!  

Gjengen trakk seg over mot barberer Olsen som var direkte over gaten 

for det åpne vinduet og gikk i gang med jobben. Holdet var drøyt, og 

det var absolutt høydeforskjell, men de beste fikk inn noen gode 

treffere i det åpne vinduet.  

Beviset var lyden av knust glass og antagelig noen 4711 flasker som 

gikk i gulvet. 

 

4711 – Den obligatoriske morsdagspresangen. 



©JS/BE     04.10.2013          56 
 

Etter hvert oppdaget imidlertid leieboeren hva som var i ferd med å 

skje og vinduet ble brått lukket. En siste snøball suste inn like før 

vinduet smalt igjen og gjengen triumferte i det de hørte et høyt vræl 

samtidig som vinduet smalt igjen!  

Gjengen fant ingen grunn til å vente på eventuelle represalier og 

forsvant som ånder i en snøhaug.  
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Kapittel 14 

Restauranten Flamingo var Grefsenplatåets vannhull. I moderne tid 

ville det blitt kalt en brun kafe, på den tiden var det forløperen til alle 

brune kafeer. Klientellet var rimelig fast, menyen var øl og den maten 

som var nødvendig for å få kjøpt, og solgt øl. 

En flott form for underholdning for guttegjengen på Grefsenplatået var 

å sitte utenfor Nilsen, suge frosne saftposer og bevitne den ene 

gjestens avgang fra Flamingo etter den andre.  

Faste gjester var faren til en av gutta, malermester av yrke. Han hadde 

flere fantastiske avskjeder, blant annet en perfekt flyver en vinterstid.  

Flamingo hadde inngangen litt høyt og det var dessverre et par trapper 

ned til et lite platå foran selve inngangsdøren til Flamingo. Platået 

virket som uteservering om sommeren, men om vinteren var det kun 

snø. Malermesteren må ha glemt både trapp og vinter, for ut fra 

Flamingo kom han i fint driv, glemte trappen og landet helt flatt på 

trynet. Smellet må ha vært veldig vondt for etter at malermesteren 

hadde sprellet noen minutter uten å komme seg opp ringte 

innehaveren av Flamingo til eldstesønnen Freddy som kom i bil og 

plukket opp restene.  

Det må ha vært riktig ille, for innehaveren av Flamingo ringte ikke til 

noen uten at det stod om livet! 

Flamingo representerte også stedet for alkoholens debut for de fleste 

av gutta. Som regel fikk man servering rundt 16 års dagen uten videre 

spørsmål. Jonathan og gjengen listet seg inn første gangen en vårdag 

akkurat rundt seksten. De slapp inn, bestilte en pils og betalte med et 

hav av kronestykker, femtiøringer og tiøringer og bad om fem sugerør.  
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Da ølen kom var det kort prosess, fem sugerør ned i halvliteren og 

sug! Det gikk fort, de reiste seg kort etter, litt brisne, og hadde smakt 

øl for første gang!  

Pyton! 

Men det var det selvfølgelig ingen som ville innrømme! Ølet ble 

skrytt opp i skyene og hendelsen lagt på minnet, man hadde da 

drukket øl på restaurant! 

Også Platten hadde sine regler, man spiste is, sugde saftposer, røkte 

Teddy og kunne av og til spise melkesjokolade. En av gutta, Pølsa, 

brøt alle regler og prøvde regelmessig å kjøpe det nye – potetgull. 

Dersom han ble oppdaget ble potetgullposen øyeblikkelig rappet – og 

most. Potetgull var Harry. Med sånne vaner må man jo også regne 

med litt vennlig, utspekulert mobbing.  

Pølsa pleide egentlig aldri å bli invitert på noe, hvis han ikke 

tilfeldigvis hadde penger eller andre interessante varer.  

Under en liten fest ble vi imidlertid enige om å ha det litt gøy, med 

Pølsa. Det ble tryllet frem en helflaske med Polvodka. Polvodka var 

den onde søsteren til de andre av polets egenproduserte varer som for 

eksempel Marino rom og Golden Cock gin. Første del av planen gikk 

greit, vi drakk opp hele flasken blandet med sitronbrus og lime. Flotte 

greier, en topp fest! Ideer kom, planer ble lagt, vyer ble diskutert!  

Fase to av peket mot Pølsa kunne starte. Uken etter fant vi frem 

flasken, som hadde kommet gjennom festen uten større skader, fylte 

opp med vann og inviterte Pølsa på fest. Topp stemning, ”vodka”, 

lime og sitronbrus. Vi drakk og ble ”fulle”. Pølsa ble full. Ved ti tiden 

var det egentlig over! Vi ble alle plutselig helt edru, Pølsa forble full!   

  



©JS/BE     04.10.2013          59 
 

Sagadammen og Stilla var demningen ved Frysja og elveløpet like 

nedenfor. Det hadde en gang vært et aktivt sagbruk og en del av 

Treschows rike. Etter hvert var sagbruket nedlagt, bygningene forfalne 

og tidlig på syttitallet, lenge før Teknisk Museum var anlagt, fremstod 

det hele som et spøkelsesaktig anlegg, med en rekke gamle, forlatte 

bygninger og anlegg samt en magisk foss med en vaklevoren bru over. 

Den hadde et elendig tredekke med mange knekte planker og et om 

mulig enda verre rekkverk. De nedlagte bygningene var selvfølgelig 

magneter for ungdommen. Ikke så rent få har vel vært der inne enten 

for å ødelegge et eller annet som kunne ødelegges eller for å kline 

uforstyrret med ”dama”. 

Stedet var mystisk og utrolig fristende for Kjelsås og Grefsen 

ungdommen. Selve Sagadammen var delvis igjengrodd, det var 

synketømmer overalt og det gikk rykter om at det var et dragsug midt 

i dammen som kom ut under fossen.  

Etter fossen, noen hundre meter lengre ned i elva var det badeplasser 

og steder for øldrikking og andre ting. Dette området var begrenset av 

Stilla mot vest, toglinjene mot øst og en liten gangbro litt lengre ned 

som gikk over til den ”andre” siden. Dit gikk man ikke. 

Om sommeren var tilgangen med sykkel ned forbi Sisiken, et stort 

jorde som kanskje lå under Valstad gård rett øst for toglinjene. 

Gjennom jernbaneundergangen og rett ned mot elva. En skummel, 

trang jernbaneundergang for sykler og gående som førte fra det 

siviliserte Grefsen med rekkehus, villaer, veier og butikker til en 

magisk verden med elv, gressplener og litt skog.  

Om vinteren var det sparkstøtting eller til fots.  

Dette var et eldorado for ungdommen. Det var bading, det var stuping 

og det var manndomsprøver i alle former. 
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Om sommeren var det mest karslige man kunne gjøre å ”dødse” fra 

broen og ned i Sagadammen. Gjorde du det og overlevde var du 

konge. De fleste ”dødset” fra brua, noen klatret opp på gjerdet og 

kunne liksom ikke komme høyt nok.  

Sagadammen var flott for bading, men mye synketømmer og greier 

lurket like under vannoverflaten. Når sagbruket ble nedlagt hadde etter 

hvert lenker og ting havnet i dammen, og sunket. Vannet var 

selvfølgelig flott, det var en viss gjennomstrømning og kilden var 

selvfølgelig Maridalsvannet, Oslofolkets drikkevann. 

Lengre ned i Stilla var den vanlige badeplassen. Her var det litt større 

strøm i vannet, men ikke for mye, det var passe dypt og ingen 

undervannsspøkelser. Det gikk imidlertid rykter om et fryktelig 

dragsug der også. Det skulle være litt nedenfor badeplassen, men 

ingen har vel egentlig hørt om noen som ble tatt av noe dragsug. 

I Stilla var den mest vanlige sommersporten å slenge seg fra et tau 

festet høyt opp i et tre og kaste seg langt ut i elva. Enten alene, eller to 

og to. 

Om vinteren var det å balansere på isflakene på Sagadammen, lage 

flåter av tungtflytende tømmer og padle rundt i issørpa.  

Det er vel ikke rent få ungdommer som har kommet hutrende hjem en 

vinterdag med stivfrosne bukser eller manglende luer, votter og 

lignende. 

Senere ble selvfølgelig hele anlegget fikset opp, dammen ble ryddet, 

bygninger tatt i bruk og stedet fremstår nå som en sommeridyll. 

Merkelig å tenke tilbake på for alle som kjenner den virkelige 

Sagadammen. 

Litt senere hadde Jonathan sommerjobb i Parkvesenet. En av 

oppgavene var å klippe gress langs Stilla. Det var en flott jobb. Mange 

lå og solte seg lange elven. På den tiden var ikke toppløs soling blitt 
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helt vanlig, men jentene skulle selvfølgelig ikke ha skille etter 

bikinistroppen på ryggen. Derfor var en vanlig stilling å ligge på 

magen, smyge av seg bikinitoppen og nyte solen. 

Her kommer selvfølgelig Jonathan og et par til med gressklippere. De 

nærmer seg ofrene langsomt og sikkert, utgjør ingen trussel mot 

bluferdigheten og alt er ro og fred. Inntil Jonathan plutselig roper 

ORM! Momentan reaksjon, jentene skvetter opp, glemmer 

selvfølgelig toppen og danser rundt, bare for å se rett inn i fire 

smilende ansikt, sorry, pinne! 

Trikset gikk aldri andre gangen, men kunne brukes et antall ganger i 

løpet av en sommerjobb. 
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Kapittel 15 

Ettersom Jonathan ble eldre, og turene til Havnekiosken etter 

arbeidstid hadde blitt en mer eller mindre fast rutine, hadde flere 

kommet til, det hadde dannet seg en liten gruppe som satt der og 

filosoferte over livet og dets viderverdigheter. Av og til kunne de være 

fire eller fem stykker som satt der, variert bakgrunn, variert utdannelse 

og variert yrkesliv. Eller Jonathan kunne sitte alene som i dag. Felles 

for dem alle var at de hadde innsett at ”Full speed ahead” var ok for et 

skip eller et rederi. For en kropp kunne det derimot være mer fornuftig 

å trappe litt ned på slutten av yrkeslivet. Følgelig satt det vanligvis en 

gjeng der og koste seg med livet, med minner og med kaffe og aviser. 

Jonathan hadde reist seg fra krakken utenfor Bispen og ruslet ned mot 

Havnekiosken. Oppdaget at han var alene der.  

Selv om Jonathan ikke var innfødt Sørlending hadde han plukket opp 

noen av skikkene. Blant annet ble det sagt at Sørlendingen ofte liker å 

sitte og tenke, men som oftest bare sitter han! 

I dag var det imidlertid som om både tanker og musikk strømmet på 

tilsynelatende ustoppelig. Det pussige var at mange ting, mange 

hendelser var knyttet til andre ting enn selve hendelsen. Som for 

eksempel Flisa på Kjelsås. Han hadde glemt stedet fullstendig, men så 

kom han tilfeldigvis over navnet Unni i en avisartikkel og der var 

Flisa. 
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Kapittel 16 

Flisa var egentlig avfallsstoffer fra en sag eller et høvleri som lå helt 

oppe ved sørsiden av Maridalsvannet. Selve Flisa var en kanskje ti 

meter høy flishaug som hadde blitt dannet under utløpet fra et 

transportbånd som kjørte sagflis bort fra saga. 

Selve Flisa var selvfølgelig ikke i sentrum, men hva de gjorde der. Det 

som var gøy var å hoppe fra toppen av flishaugen og rulle nedover, 

eller grave huler innover i flishaugen og kjenne varmen. Antagelig full 

forråtnelse inne i haugen, for bare et par meter innenfor var det ganske 

varmt og godt. 

Så hvem var Unni? 

Det pussige svaret er at Jonathan ikke vet hvem Unni var. Men det 

som skjedde var at Jonathan hadde vært på sykkeltur innover 

Maridalen sammen med en kompis som han heller ikke husket navnet 

på der han satt ved Havnekiosken.  

Som en ren innskytelse hadde gutta tatt veien om Flisa, egentlig var de 

ikke der så ofte, men akkurat denne gangen hadde de tatt omveien 

rundt Flisa, hjem. 

Det var noen som hoppet! Jonathan kjente igjen broren til en kompis, 

Åge, og så at han hadde med seg to jenter som tydeligvis ikke hadde 

vært i en flishaug før. Jonathan stoppet for å prate, men kompisen dro 

videre, kjente ikke Åge og skulle hjem for å spise. Jonathan begynte å 

prate og viste jentene og Åge hvordan det kunne hoppes og graves. 

Moro, alt er mye bedre sammen med venner, sammen med jenter er 

det enda bedre.  

Hoppingen og gravingen stod på en stund, sikkert et par timer, før 

Unni plutselig dro Jonathan over til den andre siden av haugen og 

spurte om det gikk an å grave langt ned? ”La oss prøve!” Jonathan og 

Unni gikk i gang og grov ned og inn. De kom veldig nærme hverandre 
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og plutselig var det slutt på graving og start på kosing. Unni var 

utrolig deilig. Femtenåringene veltet rundt i og kysset og klemte 

bokstavelig talt så flisa føyk!  

De enset verken tid eller sted, men ble avbrutt alt for tidlig av Åge og 

den andre jenta som ristet av latter og fortale at de så ut som snømenn, 

og at det var middagstid! Litt pinlig, synd de hadde kommet så tidlig, 

godt at de ikke hadde kommet senere. Jonathan hjalp Unni med å få ut 

fliser fra trøyer og jakker og syklet sammen med Åge og jentene ned 

til Frysja. Der sa de farvel og Jonathan så aldri Unni igjen.  

Hvem hun var? Han traff ikke Åge så lett heller. Åge var tross alt 

broren til kompisen og ikke naturlig å treffe.  

Jonathan glemte aldri Unni og skvatt alltid når han traff noen som het 

akkurat det navnet, var det Den Unni? 

Ender’n var et farlig sted for gutta fra Grefsen. Ender´n var på en måte 

akkurat det samme for Kjelsåsfolket som Platten var for 

Grefsenfolket, men på Ender´n var det hardere. Var Ender´n mer 

utenfor allfarvei, var man mer skult, var det andre folk? Vanskelig å 

si. For Grefsen folk var alltid Ender´n litt skummel og farlig.  

Kanskje var det eldre folk der, kanskje var det mer øl og noe hasj i ny 

og ne? 
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Kapittel 17 

«Born to be Wild», kanskje skrevet om motorsykler, men definitivt en 

kjernelåt som beskriver ungdommens forhold til biler, og det var etter 

hvert biler på Grefsen! En hvilken som helst bil, fra Toyota varebil til 

Peugeot 404, men alltid med tåkelys, gjorde nytten! Jonathan hørte 

igjen sangen….  

 

Get your motor runnin' 

Head out on the highway 

Lookin' for adventure 

And whatever comes our way 

Yeah Darlin' go make it happen 

Take the world in a love 

embrace 

Fire all of your guns at once 

And explode into space 

 

I like smoke and lightning 

Heavy metal thunder 

Racin' with the wind 

And the feelin' that I'm under 

Yeah Darlin' go make it happen 

Take the world in a love 

embrace 

Fire all of your guns at once 

And explode into space 

 

Like a true nature's child 

We were born, born to be wild 

We can climb so high 

I never wanna die 

 

Born to be wild 

Born to be wild

 

Bilkjøring i ung alder på Grefsen var et stykke for seg selv. Den 

obligatoriske øvelsen var Grefsen, under Jernbanebroen, Frysja, over 

broen over Stilla, Maridalsveien, Hammeren, Skar, brekksladd, og 

forhåpentligvis trygt tilbake. 

Av og til gikk det bra, av og til ikke. Av og til med lappen, av og til 

mens lappen bare var en fjern drøm som ikke kunne realiseres før om 

ett, to eller tre år. 
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Det var på dette strekket biler og ferdighet skulle prøves ut. Gjerne 

med to, tre eller fire medsammensvorne i bilen. 

Selvfølgelig litt kontroversielt, men vi må huske at dette var en 

særdeles lite trafikkert vei på denne tiden. 

Jonathan hadde flere erindringer om disse turene. Som for eksempel 

den gang Petter hadde fått seg ny bil, hadde lappen og alt var greit. 

Innkjøpet var en noe sigen men helt grei Alfa Romeo Alfasud. Det var 

vinter, det var søndag og Alfa`n skulle prøves ut. Petter og tre 

passasjerer la ut på turen.  

Fint driv ned mot jernbaneundergangen, ingen møtende biler, 

heldigvis, for jernbaneundergangen var smal og møtende trafikk hadde 

ikke hatt en sjanse. Alfa`n trivdes godt i nedoverbakken ned mot brua 

og ville på ingen måte hatt muligheter for å stoppe eller vike under 

brua.  

Opp mot Maridalsveien og innover.  

Alfasuden var forhjulsdrevet og annerledes enn de fleste andre bilene 

på denne tiden. Sprek liten italiener som fikk kjørt seg innover 

Maridalsveien. Forbi Hammeren, inn mot Skar og så sjarmøretappen, 

oppløpet, finalen. Den som skilte klinten fra hveten, barn fra menn og 

amatører fra proffen.  

Den store parkeringsplassen!  

Her var rutinen innarbeidet gjennom generasjoner og helt klar. Fin fart 

inn mot midten av plassen kort sving til høyre for å legge opp jernet, 

deretter en flott venstresving og full fart tilbake. Midt i svingen, et lite 

napp i håndbrekket, brekksladd og så ut igjen for full musikk, perfekt, 

makeløs og gjennomtestet rutine. 
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Nå dukket det opp flere ting og momenter på en gang som ikke var 

helt med i beregningen.  

For det første var det søndag og utfart. Nikkersadelen sto følgelig pent 

oppmarsjert på bussholdeplassen etter en anstrengende sportslig 

utskeielse opp til Ullevållseter med sjokolade og boller og deretter en 

fin utforkjøring tilbake til Hammeren. Minst femti kanskje seksti, 

relativt voksne skigåere, med barn og alt stod oppmarsjert og var 

måpende vitne til en liten rød Alfasud som peser seg opp den siste 

bakken mot parkeringsplassen i altfor stor fart, og med altfor mange 

passasjerer.  

I tillegg var det store snøhauger etter vinterens måking på 

parkeringsplassen som i tillegg hadde gjort plassen betydelig mindre. 

Petter anså ikke dette som noe negativt, ingenting er som å vise 

kjøreferdigheter for gutta i bilen, enda bedre med tilskuere. Nå skulle 

de få se en som kunne håndtere bil! Etter et kjapt blikk vurderte han 

også plassen til å være stor nok, selv med snøhaugene. 

Go! 

Full fart inn, litt høyre, hardt venstre, napp i håndbrekket, perfekt! 

Det var da alt skar seg.  

Alfasudden hadde håndbrekk på forhjulene!  

Makan til drittbil. Alt låste seg og bilen gikk i snøfonna som et spett.  

Heldigvis stort sett løssnø, ingen skader, men de hadde kjørt seg 

ganske langt inn i fonna. Da bilen endelig stoppet var det faktisk helt 

mørkt inne i bilen, snø over alle vinduene og Petter bannet, Faen!  

Petter startet bilen igjen, la inn revers og skulle rygge kjapt ut. De satt 

bom fast. Alfahelvetet spant hjelpeløst i løssnøen og rikket seg ikke, 

dobbelt faen. 
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Etter en liten rådslagning og spaning finner de at en av bakdørene 

kunne åpnes. Opp med den, ut av bilen på en ganske klønete og lite 

karslig måte. En kommentar, ”sånn hadde ikke Elvis gjort det”, eller 

hadde han?  

Nikkersadelen hadde krampelatter og viste ingen tegn til å hjelpe, selv 

om Petter var steinsikker på at over halvparten av drittsekkene sikkert 

forskriftsmessig hadde spade i sekken for å grave seg ned ved dårlig 

vær eller grave en liten hylle for å sette fra seg termosen i snøen.  

De måtte grave ut bilen for hånd! 

Hjemturen gikk i stor taushet. Alfaen ble solgt så fort som mulig, 

drittbil!  

Som Petter ved en senere anledning uttalte, «Uheldig kjøp». I tillegg 

til det elendige håndbrekket, som i realiteten gjorde bilen ubrukbar på 

Grefsen, rustet den som et uvær. Etter ett år satt ikke rusttestmagneten 

fast andre steder enn midt på panseret. 

Ford Cortina Lotus, bilen til faren til Espen. Bare navnet, Lotus, var jo 

en uimotståelig fristelse, Lotus! Bilen ble jevnlig tyvlånt, og det var 

OBOS som hadde skylden. Espen bodde i et rekkehusfelt og garasjene 

var plassert i god avstand fra husene, for å skape et trygt og godt, 

bilfritt, oppvekstmiljø. Løsningen var som skapt for tyvlåning av fars 

bil. Utrolig fristende, lirke nøkkelen forsiktig ned av kroken ved døren 

etter at far hadde tatt seg en pjolter, et kneisende ”Ha det” fra 

døråpningen og veien var klar! 

Denne gangen gikk turen som vanlig inn til Skar, brekksladd og frisk 

tur tilbake. Det var fem personer i bilen, men Lotus er Lotus og i 

kveld gav den alt. Stemningen var enorm. Tilbake til Kjelsås, flott 

sving inn til garasjen, en av gutta hopper ut før bilen har stanset, opp 

med garasjeporten i en fei, om å gjøre å ikke bli spottet i innspurten.  
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Espen legger inn reversen og er klar til å bakke inn i den mørke 

garasjens sikkerhet.  

En forferdelig lyd! Bilen rikker seg ikke og det skraper et eller annet 

sted fra under bilen. Lotus er opplagt misfornøyd med et eller annet.  

Espen setter bilen i fri, dobbeltclutcher og prøver igjen. Samme 

drittlyden, bilen rikker seg ikke! Prøver panisk første gir, og bilen 

beveger seg normalt forover! Kun reversen som hadde gått! 

Johan løser problemet, vi dytter! Bilen blir forsiktig dyttet på plass, 

heldigvis pleide alltid faderen å rygge inn i garasjen. Krisa kom ikke 

til å bli oppdaget før faderen skulle hjem fra jobben, i morgen 

ettermiddag – og da var jo ikke Espen der? 

Ford Cortina Lotus hadde en lang karriere også etter at Espen fikk 

lappen. Rutinemessig kjøring til og fra håndballtrening i boblehallen 

bak Njård hallen kunne også gi muligheter for manndomsprøver. En 

strekning på Ringveien som alltid var uvanlig fristende var strekket fra 

broen over Stilla, eller Akerselven som noen kalte den her nede, og 

frem til bensinstasjonen på Storo.  

Egentlig en ganske slak oppoverbakke og en ditto sving. Ford Cortina 

Lotus greide stekket, med fem personer, og fem håndballbagger i 

hastigheter opp mot 180 km/t. Ingen andre bilder greide det – på den 

tiden.   

Jonathan hadde endelig fått lappen og lånte rett som det var fars Ford 

Taunus 1600 for å kjøre til håndballkamper. Denne søndagskvelden 

var det Oppegård som stod for tur. Gutta skulle ut av Oslo og lære 

bøndene en og annen ting om håndball. Fem mann i bilen og fint driv, 

god stemning utover mot hallen. Hallen var helt ny, ganske rotete å 

komme til med bil, men det gikk. 
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Kampen gikk som den skulle, en seier! Gutta var ivrige etter å komme 

hjem og feire og fortelle, ting hadde skjedd, de hadde stories å fortelle, 

det hastet. 

Inn i bilen, det var blitt mørkt, hadde begynt å regne og litt 

uoversiktlig. Møkkahall! En av gutta spottet veien ut av virvaret og 

Jonathan klemte eplet flatt, her gjaldt det!  

De svingte ut på veien fra hallen, ett rett strekke på kanskje 200m, så 

en liten sving til høyre og full fart.  

Men det var jo to veier!  

Der Jonathan hadde lagt opp til å forsere en svak høyresving var det 

egentlig hardt venstre, den veien alle så svakt høyre var en annen vei!  

Midt mellom disse veiene var det en grøft, og ned der kjørte Jonathan.  

Et smell da fronten traff bunnen av dumpa og spratt opp igjen, et nytt 

smell da hekken fikk samme behandling.  

Folk hadde vært litt oppi taket og den typen ting, men alt hadde 

tydeligvis godt bra. Bilen gikk stadig, ingen rare lyder, ingen 

vibrasjoner, Jonathan lot seg ikke affisere av bagateller og kjørte 

videre som om ingenting hadde hendt.  

Noe hadde hendt.  

Når bilen gikk rett frem, var ikke rattet i rett frem posisjonen. Pussig, 

ville fatter´n merke dette? De ble enige om at det ville han sikkert 

ikke. 

Litt roligere kjøring hjem, forsiktig parkering i garasjen og inn på 

rommet. Jonathan hørte aldri noe, men faderen solgte bilen bare tre 

måneder senere og Toyota æraen startet. Etter det ble det alltid Toyota 

Carina og ikke så stas å låne. 
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Om sommeren trente håndballaget utendørs på Grefsen Stadion, men 

dusjet og skiftet i garderoben i kjelleren på siloen ved Myrerjordet. En 

avstand som umuliggjorde jogging, sykling var out og det måtte 

kjøres. Helt ok, Espen hadde lappen, faren hadde en to-seter.  

Ikke sportsbil men en Opel Olympia stasjonsvogn. Helt ok, to seter 

foran og fem til seks mann i enn klynge bak.  

Håndballtreningen på Grefsen stadion var topp! Først trente jentelaget, 

med gutta som tilskuere, så trente guttelaget med jentene som 

tilskuere, og til sist kunne det bli felles trening, blandet lag, jenter mot 

gutter og så videre. Opplegget med den siste treningen, som egentlig 

var frivillig, var selvfølgelig å trene på helt andre ting enn håndball. 

Akkurat da syntes Jonathan at det var dritt å være keeper. Selvfølgelig 

toppers å imponere med å redde de verste skuddene, nikke ganske 

harde skudd ut igjen med panna, men det var liksom lite i forhold til å 

stoppe en linjespiller, som hadde pupper, i åpen kamp.  

Ellers var jentelaget, eller pikelaget, en av de gode grunnene til å 

spille på guttelaget! Pikelaget var et fantastisk knippe av lækre piker, 

stort sett ett år yngre enn spillerne på guttelaget.  

Den av guttespillerne som aldri har hatt våte drømmer om en eller 

flere av spillerne på pikelaget, lyver om andre ting også! Pikespillerne 

var jevnlig deltagere på hjemme-alene-fester og et oppkomme av gøy 

og festligheter. Det pussige var at alle jentene var veldig forskjellige, 

fra de beskjedne og stille til de utagerende og utfordrende. Fra de 

formfullendte til det som nå kalles ”late bloomers”. Alle gutta hadde 

sine favoritter og det ble gjort en rekke forsøk, noen lykkes noen 

lykkes ikke. 

Men gøy var det! 
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Tilbaketurene fra utendørstreningene kunne være en prøvelse.  

Tilbake til garderoben var det Opel Olympia som gjaldt. Jentene 

hadde dratt i forveien, for dem var det pussig nok ok å sykle. Gutta 

kom litt senere og det var jo litt om å gjøre å være kar bak rattet, et 

helt jentelag som tilskuere var jo også noe å ta med i beregningen. 

Espen dro Olympia pent opp mot Grefsenveien, krysset trikkesporet, 

videre oppover Myrerskogveien, full fart over krysset Myrerskogveien 

Gamle Kjelsåsvei, uten å se til høyre, det var for pyser. Så full pinne 

oppover Myrerskogveien så unger og kjerringer spratt som høns til 

siden, opp mot gamlehjemmet.   

Garderoben var i kjelleren på gamlehjemmet. En ganske bratt og 

egentlig litt smal vei med en liten sving ned til høyre, ut på 

parkeringsplassen og så stoppe pent og pyntelig på en ledig plass. 

Sånn omtrent hadde arkitekten tenkt det. 

Espen kom nok antagelig i litt for høy fart, ganske nøyaktig 

maksfarten for en overlesset, sliten Opel Olympia, oppdaget også 

svingen litt sent, hadde blitt distrahert av jentelaget som lå og slikket 

sol på plenene foran gamlehjemmet. Satset imidlertid alt, klemte frem 

et tut og vrengte ned, man gir seg tross alt ikke midt i når man har 

begynt. Merket at bakken ble borte, forhjulene kom opp i luften, 

hjulene mister grepet, Espen mister motet, men ratter voldsomt, til 

ingen nytte. 

Fordelen av bilen lander med et brak, men uheldigvis står nå 

forhjulene nesten på tvers, Espen var litt uheldig. Bilen skyter ut mot 

plenen, Espen får panikk og stivner. Fra lasterommet høres et skrik, 

”brems da for faen”! Espen bråvåkner, tramper på bremsen og stopper 

ti meter ute på plenen med noen aldeles flotte bremsespor. 
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Passasjerer og fører tumler ut av bilen for å evaluere eventuelle 

skader. Det var noen. Det ene forhjulet var opplagt punktert og så 

egentlig litt pussig ut rett forfra. Profilen var på en måte mer lik en S 

enn en rett strek.   

Espen er litt beveget og urolig, hva skjer nå? Johan skjønner 

problemet, klapper Espen kameratslig på skulderen og sier rolig, 

”slapp av, vi pumper opp hjulet på Fina og alt er ok, Dette kommer far 

din aldri til å oppdage”! 

Espen roet seg litt, de dusjet, skiftet og kom tilbake for nærmere 

inspeksjon. Det så ikke helt bra ut, men de startet, ut av 

parkeringsplassen og ned mot Fina. Bilen gikk litt rart. Egentlig en 

ganske voldsom slingring fra side til side og Espen ble etter hvert 

smertelig klar over at her skulle det nok mer enn litt luft til!  

Espen syklet senere ganske mye. 
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Kapittel 18 

Rundt 1970 var det mange kiosker på Grefsen og Kjelsås. Vanskelig å 

forstå denne mengden i ettertid, men alle hadde sitt spesiale.  

Enten vareutvalget, som kunne variere veldig fra det som gjaldt for 

faste kunder til det som gjaldt for en tilfeldig gjest. Ikke sjeldent 

kunne kioskene tøye det som var av lover og regler for faste kunder og 

levere både øl og sterkere ting i et knipetak, til en grei pris.  

Det kunne være øl, det kunne være blader, Cocktail var på den tiden 

svært populært, men hadde vel egentlig 18 års grense?  

Andre ting gutta ”visste” var hvilke kiosker som hadde en mer 

lemfeldig omgang med aldersregler for røyk.  

Men det kunne også være god plassering. Stedet kunne bli en 

samlingsplass og omsetningen kunne antagelig ære ok uten brudd på 

andre regler enn støy om ettermiddagen og kvelden. Av en eller annen 

grunn likte tilsynelatende ingen av de kioskene som levde av god 

plassering at kundene hang utenfor og pratet. Merkelig. 

Lindvik var vel en av de kioskene som til tider drev innenfor og 

utenfor det som var av regler.  

I tillegg var Lindvik selv en underlig skrue. En dag stikker en av de 

faste kundene innom og kan ikke dy seg, spør Lindvik om han er i 

familie med en bestemt TV-kjendis. Lindvik blir litt smigret og tenker 

seg nøye om. Kanskje, muligens, men nei, trodde ikke det. ”Hvorfor 

tror du forresten det”? ”Nei, dere har akkurat lik parykk”!  

Der forsvant alle privilegier, det faste kundeforholdet, med alle 

fordeler, opphørte der og da, men det var verdt det! 
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Et fellestrekk ved de fleste kioskene var at eierne selv stod bak disken.  

Det må ha vært lange og mange timer for de var alltid litt sure. 

Kanskje det hang sammen eller kanskje alle kioskeiere på den tiden 

kom i fra samme familie. Vanskelig å si. 
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Kapittel 19 

Folk fra Grefsen og Kjelsås gikk en del på de lokale kinoene Valhalla 

og Svetter´n. Valhalla trygt plassert i Myrerskogen eller Myra og 

Svetter´n nede på Disen. Jonathan var aldri på Svetter´n men av og til 

på Valhalla.  

Valhalla var en typisk bygdekino. Inngangen var klassisk, en gang inn 

til venstre, på høyre vegg i gangen var det en knøttliten luke for 

betaling. Dersom du rakk opp til luka var du voksen, rakk du ikke opp 

var det ut! Enkelt og greit.  

Selve kinosalen var rimelig enkel, flatt gulv, rørstoler og et lite rom 

bakerst i salen til maskinisten og kinomaskinen. 

Jonathan vokste opp på Grefsen, ikke Kjelsås, og var egentlig sjeldent 

på Valhalla. Den var litt langt vekk fra Grefsen og byen var egentlig 

like nærme. 

Enkelte merkesteiner finnes likevel. 

Himmel og helvete, norsk spillefilm fra 1968. Filmen er selvfølgelig 

tragisk, åpner med at en mor finner sin datter halvdød av narkotika i 

hjemmet. Senere dør datteren og plottet er i gang. Det finnes en 

doplanger, Zatek, som hele tiden lurker i bakgrunnen. Til og med 

vestkantungdommen blandes inn. Filmen blir slaktet av kritikere, men 

lovprist av publikum.  

På Grefsen ble filmen noe man måtte se! Ikke på grunn av plottet, ikke 

på grunn av filmens klart politiske ståsted, men på grunn av 

skuespillerne, Sigrid Huun for å være helt nøyaktig. 

For å skaffe dop må man ha penger. Det har man ikke når man er ung 

og uten jobb. Følgelig var løsningen i første omgang å ligge med 

doplangeren, Zatek, senere en karriere som prostituert i København.  
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Og det var her interessen steg for Grefsen-Kjelsås publikummet, det 

var nakne damer på film. Det var også balansering på takene i fri rus 

rundt omkring i København. Var det denne filmen som inspirerte 

Arild? 

Gjennom filmen haglet kommentarer og tilrop fra salen, hver kveld. 

Publikum levde seg inn i filmen og tilrop som ”Gå til Zatek du også!”, 

når moren trengte penger til Københavntur for å forsøke å hente sin 

fortapte datter, var etter hvert ren rutine! 

Alt dette var slettes ikke hverdagskost på den tiden, og køene utenfor 

Valhalla var lange når Himmel og Helvete endelig ble satt opp. 

Suksessen med Himmel og Helvete ble forsøkt gjentatt med Nyfiken 

Gul og Nyfiken Blå filmene, men ingen av disse kom opp mot 

Himmel og Helvete. 

Ellers gikk ikke Jonathan på kino ofte, med det hendte. I Oslo på den 

tiden var det et antall steder som var mest populære, Soria Moria, 

fordi det var ganske nærme, Eldorado fordi de hele tiden viste 

Cowboy filmer, Colosseum, fordi de hadde så fantastiske seter, og 

Frogner fordi de viste spesielle filmer som Monterey Pop festival og 

lignende. 

Eldorado viste cowboy filmer. Gutta dro dit i gjenger og levde seg inn 

i filmen, dro hjem, døpte sykkelen, og syklet i vill fart til skolen dagen 

etter på Trigger og så videre. Eldorado var en guttegjeng kino. 

Colosseum var en kino som utviklet seg i takt med alderen til 

tilskueren. Først familiefilmer som Sound of Music, med mor og far 

trygt plassert på hver side. Von Trapp var skummel, Maria var skjønn 

og så videre. 
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Neste trinn var episke filmer som Battle of Britain. Ingenting er som å 

se en haleskytter i et bombefly få en granat rett i øyet på widescreen! 

Tredje og avgjørende trinn for Colosseum kino var imidlertid 

dobbeltsetene! Et par rader på Colosseum var laget med dobbeltseter. 

Det var plassen sin for unge og svermende par, svært få husket 

egentlig filmen etterpå!  

Det var tross alt Colosseum, det var mørkt og det var dobbeltseter! 

Man var egentlig ikke ordentlig sammen før man hadde delt sete på 

Colosseum kino. 
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Kapittel 20 

To venninner ruslet forbi krakken der Jonathan satt. De hadde stø kurs 

mot Havnekiosken og Jonathan merket seg antrekkene. Hullete 

denimbukser, T-skjorter og merkesko. Det var kleskodekser også på 

Borhaug, helt klart. Hadde det vært like ille, eller like bra på Grefsen?  
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Kapittel 21 

Det hadde det vært!   

Det var kleskodekser, det var mobbing, det var erting! Selv på Grefsen 

på midten av sekstitallet. 

Jonathan gikk i bresjen når det gjaldt mobbing på grunn av klesplagg! 

Og det var ikke hvilken som helst mobbing.  

Det var antagelig i sjette klasse på folkeskolen at mor og far kjøpte bil. 

En Ford Consul 315. Et vidunder av en bil, lignet akkurat på den mer 

kjente Ford Anglia, men var noe større – og flottere. Knall gul, fire 

hovedlykter, sealed beam! Sealed beam betydde at det ikke var 

konvensjonelle lyspærer i lyktene – lyspærene var integrert i selve 

reflektor og glass enheten. Gav mer lys, men overraskende dyrt å 

skifte. Topphastighet rundt 90km/t, selv om det stod 150 Km/t på 

speedometeret. Maksimalhastigheten på 90 km/t ble oppnådd mellom 

Oslo og Skedsmokorset hvor eldste bror hadde hus. Far gav gass, lot 

det stå til opp gjennom alle fire girene og oppnådde 90 km/t. Rattet 

ristet, bilen skranglet og mor hylte – men det gikk fort! 

En nødvendig følge av å eie en bil på den tiden var bilturer. Man bilte 

til Rjukan, besøkte Kongens utsikt ved Hønefoss, Kongsberg for å 

besøke sølvgruvene og så videre. Et obligatorisk mål var også – 

Svinesund!  

Svinesund var Sverige, det Store Utland. Og Svinesund på den tiden 

var spennende. Det var en del varer der man ennå ikke kunne få i 

Norge. Dette var tiden før de store kjedene, før olja og Norge lå litt 

bak på en rekke ting. Jonathan så en SLENGBUKSE i en klesbutikk. 

Det var greier. Det var bare Rolling Stones som hadde slengbukser på 

den tiden. Stoffet var grått med ruter, det var en fantastisk fin bukse. 

Jonathan måtte ha, og av en eller annen merkelig grunn fikk han! 
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Ingen grunn til å nøle, mandag morgen til skolen i slengbukse!  

Antagelig sjette klassetrinn. Gjengen var imponert, en og annen hadde 

slengbukse, men de var i sterkt mindretall og sterkt beundret. Nå var 

Jonathan en av dem! 

Det ringer inn, oppstilling, Super Sverre Hansen tripper stolt ut for å 

hente 6c, oppdager slengbuksene og blir rasende! Noe sånt gikk da 

ikke an! Allerede i første time fant han en faglig anledning til å 

kritisere foran hele klassen. De var antagelig samfunnsfag eller 

historie undervisning og han greide å klemme inn at moter, moter kom 

fra fanden selv og viste dekadanse, uansvarlighet og absolutt 

unødvendig sløsing med penger! Alle forstod hvem tiraden var ment 

for, Jonathan lot som han ikke forstod og smilte med, selvfølgelig.  

Det var egentlig slutten på et godt, om enn noe usikkert forhold til 

Sverre Hansen og starten på et vanskelig og til dels hatefullt forhold.  

Jonathan oppdaget senere at han hadde vært i samme bås som en 

rekke andre elever i klassen som av en eller annen grunn gikk litt 

utenom den smale sti. Sverre Hansen var pinsevenn, praktiserende.  

Var til dels tolerant, men det kom frem en del ting…… etter hvert. 

Men som sagt kleskodekser lå i systemene, lå i klasseskillene. Det 

korrekte for en Grefsengutt og Grefsendame ble etter hvert Hasegg. 

Hasegg boblejakker med de karakteristiske skrå duffelcoat lommene 

oppe og to tversoverlommer litt lengre ned. Andre kjennetegn var 

store ruter sydd inn i stoffet diagonalt. Fargen var blå, marineblå.  

Hasegg ble innført av jentene, men etter hvert også antatt av guttene. 

Alle hadde blå, Jonathan gikk over til lys beige! Den satt! En periode 

var det beige Hasegg og rutete blå/lyseblå/hvit Lewis bukse som 

gjaldt.  
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Jonathan spedte på med en langermet blå T-skjorte innenfor, med en 

stor hvit stjerne midt på brystet, og selvfølgelig seilerstøvler fra 

Viking, hvite. Dette var en underlig kombinasjon. Noe pekte i en 

retning, rett soss, det var Hasegg og rutete bukse, andre ting rett i 

anarkiet det var blå T-skjorte med stjerne, faktisk hentet rett fra 

coveret på en Neil Young LP, ”Hawk and Doves”. Jonathan visste 

ikke akkurat det, akkurat der, men det hadde passet perfekt – han var 

en hauk…. Det fantastiske med dette antrekket var at 

”arbeidsområdet” kunne være fra Grefsen til sentrum, og fra Soire på 

Riis skole til diskotek Karjolen helt ute ved Kolbotn. 

 

Dette var Jonathans standardantrekk som etter hvert ble forbedret ved 

at Hasegg ble erstattet med Fussalp. Nok en gang gikk jentene i 

bresjen. Fussalp var merket som hadde en hane med et par ski over 

seg, rett opp på en måte. På T-skjorter var denne lille hanen strategisk 

plassert rett over brystet som jo etter hvert har blitt vanlig.  

Det var det ikke blitt enda den gang, og hendelsen en pekefinger rett 

på hanen med en flott jentepupp bak og spørsmålet ”Hva gjør den 

høna der, på puppen din?” ble legendarisk. Utsagnet stammet ikke fra 

Jonathan. 
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Da Jonathan byttet fra beige Hasegg ble neste trinn rød Fussalp. Litt 

på kanten, men stilig!!! 

Antrekket ble nesten alltid komplettert med et kjede i halsen. 

Opphavet til kjedet er gått i glemmeboken, men det var et 

messingkjede, med et passe stort messing peacemerke. Bedre ble det 

ikke. 

Antrekket ble selvfølgelig fulgt opp av hår. Tidlig i oppveksten var det 

moder’n og kjøkkenet. En grusom øvelse som Lillebjørn Nilsen så 

treffende har kalt ”en gang for alle” klippen. Ille når det ble gjort, ille 

å komme på skolen dagen etter.  

Senere ble det barberer Olsen på Platten! Barberer Olsen var kjent for 

å ”ha” innerst i kassa. Ingen av gutta hadde spurt om å få kjøpe, men 

alle visste at det var kilden til donger, antagelig. Etter en del runder 

hos Olsen, med cutting som resultat ble det en lange periode med – 

ingenting. Håret fikk vokse! Jonathan anla og fikk lov til å ha – langt 

hår! Først bare langt hår, men en innskytelse og etter sterk påvirkning 

av Rebekkas flotte hår fikk han til å klippe panneluggen kort, 

omhyggelig gredd rett opp! 
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Mor var litt fortvilet, det var jo rene hippiestilen, men koblet med 

antrekket gav det hele mildt sagt et variert inntrykk! Sossejakke og 

sossebukse, hippie T-skjorter og langt hår. 

En periode var det også populært med selvfargede T-skjorter. En hvit 

T-skjorte, mye stramt tau rundt strategiske, eller litt tilfeldige steder 

og kunstverket ble komplett etter en tur i fargebadet. Prosessen kunne 

også gjentas med nye tau og nye farger. 

Også dette akseptert av mor.  
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En ting Jonathan aldri fikk var Afghaner pels. Afghaner pelsen, en 

lang brunfarget frakk av saueskinn, med ulla inn og flotte broderier 

rundt håndleddene og på ryggen var selve hippiesymbolet.  

Jonathan hadde dyrisk lyst på en slik.  

Den var til salgs i en liten butikk i Kristian Augusts gate, sidevei til 

Pilestredet like ved det som nå er Tinghuset.  

Butikken het Zeppelin, bare navnet gav assosiasjoner, til Led Zeppelin 

og sanger som ”Gallows Pole”, «Hang man» og ikke minst ”Stairway 

to Heaven”.  
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De førte alle former for hippie utstyr. Men som sagt, det var for de 

altfor alternative viderekommende og absolutt forbudt! 

 

 

 

Selvfølgelig reflekterte denne fremtoningen et sterkt ønske om å være 

annerledes. Slik var ungdommen på den tiden, og slik er ungdommen i 

dag. Det slår ut, eller bør slå ut, i ungdomsårene og det bør langsomt 

dø ut i takt med at utdannelsen blir komplettert. 

Dette imaget kunne være forvirrende og måtte balanseres på en eller 

annen måte. Balansegangen var en sikker vei opp gjennom 

folkeskolen, ungdomsskolen, gymnaset, Oslo Tekniske Skole og til 

sist NTH, den høyeste tekniske utdannelsen Norge kunne by på, på 

den tiden, han ble etter hvert Sivilingeniør! 
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Kapittel 22 

Me and My Bobby McGee 

På Borhaug er det en utstrakt ”hjemme alene fest” kultur. Hadde det 

vært det på Grefsen? Jonathan tenkte, prøvde å huske, og minnene 

strømmet på!   

Var det sommeren 1971, eller var det sommeren 1972?  

Opphavet til Jonathan reiste på ferie og overlot kåken til Jonathan i 

fire sammenhengende uker, sammen med en liten sum penger – til 

mat.  

Halleluja! Himmel! Ubeskrivelig! Hele kåken alene i fire uker! En 

drøm! Musikk i stua! Kompiser på besøk! Fester! Øl! DAMER! Det 

siste var litt fjernt, men mulig? 

Jonathan hadde fått seg sommerjobb for aller første gang, skulle sitte i 

hvelvet i Bergen Privatbank. Mor og far reiste på en fredag 

ettermiddag.  

Fredagskvelden gikk med til visse nødvendige modifikasjoner av 

huset. 

Stereoanlegget fra gutterom til stue, diverse overflødige stoler og nips 

berges inn på foreldrenes soverom og døren låses. Høyttalerne ble 

plassert på gulvet på hver side av kortveggen i stuen, lysshowet ble 

videre montert oppå høyttalerne. Plasseringen ved verandadøren var 

ekstrem strategisk, lyden kunne høres høyt og klart fra Grefsenveien, 

lysshowet var godt synlig. Dersom dette opplegget ikke dro damer 

ville ingenting gjøre det….. 

Dette skulle bli rått, fire uker! Platesamlingen frem og alt klart! En 

god natts søvn? Nei, en urolig natt med «Series of Dreams»!  
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Det første som skulle gjøres den første morgenen, den første dagen var 

å berge mat. Av sted til Helland! Det var lørdag, en perfekt dag for 

storinnkjøp.  

Svensk ertesuppe fra Toro nærmere bestemt. En fantastisk rett! Frem 

med en liter vann, rive opp posen, røre litt og ti minutter senere var 

gourmet suppen klar! I hvert fall stod det noe om god smak og frisk på 

ernæring på posen. Perfekt spise for en ung mann.  

Jonathan kjøpte 28 poser og var ferdig med kolonialen.  

Etter dette ville det bare bli handlet øl, og det ville ikke bli gjort i 

standardsjappa til moderen. De ville helt sikkert komme til å sladre 

henrykt over alt øl kjøpet. Ingen grunn til å åpne opp for det. Det kom 

helt sikker til å bli ille nok. 

Lørdagen fortsatte om mulig enda bedre, en kompis med scooter, 

Edvard, kom innom. De satt et øyeblikk og nøt NRK radio og gleden 

over faktisk å ha et helt hus til disposisjon i 4 uker.  

Plutselig skjærer en stemme igjennom. NRK har et eller annet 

program de ikke aner hva heter, men der synger plutselig en dame. Og 

hvilken dame og hvilken sang. De satt som fjetret, dette var musikk de 

aldri hadde hørt før!  

Plutselig var sangen over og Vidar Lønn Arnesen messer, ”og det var 

Janis Joplin med sangen Me and My Bobby McGee fra albumet 

Pearl”.  

De hadde ikke fått med seg hele teksten, tross alt kunne de engelsk, 

men dette var engelsk med sjel, det inngikk på ingen måte i pensum 

hverken på Grefsen gymnas eller Handelsgym.  
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At Baton Rouge faktisk var et sted i Texas fikk de heller ikke med 

seg, men:  

”Freedom is just another word for nothing left to loose” 

den satt! 

For Jonathan ER denne sangen Janis Joplin, ikke fordi det er den 

beste, men fordi den er den første. Jonathan kunne hele teksten, i 

blinde! 
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Busted flat in Baton Rouge 

Waitin' for a train 

WHEN I's Feelin' near as faded 

as my jeans 

Bobby thumbed a diesel down 

Just before it rained 

It rode us all the way to New 

Orleans 

 

I pulled my harpoon 

Out of my dirty red bandana 

I was playin' soft while Bobby 

sang the blues, yeah 

Windshield wipers slappin' time 

I was holdin' Bobby's hand in 

mine 

We sang every song that driver 

knew 

 

Freedom's just another word for 

nothin' left to lose 

Nothin', don't mean nothin' hon' 

if it ain't free, no no 

And, feelin' good was easy, 

Lord, when he sang the blues 

You know, feelin' good was 

good enough for me 

Good enough for me and my 

Bobby Mcgee 

 

From the kentucky coal mine 

To the California sun 

Bobby shared the secrets of my 

soul 

Through all kinds of weather 

Through everything we done 

Yeah, Bobby baby kept me from 

the cold world 

 

One day up near Salinas, Lord 

I let him slip away 

He's lookin' for that home, and I 

hope he finds it 

But, I'd trade all of my 

tomorrows 

For ONE single yesterday 

To be holdin' Bobby's body next 

to mine 

 

Freedom's just another word for 

nothin' left to lose 

Nothin', AND that's all that 

Bobby left me, yeah 

But, feelin' good was easy, 

Lord, when he sang the blues 

Hey, feelin' good was good 

enough for me, Mm-hmm 

Good enough for me and my 

Bobby Mcgee 

 

La da da 

La da da da 

La da da da da da da da 

La da da da da da da da Bobby 

Mcgee, yeah 

La da da da da da da 
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La da da da da da da 

La da da da da da da Bobby 

Mcgee, yeah 

 

La da La la da da la da da la da 

da 

La da da da da da da da da 

Hey,my Bobby, oh, my Bobby 

Mcgee, yeah 

La la la la la la la la 

La la la la la la la la la la la la 

la la la 

Hey, my Bobby, oh, my Bobby 

Mcgee, yeah 

 

Well, I call him my lover 

call him my man 

I said I call him my lover did the 

best I can, c'mon 

Hey now Bobby now 

hey now Bobby Mcgee, yeah

 

De hørte begge strofen, ”Freedom is…..”, kjente grepet om sjelen og 

så på hverandre, rakk vi FotoPhono? Ut, starte scooteren, ned 

Grefsenveien i absolutt full fart, brettet var garantert nedi hele veien, 

og inn i sjappa nede ved Soria Moria kino, ”Har dere noe av Janis 

Joplin?” Og han hadde, Pearl, Kozmic Blues og Cheap Thrills.  

Hjemover, i noe roligere tempo, delvis fordi de hadde berget platene 

og delvis fordi en Vespa tross alt har sine begrensninger med to 

voksne sekstenåringer på toppen. Edvard måtte hjemom for å fikse seg 

for kvelden, men avtalen var klar – kvelden var musikk og øl! 

Jonathan fikset opp og optimaliserte kåken ytterligere for fest. Og fest 

ble det. Først kom mannen med scooter, Edvard, deretter de vanlige, 

Erik, Frank, Bjørn, Johan og Espen, kort sagt en flott gjeng slik de så 

det. Latteren gjallet, historiene kom som perler på en snor og 

ølkorkene spratt med jevne mellomrom.  

Jonathan krevde absolutt tyssssstnad og satte på Pearl,  

LP-platen som ble utgitt etter at Janis var død og som mangler vokal 

på sangen ”Buried alive in the Blues” – Janis var død da den skulle 

spilles inn. Folk samlet seg, for en musikk, for en dame og for en 
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historie, Jonathan leste fra coveret før platen ble satt på. Ikke et øye 

var tørt – en stund. Me and My Bobby McGee, Move Over, Try og 

hele rekken kom.  

Senere ble det Norman GreenBaum med ”Take off Your Clothes – Let 

Me See What You´re Hiding” og hele rekken.  

Gutta reiste seg og måtte danse. Full rock & roll på stuegulvet og 

stemningen I taket! Lysshowet glødet og alt var topp.  

Inntil noen plutselig oppdaget at det bare var gutter på gulvet – man 

satt seg igjen ganske fort. Tross alt, slike ting gjorde man bare ikke.  

Så skjedde miraklet – jentene kom!  
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Selvfølgelig hadde vi en slitt singel med den magiske tittelen ”Je 

t'aime... moi non plus”, Jane Birkin og Serge Gainsburg liggende for 

slike hypotetiske tilfeller – de kunne overhodet ikke teksten, men 

lydene… Selvfølgelig var det ingen som turte å sette på plata! Men det 

ordnet seg likevel. 

 

Je t’aime je t’aime 

Oh oui je t’aime 

Moi non plus 

Oh mon amour 

Comme la vague irrésolue 

Je vais, je vais et je viens 

Entre tes reins 

Je vais et je viens 

Entre tes reins 

Et je me retiens 

 

Je t’aime je t’aime 

Oh oui je t’aime 

Moi non plus 

Oh mon amour 

Tu es la vague, moi l’île nue 

Tu vas, tu vas et tu viens 

Entre mes reins 

Tu vas et tu viens 

Entre mes reins 

Et je te rejoins 

 

Je t’aime je t’aime 

Oh oui je t’aime 

Moi non plus 

Oh mon amour 

L’amour physique est sans issue 

Je vais je vais et je viens 

Entre tes reins 

Je vais et je viens 

Je me retiens 

Non, maintenant viens

 

Det var en til, som aldri ble spilt med damer tilstede – Stille døgn i 

Clichy, av og med Bjørn Morisse, For ikke å snakke om LP platen 

Bordellmammas Visor. Men det er en historie i seg selv. 

Alle guttefester har en drøm om at når man bare ble fulle nok, når 

stemningen bare var topp, så ville det komme jenter. Selvfølgelig 

fungerte dette aldri, eller nesten aldri. Denne gangen kom jentene! 

Nærmere bestemt Kjelsås pikelag. Eller nesten hele pikelaget.  
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Fordelen med å spille håndball på et guttelag er selvfølgelig at det 

også finnes et jentelag! Og siden nesten alle gutta på festen spilte på 

guttelaget var jentelaget ganske godt kjent.  

Jonathan spottet dem først gjennom røyken og svakt blafrende lys. 

Fem jenter som kom snikende inn gjennom den åpne verandadøren. 

De ble godt mottatt, Wenche, Britt, Heidi, Anitra og Anne. 

Jonathan oppdaget særlig Anitra. Hun var ganske ny på Kjelsås, 

normal høyde, rødt hår, fregner, grønne øyne – fantastisk. Jonathan 

hadde kikket på henne i smug i ukevis og var ganske forelsket. Hun 

hadde imidlertid vært sammen med en type en stund, men det var 

tydeligvis over.  

Jentene kom inn, satte seg og ble selvfølgelig øyeblikkelig overøst 

med tilbud om øl, potetgull og peanøtter som faktisk var menyen, 

denne og alle andre kvelder. Festen tok helt av! Musikk, dans og 

masse drikke, helmax. Etter hvert kom Jonathan og Anitra i kontakt, 

og Jonathan oppdaget til sin ufattelige glede at Anitra satt ved siden av 

ham i sofaen, han la armen rundt henne og hun svarte positivt. Ikke en 

kald skulder, men en varm kropp. Festen var 100 % vellykket. 

Jonathan oppdaget også at andre par og ting flasket seg. En fordel og 

et problem med huset var selvfølgelig at det var et lite hus. Kun to 

soverom, stue, kjøkken og bad. Mor og fars soverom hadde Jonathan 

klokelig fylt opp med nips og overflødige møbler som skulle overleve 

sommeren og låst av, hans gutterom var fylt med klær fra gjestene og 

lagre med øl, med andre ord, det var en flott fest der alle var samlet i 

stuen, ingen fomling på de andre rommene.  

Dansing, drikking og potetgull og peanøtter. Menyen var slik at man 

tok et stort flak potetgull og brukte dette som skje for å forsyne seg 

med peanøtter. Dette var litt vanskelig, potetgull var en skrøpelig 

affære og veien mellom peanøtt bollen og munnen kunne være lang og 
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farefull. Dette oppdaget Jonathan dagen etter da støvsugeren lystig 

snappet opp det som måtte være nærmere en halv pose med peanøtter.  

Klokken to skulle jentene hjem. De frigjorde seg fra sine beilere, på 

med yttertøyet og forsvant like stille som de hadde kommet, men 

Jonathan hadde i det minste greid å gjøre avtale med Anitra, ”Samme 

fest om en uke?” Hun hadde satt øynene i han, kyss på kinnet og et 

utrolig jaaaa. 

Himmelen. Etter at jentene hadde dratt stakk et par karer til innom på 

vei hjem fra andre fester og byen, men festen døde litt hen.  

Folk dro og Jonathan gikk for å legge seg, svært lykkelig! Anitra var 

litt av et stykke! 

Søndagsmorgen! Ikke akkurat en helt grei morgen, men absolutt en 

morgen.  

Jonathan våknet i sengen ”the Pippi Langstrømpe way”, bena på puten 

og hodet der bena skulle vært. Merkelig! Han var også rimelig godt 

kledd – akkurat som i går kveld?  

Hva hørte han egentlig?  

I stuen var det en del lyder han ikke helt forstod. Etter en stund forstod 

han likevel at det svært regelmessige dunket som kom omtrent en 

gang pr. andre sekund måtte være platespilleren som stod og spilte på 

innerste rille.  

Den andre lyden var litt mer ukjent. En slags skurrende lyd som han 

ikke kjente igjen. Ok, opp og stå. Rommet suste litt rundt, men ikke 

mer enn en kjekk ungdom kunne fikse. Ut på kjøkkenet, kaos, men 

ingen åpenbare skader. Inn i stua for å oppdage at halvparten av gulvet 

selvfølgelig var dekket med LP plater, cover og innercover.  

Ok, det kan også ryddes. Men den hersens lyden?  
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Etter hvert forstod han at noen lå og sov et eller annet sted, men så 

ingen. Etter litt mer systematisk leting dukket kilden frem. En av de 

sist ankomne hadde sovnet bak sofaen! Også et sted å sove! Jonathan 

dro frem sofaen litt og fikk øyeblikkelig latteranfall. Fyren lå og sov 

med ansiktet dønn rett ned i gulvteppet. Derav den litt rare lyden. Men 

det som var enda bedre var at nesa også var rett ned i teppet. Og den 

var helt flat! Han hadde antagelig sovet i akkurat den stillingen i minst 

seks timer og nesa var helt flat.  

Fyren våknet av Jonathans latter og reiste seg litt opp, fant ut hvor han 

var og mumlet, ”Tar en tur på badet og fikser meg..” Like etterpå kom 

et brøl fra badet, han hadde oppdaget nesen. De ble enige om at det 

sikkert kom til å ordne seg og han ruslet hjemover, med tilbud om mer 

øl og litt potetgull, men avslo. Pussig. 

Jonathan satte i gang opprydningsarbeidet. Relativt greit, ingen større 

skader, alle LP platene var noenlunde intakt, platespiller og stereo ok, 

en full støvsugerpose, et par tre fulle askebegre men ok! 

Så var det egentlig suppe, TV og kvelden. 

Første arbeidsdag. Jonathan og en kompis, Jon, hadde fått seg 

sommerjobb i Bergen Bank. Jon hadde moped og de oste ned til 

banken ved Stortorget. Flott bygg, og de meldte seg i resepsjonen for å 

få sine oppdrag. Jon skulle arbeide i kontoopplysningen, Jonathan i 

internt velv.  

For en jobb! 

Instruksen sa at det skulle være to personer i internt velv til enhver tid. 

Jonathan var person nr. to.  

Han fikk absolutt ikke lov til å gjøre noe, internt velv bestod av 

endeløse hyller med aksje- og obligasjons-brev. Dersom et aksjebrev 

ble tatt ut og satt tilbake feil var det kjørt. Det ville aldri bli funnet 
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igjen. Følgelig fikk Jonathan beskjed om å sitte rolig, skaffe seg et 

antall bøker for å lese og ligge unna hyllene.  

Av og til fikk han en liten strøjobb, fordi obligasjonene på den tid var 

utstyrt med såkalte bonger som skulle rives av, en hvert kvartal eller 

lignende, sendes til eieren av verdipapiret som så kunne gå i banken 

og løse ut dette i kontanter eller overføre pengene til en passende 

konto.  

Da satt Jonathan et par timer med en liten stålvinkel og rev 

møysommelig av ett og ett frimerke.  

Helmax! 

Men betalingen var fyrstelig, 65,- kroner pr. dag. Utbetalt hver fredag. 

Klokken fire var det hjem igjen, suppe og litt mer generell 

optimalisering av huset, det var jo tross alt snart lørdag. 

Og lørdagen kom. Samme prosedyre som sist, Edvard kom innom for 

å sjekke at alt var ok, og han hadde funnet et nytt band, Dr. Hook and 

the Medicine Show. Kunne det bli bedre? De kostet på seg Sylvia´s 

Mother ti ganger før Edvard stakk hjemom for å spise. Spise var en 

god ide tenkte Jonathan, og satte i gang med suppekoking. Svensk 

Ertesuppe var egentlig ganske godt.  

Med litt salt ble den enda bedre!  

Øl var allerede innkjøpt og Jonathan merket seg at det slett ikke var 

dumt å ha fest. Ingen tok med seg tomflaskene, og nettoforskjellen 

mellom panten fra alle tomflaskene fra forrige lørdag og 5 nye 

langpils var faktisk ikke veldig stor. Det var om å gjøre å ha riktig 

antall gjester, som drakk øl. Vin var uten pant og ikke smart. 

Gjengen kom, det ble drukket, peanøtter, potetgull, lysshow, historier 

om forrige lørdag og så Dr. Hook and the Medicine Show. Hadde de 

danset forrige lørdag var det snakk om å synge denne lørdagen. 

”Sylvias Mother” ble brølt ut i en kakofoni av guttestemmer. ”Lady 
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Godiva” likeså, damen med den ekstatiske drømmen om å kjøre inn til 

Paris i en åpen sportsbil med det lange blonde håret flagrende i 

vinden. Like ivrig tok de del i tragedien, det kom aldri til å skje, hun 

tuslet rundt i forstadshuset og kunne bruke timer på å omarrangere 

blomstene, fantastisk. Stemningen var mildt sagt høy, latteren satt løst 

blant gutta.  

Så skjedde mirakelet igjen, jentene kom.  

Jonathan hadde vært litt i tvil, hadde ikke hørt noe, men hadde hatt 

sine forhåpninger, ville Anitra dukke opp igjen? Ville Wenche, Britt 

og Heidi nok en gang kaste glans over lørdagen? 

Alle gutta hadde sine forventninger. Årene 16 til 18 var vanskelige. 

De aller fleste drømte om å ”gjøre det”. Noen hadde kanskje gjort det, 

noen hadde definitivt ikke gjort det, noen hadde forsøkt å juge på seg 

et nummer og blitt avslørt. Jonathan hadde ikke gjort det. Alle hadde 

imidlertid vært i tvilsomme sjapper og kjøpt donger. Alle hadde noen i 

lommeboka, i tilfelle.  

De var ganske skumle og så utrolig store ut. Alle var rimelig nervøse 

for å ikke får det til, dongen var for stor eller skrekk og gru, den skulle 

revne under akten. Vanskelig. Jonathan trodde Anitra hadde gjort det, 

men var ikke helt sikker. Det var tydeligvis ganske vanlig at gutta 

jugde på seg et nummer, og at jentene aldri ville fortelle om de hadde 

gjort det, eller ikke. Ryktene om å ligge med en jomfru florerte. Alt 

fra helt håpløst til fantastisk var det som ble nevnt. 

Jentene kom!  

Nok engang den samme flokken, nok engang gjennom verandadøren, 

som var åpen for å slippe ut litt røyk og for å fortelle nabolaget at her 

skjedde ting! Musikken dundret, Led Zeppelin med Gallovs Pole, 

lysshowet glødet og røyken lå tett i stua.  

Og jentene kom!  
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Jonathan flyttet seg umerkelig litt i sofaen, gjorde plass i tilfelle 

”noen” ville sette seg der, og Anitra satt seg. Hun luktet fantastisk. En 

parfyme eller hva det var som Jonathan ikke hadde kjent før, men som 

var utrolig.  

Dans.  

Alle danset alle rocket. Jonathan bort til platespilleren og satt på 

”Sylvia´s Mother”. En sugare. Han danset tett med Anitra og fikk en 

klem. Etter Sylvia´s Mother var det noen som satt på ”Mamy Blue”. 

Da ble det klining – og allsang.  
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(Oh mammy  

Oh mammy - mammy - blue  

Oh mammy - Blue)  

 

I may be your forgotten son  

Who wandered off at twenty 

one  

It's sad to find myself at home  

And you, you are not around  

 

If I could only hold your hand  

And say I'm sorry yes I am  

I'm sure you really understand  

Oh Ma, where are you now.  

 

(Oh mammy  

Oh mammy - mammy - blue  

Oh mammy - Blue)  

 

(Oh mammy)  

Oh mammy  

(Oh mammy - mammy - blue  

Oh mammy - Blue)  

Oh mammy mammy mammy  

(Oh mammy)  

Oh mammy  

(Oh mammy - mammy - blue  

Oh mammy - Blue)  

I need you mammy, mammy  

(Oh mammy)  

Oh mammy  

(Oh mammy - mammy - blue  

Oh mammy - Blue)  

 

The house we shared upon the 

hill  

Seems lifeless but it's standing 

still  

And memories of my childhood 

fill  

My mind  

Oh mammy mammy mammy.  

 

I've been through all the walks 

of life  

Seen tired days and lonely 

nights  

And now without you by my 

side  

I'm lost  

How will I survive.  

 

(Oh mammy  

Oh mammy - mammy - blue  

Oh mammy - Blue)  

 

(Oh mammy  

Oh mammy - mammy - blue  

Oh mammy - Blue)  

 

(Oh mammy)  

Oh mammy  

(Oh mammy - mammy - blue  

Oh mammy - Blue)  

Oh mammy mammy mammy  

(Oh mammy)  



©JS/BE     04.10.2013          101 
 

Oh mammy  

(Oh mammy - mammy - blue  

Oh mammy - Blue)  

I need you mammy, mammy  

(Oh mammy)  

Oh mammy, You never miss the 

water 'til the well run dry  

(Oh mamy)  

Oh mammy, I guess I'll always 

be your grownup child  

(Oh mamy)  

Oh mammy, I need your 

shoulder to pray if I ever cry  

(Oh mamy)  

Oh mammy, I need your warm 

embrase and your comfort and 

smile  

(Oh mamy)  

Oh mammy, If only you could 

see or hear my voice cry  

(Oh mammy)  

Oh mammy  

(Oh mammy - mammy - blue  

Oh mammy - Blue)

 

Klining! 

Det skulle gå mange år før Jonathan tilfeldigvis fant teksten til ”Mamy 

Blue”. Han oppdaget til sin store overraskelse at sangen faktisk hadde 

en tekst, utover akkurat ”Mamy Blue”.  

”Mamy Blue” ferdig, Noen la Leonard Cohen, ”Birds on the Wire” på 

platespilleren. Anitra var varm, myk og lå inntil Jonathan. Han holdt 

henne hardt rundt ryggen og var ut av denne verden lykkelig.  

Sofaen igjen, prating, vitser, historier – nok en fantastisk kveld. Og 

ved to tiden, som forrige lørdagen må jentene hjem. Anitra visker til 

Jonathan like før de går, ”Blir det mye å rydde opp?” Jonathan greier å 

viske tilbake, ”Hadde vært greit med litt hjelp”. Hvor han fikk det fra 

visste han ikke, men han hadde vel egentlig regnet med at Edvard ville 

hjelpe?  
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Nå svarer Anitra, ”Kanskje jeg stikker innom”… ”Hadde vært flott” 

mumler Jonathan, og borte var jentene, for denne gang.  

Fantastisk replikk, han skjønte ikke hvor den kom fra, men 

kommentaren var egentlig ikke beregnet på Anitra, men den ble slik, 

fantastisk! 

Han sovnet! Tidlig morgen, 10 tiden. Opp og stå, Anitras ord var brent 

inn i skallen, et bad!  

Så var det en røyk, men ikke fyrstikker å finne. Herlighet, den gamle 

rutinen. Ut på kjøkkenet, største platen på fullt og når den endelig var 

varm nok, sigarett i munnen og på trynet ned i platen. Det gikk. 

Verdens største lighter tenkte Jonathan, ruslet ut i stuen og kikket på 

gårsdagens ødeleggelser. Ingen betydelige, platene inn i cover igjen, 

tømme askebeger støvsuge. Kun oppvasken igjen, samt litt generell 

shining. 

Musikk! Jonathan setter på avslutnings sporet fra kvelden i forveien, 

Leonard Cohen, ”Bird on the Wire”. Cohens stemme fyller stuen, 

langsom, lengtende og fløyelsmyk, enkelt gitar komp, en dønn ærlig 

sang: 

  



©JS/BE     04.10.2013          103 
 

Like a bird on the wire,  

Like a drunk in a midnight 

choir  

I have tried in my way to be 

free.  

Like a worm on a hook,  

Like a knight from some old 

fashioned book  

I have saved all my ribbons for 

thee.  

If I, if I have been unkind,  

I hope that you can just let it go 

by.  

If I, if I have been untrue  

I hope you know it was never to 

you.  

 

Like a baby, stillborn,  

Like a beast with his horn  

I have torn everyone who 

reached out for me.  

But I swear by this song  

And by all that I have done 

wrong  

I will make it all up to thee.  

I saw a beggar leaning on his 

wooden crutch,  

He said to me, "You must not 

ask for so much."  

And a pretty woman leaning in 

her darkened door,  

She cried to me, "Hey, why not 

ask for more?"  

 

Oh like a bird on the wire,  

Like a drunk in a midnight 

choir  

I have tried in my way to be 

free.

 

 

Sangen var melodisk, tekst, musikk, stemning. For en artist, og for et 

anlegg. Nok engang dette maset om å bli fri! Men han ville jo ikke bli 

fri, han ville bli sammen med Anitra! Men status var ok, alt er ok, alt 

er greit, ingenting skurrer, alt virker som det skal.  

Verandadøren beveger seg, Anitra er i stuen. 

De danser. Som kvelden i forveien. 

Jonathan var overrumplet. Klining til Leonard Cohen, men hva nå? 

Han hadde ikke gjort det, han hadde egentlig nesten ingen erfaring 

med jenter på den måten overhodet. Gode råd var dyre og Jonathan 

merket at han mistet kontrollen.  
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Klining var ok, men han var på en måte ikke klar for noe mer, i det 

minste ikke med denne skjønnheten her, enda!  

Anitra kom han til unnsetning. Etter å ha blitt klar over det lett 

gjenkjennelige og rytmiske dunket fra en LP plate som er ferdig og 

hadde hørt det i minst fem minutter, trekker hun hodet litt tilbake 

smiler, ler og sier, tur? 

Jonathan er lettet, selvfølgelig skulle de gå tur! Det var fint vær, det 

var søndag og hele Kjelsås og store deler av Grefsen var på tur 

oppover mot Trollvannet! Trollvannet var alles utested på søndager og 

stedet å treffes. Jonathan var ikke så rent lite stolt der han ruslet 

oppover hånd i hånd med Anitra.  

Flokken var på vei oppover Akebakken i langsom prosesjon. Forbi 

hoppbakkene, oppover langstrekkene, gjennom dødssvingen og opp 

sletta, Autostradaen! Rett som det var – stopp for å kline! Livet var 

herlig.  

Vel fremme på Trollvannet var det folk overalt. Jonathan, som hadde 

fått gasje, spanderte raust cola og vafler! 

Ulykken ble fortalt på veien ned fra Trollvannet. Anitra skulle på ferie 

sammen med moren og faren sin. Jonathan ble lamslått, også nå da, 

når han var på skyene! Var de sammen? Kom de til å ta det opp etter 

ferien? Anitra kom han i forkjøpet, men vi sees jo etter ferien og 

fortsetter der vi er nå! Bedre kunne det nesten ikke bli, det ville bli, 

men om fire uker. Omtrent da skolen begynte. Ok, de fikk vente. Mye 

klining og god ferie, sees igjen. 

Arbeid igjen.  

Utfordrende og ikke mist ansvarsfull jobb i banken. Sitt stille, ikke rør 

noen ting! 
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Neste lørdag ble ny vri. Det viste seg at alle dro på ferie – med sine 

mødre og fedre. Da lørdagen kom dukket imidlertid Olav og Jon opp! 

Dette kunne løse seg! Jon hadde dame og måtte dra tidlig, men Olav 

var klar for en tur på byen! Og på byen dro de! Først et par langpils til 

smektende toner fra Led Zeppelin og Black Sabbath. Siste låta var 

Paranoid, og så off til byen. Olav visste om et eneste sted, Jonathan 

visste ikke om noen, Action var nedlagt.  

Det ble Olavs sted, BIOS. Pussig sted, lå bak Victoria terrasse med en 

diskret inngang, men ok. Inngang var bevoktet av en svær fyr som så 

granskende på de to ungdommene. Men de var forberedt. Jakke og 

bukse, hvit skjorte, man skulle tross alt opp i en ny liga! Riktignok 

Lewis bukse men ok, de slapp igjennom nåløyet etter å ha betalt 

uhyggelige tredve kroner. Det var garderobe også, til 10 kroner, men 

de skar klar, kun jakke og bukse. Inn i mørket.  

Lokalet var farlig mørkt, men de så en bar, gikk over dit og bestilte 

rutinert to pils. Tredve kroner pr. stk. Jonathan ble litt bekymret, vel 

var han i arbeid, men seksti kroner var mye penger, nesten en hel 

arbeidsdag for å være nøyaktig. 

Etter å ha fått hver sin halvliter så de seg rundt, mange damer, men 

alle gutta, eller mennene var mørkhudet! De var på treffstedet for afro-

nordmenn! Heite, alle så også noe eldre ut enn Olav og Jonathan, 

problemer? Neida, dette var tidlige tider, afro-nordmenn var populære 

og det var Jonathan og Olav også, tross alt de var jo de eneste hvite 

gutta der. Musikken på Bios var magisk, ikke Beatles, ikke Rolling 

Stones eller Bee Gees, det var Osibisa! Helt ukjent for Jonathan, men 

for et driv. Afroamerikansk musikk på det beste. Rytmen var 

suggererende, tekstene enkle men utrolig fengende: 
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Woyaya: 

We are going 

Heaven knows where we are going 

We will know we're there 

We will get there 

Heaven knows how we will get there 

We know we will 

It will be hard we know 

And the road will be muddy and rough 

But we'll get there 

Heaven knows how we will get there 

We know we will 

We are going 

Heaven knows where we are going 

We will know we're there 

 

Teksten passet ypperlig, de var på vei, og de ville nå målet, eller? 

De danset, de drakk og alt var helmax.  

Jonathan hadde slått seg sammen med et lite selskap i en sofa og 

praten gikk, damene var egentlig veldig positive, Jonathan var usikker, 

det var Anitra, det var en annen ting, damene var utgamle, minst 

tredve år.  

Etter en stund kommer Olav tilbake fra dansegulvet, litt blek, litt 

merkelig. Lener seg over til Jonathan og sier ”Hu vil pule, hva gjør jeg 

nå?” Jonathan hadde sett samme problemet, var ikke klar og mumlet, 

enkelt – ”vi stikker!” Som sagt så gjort. 
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Første gangen 

Etter ferien samlet gjengen seg langsomt igjen. For Jonathan var det 

skole, det var håndball og det var Anitra. De traff hverandre ”tilfeldig” 

rett etter ferien og tok opp tråden igjen der den røyk før ferien. Alt var 

kult, alt var toppers. Jonathan hadde vært i tvil og trodde ofte hun 

hadde forsvunnet for alltid, Anitra synes det var et rart spørsmål, klart 

de var sammen! 

Det var en lørdag. De hadde bunkret øl, opplegget var vorspiel hos 

Espen i rekkehusene nede ved Sisiken jordet, senere langsom gange 

ned til Johan. Foreldrene var på hytta, han hadde kåken for seg selv.  

Foreldrene hadde endelig begynt å dra på hytta i helgene igjen, stor 

lettelse blant gjengen! Johan bodde i rekkehusene nede ved ringveien, 

flott leilighet i tre etasjer, peisestue i kjelleren, finstue og kjøkken i 

første og soverom, bad og WC oppe. Kjellerstua var stedet for 

ungdommen. 

Et lystig lag, alle gutta satt først noen timer hos Espen for å spille 

plater og dro historier om ferien, bading, soling og damer! Ved ni 

tiden var det avgang nedover Kapellveien mot Johan. De var seks eller 

syv lystige ungdommer på vei til et enda lystigere lag, forventningene 

var store.  

På veien traff de jentegjengen og det kunne bli en skikkelig sak!  

Anitra var der, et hei, en rask klem, og hun forsvant inn blant jentene. 

Hun hadde en grønn sossejakke, mørkeblå høyhalset genser og brune 

kordfløyelsbukser. Det flotteste antrekket Jonathan kunne tenke seg 

akkurat da, stod perfekt til det røde håret og de grønne øynene. 

Kvelden var ladet! Jentene gikk arm i arm, det gjorde ikke gutta, de 

bar tungt på bæreposene. Stemningen var spesiell og flere av jentene 

kikket i smug over mot Jonathan, uten at han egentlig tenkte noe mer 

på det.  
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I ettertid kan det imidlertid virke som om Anitra hadde snakket om 

”ting” med en god venninne, fortrolig, som hadde snakket med en 

annen, fortrolig, som hadde snakket med en tredje og så videre. Noe 

var i gjære! 

Vel fremme hos Johan var det full fart ned i peisestua, dempet lys, 

musikk og servering! Øl hadde man med seg, var det en som hadde 

hatt vin? Jonathan var usikker. Vin var greit, men øl var øl. 

Serveringen var det vanlig, potetgull og peanøtter! Et godt selskap 

trenger aldri mer enn øl, potetgull og peanøtter. 

Stemning var høy! Særlig fordi det var omtrent like mange jenter som 

gutter. Musikken drønnet i vei, det var Jimi Hendrix, det var 

Colosseum, det var Mamy Blue med Pop Tops og den legendariske 

Take off your clothes, let me se what you`re hiding med Norman 

Greenbaum og det var Janis! Alle kunne alle tekstene, det var allsang, 

det var latter og skråling – og potetgull og skåling!  

Jonathan danset med Anitra, pratet med Anitra, klinte med Anitra og 

alle de andre parene gjorde de samme øvelsene!  

Kult. 

Anitra måtte på WC, kunne Jonathan vise hvor det var, hun hadde 

aldri vært hos Johan før?  

Festen var i kjellerstua, WC var i annen etasje, Jonathan var galant og 

tilbød seg å følge henne opp.  

Han stod utenfor toalettet og ventet, og ventet, og ventet – herregud 

hvor lang tid skal dette ta? Endelig, hun kommer ut, smiler, og ser seg 

rundt i gangen. ”Hva slags rom er det her oppe?” Han viste henne 

rommet til Johan som tilfeldigvis stod åpent, ”soverom”! 
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Hun gikk inn, dro han etter seg, han lukket døren med foten på vei inn 

– de begynte å kline! 

Ned på sengen, klining, Anitra var en fantastisk kysser. Det var første 

gangen de lå på en seng sammen, første gang alt var lov. Jonathan 

koste med puppene hennes utenpå genseren – det var aller første 

gangen for Jonathan. Han hadde aldri på noen måte kost slik før. Han 

var bortenfor alt av kåthet og glede. Puppene var myke, men allikevel 

faste, herlig.  

Da Anitra dro opp genseren og bad han dra av seg T-skjorten skjønte 

Jonathan at i dag var dagen! Han ble enda kåtere, enda mer skjelven 

og enda mer usikker, akkurat det siste måtte selvfølgelig for enhver 

pris skjules, han var da mann! 

De lå lenge, antagelig fem minutter, og koste med pupper og klemte 

seg sammen. Han lå en stund oppå henne og kjente den utrolig deilige 

kroppen mot sin, varmen fra huden hennes mot sin. Fingrene gjennom 

det røde håret. Hun hadde spredd bena som den naturligste tingen av 

verden og dratt Jonathan opp på seg. Jonathan var nesten i ekstase. 

Men det skulle komme mer! 

De kom seg over på siden igjen, Anitra løftet benet, inviterte Jonathan 

til å kose henne også der, mens hun begynte å fumle med buksene 

hans. 

Jonathan trakk pusten, skjerpet seg og dro ned buksesmekken hennes, 

fikk opp bukseknappen og hadde for aller første gang nærkontakt med 

det som var mellom lårene på en ung kvinne.  

Han prøvde så godt han kunne å gjøre de tingene han hadde sett på 

film, og lest i spaltene til Inge & Sten! Var antagelig en forferdelig 

kløne! 
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Film og virkelighet var veldig forskjellig!  

Anitra var varm og fuktig og Jonathan gjorde så godt han kunne, en 

finger rett inn så forsiktig frem og tilbake, inn og ut mens de stadig 

kysset hverandre.  

Anitra hadde etter hvert også greid å åpne buksen hans også. Hadde 

det vært et sjokk å kjenne ned i trusene til Anitra var det et større 

sjokk når hun kom ned i trusene hans. Han hadde aldri trodd det kunne 

være så deilig! Anitra var flink, hun hadde nok noe erfaring, og hadde 

det ikke vært for det hadde antagelig det hele vært over der og da, i det 

minste for Jonathan.  

Men Anitra ville mer, dyttet han vekk, satte seg litt opp i sengen og 

tok av seg resten av klærne. Jonathan forstod tegnet og dro av sine 

klær og la seg ned ved siden av henne igjen.  

”Dong”  

hvisket hun, Jonathan spratt opp, klart han hadde dong! Han hadde 

flere! Fumle med buksene, finne lommeboken, finne pakningen som 

lå i det innerste rommet der og vips, en pakke med 6 kondomer, 

Durex, var klare til bruk.  

Sittende på sengekanten sliter han opp en dong, begynner å tre den på, 

bare for å oppdage at det var feil vei, den ville absolutt ikke rulle seg 

på sånn den gjorde på film. Han kastet et blikk på Anitra som lå og 

ventet, hadde han vært skjelven og usikker før så ble det verre nå. Hun 

lå helt naken i halvmørket, bena fra hverandre og smilte 

forventningsfullt.  

Ny dong, denne gangen riktig vei, på med den, helt opp til bakhjulene!  

Anitra dro han opp på seg, han fant veien inn mellom lårene og 

begynte å bevege seg forsiktig, måtte være forsiktig, dette kunne fort 

få en altfor brå slutt, det skjønte han absolutt nå!  
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Anitra fniste litt, ”Du er ikke inne, den er bare mellom bena mine”!  

Skrumpf, doppelt skrumpf, pinlig. Han løftet seg litt opp og Anitra tok 

tak, inn med den og forsiktige bevegelser inn og ut. Nå var det riktig!  

Det var utrolig deilig! Varmt, deilig, Anitra var deilig, alt var deilig! 

Jonathan kom selvfølgelig altfor fort. Anitra skjønte hva som var i 

ferd med å skje og tok godt vare på han.  

Det var den første gangen for Jonathan. 

Litt latter, litt kosing, så på med klærne, fikse håret, Anitra inn på WC 

igjen, lang venting også nå og så ned i kjellerstuen som om ingenting 

var hent. Gjengen lot også som om ingenting var hendt. Like etterpå 

var det en til som måtte følge piken til WC, godt med WC i annen 

etasje! 

Anitra snakket aldri til noen om Jonathans debut, og takk for det! Han 

hadde vel vært verdens mest klønete elsker og hun hadde helt opplagt 

forstått hvordan ting lå an, men det ble mellom dem, heldigvis. 

Festene hos Jonathan og gjengen gikk bra, ingen store ødeleggelser, 

ingen gjenger som crashet festene. Passe blanding mellom jenter og 

gutter og som sagt ikke noe stress, ingen ledige rom.  

Det gikk rykter etter hvert om andre fester som hadde skeiet ut. De 

hadde hørt om gulvtepper som hadde fått seg en omgang med 

motorklipperen på Ullern og den type ting. Skjedde heldigvis ikke hos 

Jonathan.  

En ting noen hardnakket påstod var at en viss Gunnar hadde klatret 

opp på salongbordet under en fest oppe i Grefsenåsen og driti i 

askebegeret. Gunnar kunne ha gjort det, han ble litt ustyrlig i fylla og 

askebegrene på den tiden var store, men det var egentlig ingen som 

trodde på historien, men den lå der.  
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Blant andre historier som var sanne var en fest som ble holdt i et av 

husene alle passerte på vei til Trollvannet i krysset ved Akebakken og 

Grefsenkollveien. Kompisene Lars og Koller med venner hadde hatt 

fest som gikk litt av skaftet, varte litt for lenge eller ble startet litt for 

sent og det ble litt for mye fyll. Gutta ante selvfølgelig ikke hvor mye 

klokka var, men på et tidspunkt ble folk enige om at det var riktig å gå 

armgang i takrennene. Huset hadde to etasjer, men det var vinter og 

mye snø.  

Manndomsprøven var grei og de satt i gang.  

Det som var uheldig var selvfølgelig at klokka allerede var blitt 11 om 

morgenen dagen etter og de stolte foreldre var i ferd med å svinge inn 

oppkjørselen da de hørte og så sin lovende sønn, i armgang bortover 

takrennene.  

 

Litt problemer. 

 

Ellers var ungdommen på Grefsen ganske så disiplinerte på syttitallet.  

Kanskje med unntak av perioder med rutinemessig fjerning av 

hageporter på vei hjem fra en mislykket, eller kanskje vellykket fest? 

Rutinen gikk på at man rett og slett løftet av hageportene og bar dem 

et stykke nedover veien før de ble hensatt på et egnet sted. Særlig 

populært var det å raide Grefsenveien 105. Der var det en særlig 

aggressiv vaktmester som tok jobben seriøst.  

Aktiviteten døde hen ettersom folk begynte å låse fast portene med 

kjettinger og hengelåser! Pyser! 

  



©JS/BE     04.10.2013          113 
 

Andre uheldige episoder som kanskje bør huskes er mannen, egentlig 

gutten, som måtte spy i annen etasje fra et rekkehus. Dassen var 

opptatt og vinduet var tilsynelatende en grei løsning. Det viste seg, 

dessverre først da foreldrene som kom hjem fra hytta dagen etter, at 

det hadde vært en dårlig løsning. Et tydelig spor etter hva som hadde 

blitt gjort var en tilsynelatende tørket, men svært tydelig, foss av spy 

fra vinduet og ned. Det ble ikke spesielt mye bedre av at det var fra 

foreldrenes soverom. 

Ikke bra. 
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Kapittel 23 

Scool´s Out, Forever 

Skolegang på Grefsen var en idyll, egentlig. Jonathan husket som om 

det var i dag første skoledag. I finstasen, som allerede var litt for liten, 

kortklippet hår og med et merke på høyre hånd, for det gikk rykter om 

at de måtte håndhilse på overlæreren og Jonathan visste dessverre ikke 

forskjell på høyre og venstre.  

Overlærer Strand var streng. Jonathan ble etter hvert ropt opp, 

Jonathan Skaft, klasse 1c, frøken Føll stod smilende der, og overlærer 

Strand. Jonathan glemte alt og prøvde å hilse på frøken Føll med 

venstre hånd, skjønte ikke problemet og hilste på overlærer Strand 

også, med venstre hånd. 

Klassen var ok, han kjente noen, Ole Jacob, Kari, Ingrid, men på langt 

nær alle. Grefsen bestod delvis av blokker, delvis av rekkehus og noen 

eneboliger og tomannsboliger. Gjengen fra blokkene hadde 

selvfølgelig en fordel, de var mange, og de kjente hverandre fra før.  

Jonathan hadde ikke gått i barnehage eller park. 

Der Jonathan satt på benken utenfor Havnekiosken ble han smertelig 

klar over at han ikke hadde mange minner fra folkeskolen. Syv år, 

noen småting, noen lærer var egentlig alt. Noen minner hadde 

imidlertid festet seg, som et Julespill! 

Det skulle være Julespill, antagelig i første eller andre klasse. Siden 

Jonathan var en ganske anonym ung gutt fikk han en liten og heller 

beskjeden rolle, Engelen Gabriel. Spillet dreide seg selvfølgelig om 

Jesu fødsel og rollen til Engelen Gabriel var enkel, men vakker. Han 

skulle sitte gjemt bak kateteret og først dukke opp når Jesus var født 

og si med klar stemme ett eller annet med Herren være lovet.  
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Kostymet var ganske enkelt, et hvitt laken, lett å få tak i, alle laken var 

hvite på den tiden, der moren hadde laget et forsiktig snitt, lakenet 

skulle selvfølgelig repareres og brukes igjen, omtrent mitt på slik at 

det fungerte som en poncho, nesten. På ryggen hadde han et 

omhyggelig tilklippet par med pappvinger pent pyntet med 

sølvstrimler fra juletrepynten. Som et lite raffinement hadde Jonathan 

festet en liten lyspære med batteri mellom vingene som gav det hele et 

flott tillegg.  

Eneste feilen som skjedde var at når Jonathan steg opp på kateteret 

hadde han selvfølgelig glemt hva han skulle si og dro i gang med sin 

egen replikk og de to neste replikkene, som egentlig skulle komme fra 

to av de hellige kongene. Nesten ingen oppfattet feilen, bortsett fra to 

irriterte konger og det gikk greit, tross alt.  

En annen hendelse var at han rett og slett kom for sent til første time, 

første dag, i tredje klasse. Krise, det var ny frøken, frøken 

Langødegaard, og han kom dårlig ut. Han husket faktisk ingenting fra 

det året overhodet. Merkelig. 
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Lykkelig klassebilde med frk. Langødegaard 

 

I fjerde klasse var det ned på den gamle skolegården. Grefsen 

Folkeskole var delt i to, nye og gamle. Den nye bestod av det som ble 

kalt paviljongen, midlertidig bygget for å berge situasjonen som 

oppsto da det plutselig ble større barnekull engang på femtitallet.  

Paviljongen har vel stått i 50 år nå. 

Men gamle skolegården var magisk. Her var alle kontorene med god 

utsikt over skolegården, her var gymsalen, musikkrom, tegnesal og 

brødsløyd. Det var også her skolen hadde sin tresløyd som faktisk 

hadde gitt opphav til Jonathan sine høyttalere. Klasse 5c fikk først 

klasserom i et av de to trebygningene som tronet ut mot Kapellveien. 

Trivelige klasserom, ny lærer, Sverre Hansen, som var kristen og 

jobbet med pedagogikken.  

En gang var han til og med i skole TV og ble landskjent på Grefsen 

fordi han blant annet skulle fortelle om et klassesett som var 
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tilgjengelig på slutten av programmet. Som han sa ”Dette er 

tilgjengelig som klassesett på slides eller diaz som det også heter.” 

Etter dette glemte alle alt, uttrykket ”slides eller diaz” var det som 

festet seg. 

En ond ting med Grefsen Folkeskole var snømåking om vinteren. 

Overlærer Strand måtte ha bestemt seg for å spare penger og overlot 

snømåkingen til elevene. Det var satt ut måkebrett og nåde den som 

ikke tok tak. Jonathan likte dette dårlig, han kom alltid tidlig om 

morgenen, ble spottet av overlærer Strand fra kontorvinduet, og bryskt 

kommandert til å måke snø.   

En svært positiv ting med Grefsen Folkeskole var at den hadde noen 

kveldsaktiviteter.  

Jonathan var en del på biblioteket sammen med noen venner og tok et 

fotokurs. Det var en fotografisk ildsjel, Per Borgting, som tilbød 

fotokurs på de forskjellige folkeskoler og Jonathan meldte seg på.  

Enkelt kurs, de tok bilder av hverandre, et portrett, og et bilde to 

kompiser sammen. Jonathan fikk noen fine bilder av seg selv, og seg 

selv sammen med Lars nede fra Sinsen, populært kalt ”Gampen” av en 

eller annen grunn. De lærte å fremkalle filmene og så var det 

kopiering i mørkerom.  

Dette var magisk. Det var eksotiske lukter. Det var rødt lys, 

kjemikalier i bad, forstørrer og bilder til tørk. En helt ny og spennende 

verden som skulle komme til å danne grunnlaget for en av Jonathans 

absolutt lengst varige hobbyer, fotografering.  

En fantastisk opplevelse for en femteklassing. 
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Tannlegen var, som på alle folkeskoler, alles skrekk. En systematisk 

innkalling av alle elevene til obligatorisk tannbehandling. Elendig 

utstyr, seriearbeid, og overboring. Ikke få unge menn og kvinner fikk 

senere store problemer og måtte skifte mange plomber og hele tenner 

etter en antagelig svært uinspirert og brutal tannlege. 

Skolehagen var derimot et stort pluss. En liten hage nedenfor nye 

skolegården var satt av til skolehage, samt en liten teig på andre siden 

av Kapellveien. Sverre Hansen hadde satt seg fore at den oppvoksende 

generasjon skulle kunne bli selvforsynt og det ble dyrket poteter, 

gulrøtter, blomkål og alt som var. Dette foregikk om våren og om 

sommeren, og det ble høstet om høsten. Grøden ble delt ut etter 

arbeidsinnsats, eller etter hvordan Sverre Hansen hadde oppfattet 

arbeidsinnsatsen. Ikke helt rettferdig, men det var nok til alle. Mor og 

far var fornøyde, Jonathan også.  

En utrolig morsom hendelse i Grefsen Folkeskoleperioden var et 

plutselig besøk til en svensk skoleklasse. Hvorfor var det ingen som 

visste, men plutselig kommer Sverre Hansen en dag og forteller at en 

svensk barneskole besøker Oslo, de bor i Holmenkollen, på Soria 

Moria kurs og konferansesenter, og de ville gjerne ha besøk av noen 

norske gutter og jenter. 

Hvorfor valget falt på en jenteklasse og en gutteklasse fra Grefsen 

Folkeskole var det ingen som forstod, men klassen toget opp mot 

Soria Moria med buss samme kveld. Soria Moria var et 

konferansehotell som visstnok ble gitt av den svenske staten til Norge 

etter krigen. 

Det var gøy! 

Svenskene var fra det store utland, og brakte med seg nye impulser til 

Grefsen guttene og jentene. Enda mer gøy var det at svenskene satt på 

en formidabel hemmelighet. Dersom man blandet Coca Cola med 

Globoid, ble den en del brusing, men dersom man drakk det ble man 
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full! Om man virkelig ble full, trett, oppspilt eller hva som helst er det 

vanskelig å si helt bestemt, men virket gjorde det! 

Jonathan hadde pyntet seg i sin beste stas, Lewisbukse og oransje 

høyhalset genser. Den gang var oransje ganske utfordrende og det slo 

an. Problemet var bare at Jonathan enda ikke visste hva han skulle 

gjøre når noe slo an og ble ganske overrasket over sitt første kyss, til 

og med tungekyss. En trivelig blond, blåøyd kjei hadde dratt Jonathan 

ut på dansegulvet og tatt initiativet. Videre ut på terrassen for videre 

klining. Jonathan så på vei ut at de ikke var de eneste parene som stod 

der, også noen fra jenteklassen var i sving med noen grabbar! De 

svenskene! Heldigvis var hun ganske forståelsesfull og det gikk greit, 

men vel, vel! 

Hjemover i bussen gikk alt fint, alle ble satt av på Grefsen skole og 

det var en samlet ide i klassene at Globoid og Cola hadde fått til noe. 

Ble forsøkt igjen, men virket ikke, hadde Coca Cola funnet det ut? 

Tatt vekk det som reagerte? Ryktene gikk.  
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Jonathans forhold til folkeskolen de tre eller fire første årene kan 

antagelig best beskrives som at han var ubevisst. Han var en stille, 

nøytral og lite aktiv elev som antagelig ikke var synlig overhodet for 

lærerne.  

Antagelig var han kun i fokus den ene gangen i andre klasse da frøken 

Føll skulle, på en pedagogisk riktig måte, finne ut om hun hadde noen 

som var venstrehendt i klassen sin. Dette var på den tiden de skulle 

begynne å skrive med blekk, fjær og blekkhus, og det var selvfølgelig 

et pes om du var venstrehendt. For å finne ut av dette ble fire eller fem 

mistenkte holdt igjen etter skoletid en dag. Det var jo ensbetydende 

med å sitte igjen og Jonathan likte seg ille dårlig. Selvfølgelig var 

dette den samme dagen som hans to brødre hadde tenkt å komme 

overraskende opp fra realskolen for å følge lillebror hjem, det var 

klamt og pinlig. 

For å finne ut om de virkelig var venstrehendte, noe som det virket 

som hørte djevelen til, ble de fire podene stilt opp ved siden av 

hverandre ved tavlen. Frøken Føll kastet improviserte baller, var det 

en sammenrullet sokk, til den enkelte. Logikken var at de ville ta i mot 

ballen med ”riktig” hånd, altså venstre dersom de var venstrehendt og 

høyre dersom de var høyrehendt. Jonathan var håndballkeeper og 

brukte begge hender like godt.  

Det ble kalt sabotasje og seansen ble avblåst.  

Brødrene kom inn og de ruslet hjem. Lurte alltid på det senere, 

hvorfor spurte hun ikke? Jonathan visste godt at han var venstrehendt. 

Tross alt, han spilte håndball og kastet rushpasninger fra eget mål og 

tvers over banen, med venstre hånd. 

Som sagt, de tre eller fire første årene var ubevisste. Imidlertid skjedde 

det noe i femte klasse som skulle endre Jonathans engasjement. Under 

en mer enn vanlig heftig diskusjon i klassen kaster klassens bråkmaker 

nummer en sekken sin etter klassens bråkmaker nummer to, Kalle. 
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Han bommer, treffer tavlen og den knuser med et brak. Det, og Sverre 

Hansens reaksjon satte en støkk i Jonathan og etter den hendelsen ble 

av en eller annen grunn satsningen på skolearbeidet mangedoblet. Han 

leste, han regnet, han rakk opp hånden. Han gikk fra å være stille til å 

være aktiv på en positiv måte. Beskrivelsene av innsatsen endret seg 

fra middels til absolutt topp.  

Han gikk imidlertid ikke til ekstreme tiltak. Det var en, duksen i 

klassen, som hadde blitt flyttet opp fra fjerde til femte i klassen, 

Øyvind, som gjorde det. Han var selvfølgelig lærerens favoritt og 

møtte alle idealforestillinger, skulle bli lege. Når alle banket hyller på 

tresløyden lånte Øyvind merkemaskinen, en slags varmepistol som 

gjorde at man kunne tegne og skrive på treverket, og skrev pent og 

pyntelig på den ene siden av bokhyllen: 

  

”Alt du søker finner du i bøker”. 

 

Førsteplassen hos lærer Sverre Hansen, som også var sløydlærer, var 

opptatt for enhver fremtid.   

 

Var det bråkmakere eller tapere i klassen? Og hvordan ble disse 

behandlet?  

Det var flere tilfeller i Jonathans klasse. Kalle, Olle og et par til. De 

var bråkmakere, uheldige eller bare svake. Pål var veldig svak faglig 

og ble, sammen med Kalle, dømt til ”hjelpeklassen”. Elendig for dem 

og tragisk for systemet som ikke hadde noe å tilby. 

Jonathans ”oppvåkning” i femte klasse var et vendepunkt i Jonathans 

utdannelse og et større vendepunkt enn han på noen måte var klar 

over. Det var nemlig tid for ungdomsskole om kun to år! 
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Hadde alt bare vært fryd og gammen på Grefsen Folkeskole? Egentlig 

ikke. Heldigvis for Jonathan ble han midt i femte klasse bevisst, 

avanserte kraftig faglig og ble en slags stjerneelev. Men han ble 

mobbet, av Sverre Hansen, den høyt respekterte klasseforstanderen.  

Det hadde seg nemlig slik at da familien fikk seg bil var en av de 

første turene til Svinesund for å handle! På denne tiden var Svinesund 

virkelig Svinesund. Det var butikker der som hadde ting som faktisk 

ikke var tilgjengelig i Norge. Jonathan fikk skreket seg til – 

Slengbukser.  

Mandagen etter stilte følgelig Jonathan på skolen i grå, storrutete 

slengbukser. Det gikk ikke upåaktet hen. Sverre Hansen kom nesten 

med en gang med kommentarer som ”moteslave”, ”upraktisk” og så 

videre. Veldig vanskelig å håndtere for en ung gutt.  

I sommerferien mellom sjette og syvende klasse fikk Jonathan til 

overmål racersykkel. En flott, gul Swithun Winner treningsracer! Hele 

den sommeren lå Jonathan i steinhard trening mellom Grefsen og Skar 

i Maridalen, og ble god! Faktisk tok han igjen en sykkelklubb med 

ordentlige racersykler og det hele en gang på hjemveien, la seg ut og 

trampet forbi hele gjengen! Sykling var topp! 

Nedturen var enorm da syvende klasse startet med felles sykkeltur til 

Ullevållseter den første uken. Jonathan gledet seg over alle grenser, 

hadde tatt turen flere ganger alene og visste at han var i storform. Han 

hadde trampet opp til Ullevållseter flere ganger i løpet av sommeren 

så grusen sprutet, stoppet vel fremme og trampet ned igjen, innom 

Skar og så rett til Grefsen. Han var Eddie Merx!  

Da dagen kom stilte alle med sine nypussede sykler og kortbukser. 

Dette skulle bli trivelig.  
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Da Sverre Hansen oppdaget Jonathan på sin knallgule treningsracer 

svartnet han fullstendig. 

Sverre Hansen hadde en gammel, blytung og diger DBS herresykkel 

med bagasjebrett, verktøytaske under setet, ingen gir og slik skulle det 

være. ”Nymotens racersykler var tull og kom ikke til å virke oppover 

mot Ullevållseter” hveste han bittert. Jonathan ble lamslått, dagen var 

egentlig ødelagt, men han la i vei i full fart oppover Kapellveien, forbi 

kirkegården, raste forbi Frysja, over Stilla, videre opp mot 

Maridalsveien og inn mot Hammeren hvor de skulle ta av asfalten og 

inn på grusveien den siste strekningen opp mot Ullevållseter.  

Han ventet der. Helt til alle de andre kom og Sverre Hansen, 

andpusten og svett, trampet forbi, smilte bittert og hveste  

”Det gikk bra hit ja”.  Med betydelig trykk på ”hit”. 

Jonathan ventet til hele klassen hadde passert, satt seg på sykkelen, 

valgte riktig gir og tråkket på. Dette skulle bli gøy! I løpet av den 

første kilometeren var hele klassen, inklusive Sverre Hansen, passert 

og han dro videre i vill fart i egen majestet. Da klassen endelig dukket 

opp satt han på stenen på tunet på Ullevållseter med en Cola og hilste.  

Sverre Hansen hilste ikke. 

Det Jonathan allerede da lærte var noe som skulle følge han resten av 

livet; er du god, kan du tillate deg mye. 

Bukser, sykkel og en del andre småting gjorde at Sverre Hansen 

mobbet, men Jonathan var nå så dyktig at han var ganske så immun. 

Han gikk ut av Grefsen Folkeskole med innstilling til kursplan tre i 

alle fag på ungdomsskolen! Farvel Grefsen Folkeskole – du vil ikke 

bli savnet! 
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Kapittel 24 

Rydell High – Sandfield HighSchool 

 

Ikke Rydell High fra Grease akkurat, men Sandaker ungdomsskole lå 

som en festning så vidt synlig fra trikken når den stoppet på Sandaker 

holdeplass, Nordpolen som plassen ble kalt. Skolen hadde dårlig rykte 

og hadde utrolig mange klasser. Alle var redd for å havne der. Men dit 

skulle hele Grefsen og Kjelsås og havne i en stor gryte.  

Skoleveien til Sandaker var lang for de fleste som tok den til fots. Ned 

Grefsenveien til Morellbakken, ned Morellbakken, over Storo, ned 

Grefsenveien langs trikken til Nordpolen og inn på skolens område via 

en inngang bak skolen.  

I tillegg hadde Jonathan flaks, eller uflaks, han visste ikke enda. Det 

nye systemet, Oslo kommunes store satsning på undervisning tilpasset 

det enkelte elev, hadde fått en columbi egg løsning. Alle elevene var 

delt inn i kursplan.  

Kursplan 3 var mest avansert, for duksene, kursplan 1 for de late og 

udugelige.  

I tillegg hadde de valgt valgfag. Opplagte fag for å komme videre var 

Tysk og Fysikk. Men da var det et valg til som måtte gjøres. Det var 

to valgfag på fem timer pr. uke. Tysk var det ene, det andre var fritt. 

Jonathan hadde vært veldig i tvil, men inspirert av en kompis han 

hadde hengt en del sammen med i det siste hadde han valgt – ”Fiske 

og Sjøfart”.  

Det var egentlig helt greit, for valgene av tysk, fysikk og engelsk 

hadde gitt klar bane frem til reallinja på gymnaset. Det siste valgfaget 

var egentlig totalt overflødig, og det er jo egentlig fiske og sjøfart for 

en fjortenåring fra Grefsen også. 
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Hvilke kursplan de hadde fått, dommen som faktisk kunne styre 

yrkesvalget langt der fremme, hadde læreren på folkeskolen bestemt, 

Sverre Hansen.  

Jonathan hadde angst. Han og Sverre Hansen gikk egentlig ikke godt 

sammen, hadde han tatt hevn? Jonathan visste ikke og var mo i 

knærne og tungpustet den aller første gangen han gikk inn 

skolegården, fant Aulaen og stilte seg opp sammen med noen han 

kjente. Aulaen var diger! Heldigvis hadde han tatt følge med 

kompisen fra fiske og sjøfart. Han var også nervøs, men det var 

liksom bedre å være nervøs sammen med noen. 

Rektor ønsket velkommen! Det var en Rektor, ikke overlærer, som 

Strand, eller Galten som han ble kalt, på barneskolen. Jonathan fikk 

ikke med seg hva rektor het, hva han sa eller hva som skjedde. Det 

nærmet seg! 

Så skal 8a ropes opp. Lærer Ansgar Trygve Larsen inntar podiet. Han 

var høy, tynn, hadde rødblondt hår og begynte øyeblikkelig å rope 

opp. Ingen tvil, ingen nølende stemme, rett og slett en kraftig, høy, 

bærende og ikke så rent kommanderende stemme som iskaldt ropte 

opp navn etter navn. JONATHAN SKAFT, Jonathan våknet og tuslet 

forsiktig frem og stilte seg sammen med i alt 28 andre nervøse 

ferskinger på linje bak Ansgar.  

MARSJ! 

Det var egentlig aldri noe tvil når Ansgar Trygve Larsen gav en ordre, 

man bare adlød, enkelt og greit, Jonathan begynte allerede å like 

mannen. Rett frem, ferdig med det! 

Ansgar ledet an frem til et klasserom, og forkynte at dette var rommet. 

Her skulle de være i to år. Han forventet lesing, han forventet at lekser 

ble gjort, han forventet at de skjønte at nå gjaldt det, ferdig.  
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Senere kom de andre lærerne og presenterte seg en etter en. Hvilken 

som var dyktig, hvilken som var dårlig og hvilke fag som var latterlig 

unødvendige så de lett på ansiktsuttrykket til Ansgar. 

Jonathan hadde fått en plass omtrent midt i klassen og kikket forsiktig 

rundt seg.  

Det var damer i klassen!  

På Grefsen folkeskole hadde de gått i en ren gutteklasse. Han kjente 

lukten av parfyme i klassen! Pene jenter. Han telte omtrent like mange 

jenter som gutter, hvordan skulle det gå! Herlighet, han måtte kjøpe 

deodorant! Fort! 

Sandaker Ungdomsskole var utrolig! For å forenkle alt og for å følge 

kommunens ønsker var klassene delt opp etter kursplan. Jonathan, 

med beste kursplan i alt, var sammen med de andre med beste 

kursplan i alt i klasse 8a. Det var samme situasjon i 8b, og 8c.  

I klasse 8m og 8n var det ikke slik. Der var alle de andre samlet, de 

som hadde laveste kursplan i alt. Når noen fortalte hvilken klasse de 

gikk i visste du med andre ord øyeblikkelig hvor smart personen var! 

8k, ja vel. 8m, å nei! Men slik var det! 

For Jonathan var dette flott, han var på topp, for noen av de andre ble 

det krise.  

Ukene fulgte timeplanen fra dag en. De stiftet nærmere bekjentskap 

med den enkelte lærer og forstod mer og mer av Ansgar sin oppførsel 

første dagen. 

Mattetime, Eindride. Han var faktisk ganske svak i matte. Etter hvert 

som tiden skred frem oppdaget klassen mer og mer at Eindride ikke 

var helt stødig. Men halvgamle og halvunge som de var lot de seg ikke 

merke med dette og leste selv det Eindride ikke kunne.  Slik var det 

med alle lærerne, noen var gode, noen var mindre gode og noen burde 

ikke vært lærer i det hele tatt. 
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Musikklærerinnen var i en klasse for seg selv. Ganske gammel, minst 

45, hadde engang sunget i operaen og ville at alle skulle synge, høyt 

og tydelig. Det ville ingen. Timene ble litt vanskelige, og ble ikke 

bedre av at hun åpenlyst la an på enkelte av gutta i klassen. Litt pinlig 

for alle, veldig pinlig for noen. 

Fiske og sjøfart var et kapittel for seg. Noe Pål og Jonathan ikke hadde 

forutsett da de valgte dette faget var at de kom i klasse med de 

definitive taperne. Klasserommet faget skulle gå i var 

normalklasserommet til 8m, de verste. Ettersom tiden gikk fant de ut 

at det var et klasserom som måtte heloverhales hver eneste ferie. Det 

ble rett og slett ødelagt! 

Læreren var han de kalte Elmer, eller ”den lille tykke uten 

sugemerke”, ettersom det var to lærere som lignet på Elmer Midd, den 

ene hadde et stort fødselsmerke i ansiktet, sugemerke.  

Undervisningen var stakkato, hele tiden avbrutt av en eller flere av de 

”mindre motiverte elevene”. For å bevise motivasjonsgraden tok 

Elmer en gang frem lighteren og beveget foran ansiktet, ganske 

nærme, på en av guttene som lå over pulten og slumret. Elmer ropte 

triumferende, ”reagerer bare på lys og varme”. 

Og det var en pussig klasse. Jonathan fikk litt kontakt med noen av 

dem og de kom inn på fremtidsplaner etter ungdomsskolen, som var 

den siste obligatoriske skolegangen.  

Vel, en av gutta skulle vente etter niende. ”På hva” spurte Jonathan 

noe overrasket. På å bli atten var svaret, han skulle bli sjåfør.  

Imidlertid var ikke Fiske og Sjøfart helt bortkastet. De fikk en tur på 

sjøen med en båt og de fikk gå opp til eksamen til Båtførerprøven. 

Jonathan var ikke så rent stolt når han kunne vise frem det sertifikatet. 

Jonathan og Pål var de eneste som stod til den prøven i den klassen.   
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Skolegangen på ungdomsskolen var grei, Jonathan fulgte opp 

leseregimet fra de siste årene på folkeskolen og gjorde det godt, svært 

godt. Han fikk dette bekreftet av Ansgar ved flere anledninger og en 

som står brent i minnet er en matteeksamen hvor Ansgar kommer inn i 

rommet, går langsomt mellom pultrekkene, kommer til Jonathan, 

kikker ned på arket og sier lavt, ”Dette går meget bra, Jonathan”. 

Jonathan var på skyer og konsentrerte seg enda mer, man skuffer bare 

ikke Ansgar Trygve Larsen.   

Ellers var brødsløyden et høydepunkt av sosiale aktiviteter og spøk og 

moro. Et minne sitter, de skulle lære å koke syltetøy. Det var raskt 

klart at gryta måtte passes på som gull. Et øyeblikks uoppmerksomhet 

og nabolaget hadde spredd edder og galde i gryta i form av Zalo. Etter 

endt time var det ikke så rent får gryter som sendte flotte såpebobler til 

taket. Frøken skjønte ingenting, de fortsatte ufortrødent med å koke 

Norgesglass og forberede syltetøy, som skulle brukes av klassene 

neste år. 

 Men på Sandaker var det det sosiale som satt størst spor. Det første 

var Sokkeballet! Litt ute i august ble det arrangert sokkeball i 

gymsalen. Navnet kom av at alle støvler og sko måtte settes i 

garderoben før man gikk inn. Og inne var det diskotek – med 

lysshow! 
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Alle var der, jentene var der, gutta var der. Og for å si det mildt var det 

kjøpt inn litt deodorant og etterbarberingsvann, selv om det siste var 

ganske så unødvendig, enda. Hele gymsalen stinket av Brut 33, men 

etter en stund dempet det seg og gikk over.  

 

Det var dans! Jenter danser med jenter og gutta prøver, og får til å 

stikke seg innimellom og det var dans. 

Plutselig hører Jonathan en sang han aldri hadde hørt før! Det var 

”Vietnam” med Jimmy Cliff! Jonathan hadde ikke hørt noe særlig 

Reggae og absolutt ikke Jimmy Cliff.  

Denne sangen var grensesettende for Jonathan, rytmen, teksten, 

intensiteten og Reggea! 
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Hey 

Vietnam 

Vietnam 

Vietnam 

 

Vietnam 

Vietnam 

Vietnam 

Vietnam. 

Yesterday I got a letter 

from my friend 

fighting in Vietnam 

 

and this is what he had to say: 

'tell all my friends 

that I'll be coming home soon 

 

my time 'll be up some time in 

june. 

Don't forget' he said 

'to tell 

my sweet Mary 

 

her golden lips as sweet as 

cherries'. 

And it came from: 

Vietnam 

Vietnam 

Vietnam 

Vietnam 

Vietnam 

Vietnam 

Vietnam! 

It was just the next day 

his mother got a Telegram 

 

it was addressed from Vietnam. 

Now mistress Brown she lives in 

the U.S.A 

and this is 

what she wrote and said: 

'Don't be alarmed' 

she told me the telegram said 

 

'but mistress Brown 

your son is dead!' 

and it came from: 

Vietnam 

Vietnam 

Vietnam 

 

Vietnam 

Vietnam 

Vietnam 

Vietnam! 

 

Somebody please stop that war 

now! 

Vietnam 

Vietnam 

Vietnam 

Vietnam 

Vietnam 

Vietnam 

Vietnam!
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Jonathan var fengslet av teksten, reggae rytmen og det hele. Dette var 

nytt. Sangen kom flere ganger i løpet av kvelden og Jonathan VAR i 

Vietnam, ble anti krigsmann der og da, og han bestemte seg for at en 

eller annen gang i livet skulle han besøke Vietnam.  

 

Han kom dit tredve år etter og virkeligheten var bedre enn sangen.  

Var det noen tydelige personligheter eller par på Sandaker? Det var 

vel det. I skolegården var det blant annet par som hele tiden klinte så 

mye at de fikk beskjed om å slutte med det eller bli utvist for en uke. 

Det skjønte skolen imidlertid at ble feil, da ble det vel klining overalt!  

Eller hun rypa som fikk Olabukse til 700,- kroner. Skreddersydd av en 

rekke mindre lapper, ufyselig. Syv hundre kroner for en bukse! Det 

var mer enn Jonathans konfirmasjonsdress hadde kostet! Hun var for 

øvrig sammen med en kul type. Ingen av dem var de skarpeste 

knivene i skuffen, men du verden så strøkne. Det skar seg imidlertid 

litt engang de skulle ta høyfjellssol sammen, sovnet i sola og kom på 

skolen dagen etter rimelig røde og forbrent.  

Ellers var røykeplassen bak gymsalen flittig besøkt. 
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En morsom ting med Sandaker var selvfølgelig trikken hjem. Normalt 

gikk Pål og Jonathan sammen hjem, den lange veien opp Grefsen 

veien, Morellbakken og videre.  

På fredager var det imidlertid vanlig å koste på seg en trikkebillett. 

Det gjorde alle de andre også. Siden Sandaker, som alle andre 

ungdomsskoler søkte å slutte tidlig på fredager pussig nok, var trikken 

rimelig full på vei oppover mot Kjelsås. 

Da var det tiden for å vise sin manndom. Obligatorisk på alle gutterom 

fantes slyngene som var festet i skinner på taket som man skulle holde 

seg i. De var festet med en liten lærrem og beltespenne. Smal sak å få 

med.  

De røde søppelkassene der det tørt stod ”Billetter” med hvit skrift var 

også attraktive relikvier.  

Diverse skilter skulle man ha, ”Gå lenger innover i kupeen” og dets 

like.  

Kongelige var imidlertid de som fikk med seg hele seter, det skjedde 

også. 

En rutinemessig hendelse på veien oppover fra Storo var å trekke ned 

pantografen. Like ved lufteluken i taket på Høka trikkene hang det en 

liten lærrem ned. Denne var for å trekke ned pantografen eller 

strømavtageren i tilfelle noe hadde skjedd. Trikset var å trekke den litt 

ned, trikken stoppet, ble strømløs, det ble mørkt og instinktivt sveivet 

trikkeføreren på for å få mer fart. Da slipper du reima og dersom 

trikkeføreren har fått gitt nok gass går sikringen og trikken kunne 

faktisk begynne å trille bakover, Konge. 

Musikken var Woodstock! Trippelalbumet var kommet. Ellers var 

Ekseption III noe å lytte til, men altså Woodstock! 
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Kapittel 25 

Grefsen Gymnas, var det mulig! Jonathan skulle begynne på Grefsen 

Gymnas, ta studenten, bli russ, å store fryd!  

Han hadde passert Grefsen Gymnas nederst i Morellbakken mange 

ganger på vei til Sandaker ungdomsskole, sett inn med store øyne, du 

verden så gamle de så ut de som gikk der. Gutta var tøffe, barske, 

rockere, mods, i cordfløyelsjakker, sleik og Brylcreme i håret. Jentene 

hadde flott hår, korte miniskjørt, former, svære pupper og rumper, 

helmax!  

Han skulle dit, på reallinja.  

Rykter gikk om elever fra Grefsen Gymnas som var på TV, som spilte 

revy, som spilte i band, som skrev bøker, som kjente kongen!  

Et standsmessig, flott, digert og stolt teglsteinsbyggverk helt i fra 

Bjørnson og Ibsens dager huset det hele! Huset hadde verdighet, i det 

minste sett i fra gaten. Kunne det bli bedre! 
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Dette skulle han bli en del av, ikke til å tro! 

Hverdagen kom som et hurtigtog, rett i mot han!  

Skolearbeidet var mye verre enn på Sandaker. Det var Jon L i matte, 

det var Ottar Ytterhus i fysikk, han hadde til og med vært med på å 

skrive mattebøkene! Videre var det Audun D i fransk, Ola B i historie 

og musikk og så videre og så videre. Det gikk rykter om lærerne, 

knallharde, strenge og mer med det.  

Det var krav, lekser, innleveringer, prøver, uforberedte prøver og alt 

på en gang. Hjelpe meg! Jonathan kom på hæla med en gang og måtte 

skjerpe seg voldsomt etter de første sjokkerende månedene, deretter 

mye lesing, mye jobbing, men så gikk det bedre, litt etter litt, 

heldigvis. Han kjempet seg opp mot sin riktige plass på 

karakterskalaen og kunne begynne å komme til hektene og nyte, 

studenten. 

Undervisningsstaben på Grefsen Gymnas drev på en helt annen måte 

enn på Sandaker. 

Ola B delte opp historiepensum i deler, laget prosjektgrupper og hver 

gruppe fikk sin del som de skulle lage rapport fra og presentere. 

Presentasjoner var ikke bra, rett og slett farlig. Ola B trodde alle ville 

lære alt på denne måten, gruppens egen del ved selvstudium, de andres 

del ved å høre og lære av presentasjonene. Fiasko! Presentasjonene 

var elendige, ingen lærte noe av de andre.  

Når dette var gjort skulle de lage tidslinje. Enorme mengder 

millimeterpapir ble kjøpt inn, tapet sammen og det ble dratt en sterk 

fra begynnelsen til slutt. Alle viktige datoer og årstall skulle føres på. 

Perfekt, passet ypperlig som konfetti, og ble etter hvert også brukt til 

akkurat det.  

Ola B var også musikklærer. Skulle du ha gode karakterer i Historie 

måtte like jazz. ”Det er bra sikkert, ja”, Ola B sitt yndlingsuttrykk.  
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Vanskelig å like jazz når alle platene dine var vestkyst rock og pop. 

Jonathan hadde problemer, valgte feil vei og prøvde å overtale Ola B 

til å like the Doors, en snøballs sjanse i helvete til å lykkes!  

Fattet endelig poenget, gikk på FotoPhono og kjøpte et dobbeltalbum 

med Don Kosakkene, Don Kosakkene Galla.  

Don Kosakkene var et Russisk heltekor som reiste verden rundt med 

russiske folkesanger, særlig den evigvarende ”Kalinka”. Etter 

Jonathans oppfatning, et kor for de helt store anledninger!  

Don kosakkene ble, på Jonathans innstendige oppfordring, med løfter 

om høyverdig musikk og stor kunstneriske opplevelse, spilt i timen. 

Holdt ikke det heller. Ola B meldte glassklart at alle gubbene i koret 

var gamle og at innspillingen var dårlig. Jonathan prøvde å holde frem 

korets helt opplagte erfaring og autoritet. Autoriteten burde være klar, 

det var egentlig den russiske armeens kor. 

Fungerte ikke det heller. 

Neste forsøk var Charlie Mingus! Jonathan hadde opplagt store 

problemer med Musikk og Historie, men Mingus berget i det minste 

en firer! 

Matte var litt bedre. Jon L var en av gutta og kunne matte og den edle 

kunst å lære det bort. Grefsen Gymnas hadde et forsøkspensum i 

matte, algebra, funksjoner, integraler, deriverte, mengdelære og 

vektorgeometri! Knallhardt pensum, styrt av Ytrehus som hadde vært 

med å skrive bøkene og som underviste på Grefsen, i Fysikk. 

Jonathan leste desperat og fikk grepet på matte. Nok til å bli kastet på 

gangen under en time der Jon L forsøkte etter beste evne å gå 

igjennom mengdelære og operatorer på mengder.  
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Et nøkkelpunkt der er betingelsene ”hvis bare” og ”bare hvis” og så 

videre. Det er visstnok en forskjell på ”hvis bare” og ”bare hvis”. En 

del slike ting gjør seg bedre på trykk enn muntlig og en time Jon L var 

spesielt ute å kjøre greide ikke Jonathan å holde seg og køddet nok litt 

vel mye med ”bare hvis bare”. Jonathan ble kastet ut av timen, på 

gymmen! Slå den. 

Ellers var Ytterhus nådeløs i fysikk. Knallharde timer med stort 

pensum. Høydepunktet var kanskje den gang han var blitt pålagt å ta 

kandidater fra lærerskolen med i undervisning. Noen forskremte 

ungdommer et par år eldre enn klassen tok plass på bakerste rad noen 

uker og plutselig en dag var det deres tur. Ytterhus trampet ut og rakk 

så vidt å melde ”Nå lærer dere ikke mer i dag” før han overlot 

klasserommet til studentene med et greit, men massivt smell i døra.  

En annen seanse var da Ytterhus skulle lytte på kandidatenes 

undervisning. Kandidatene skulle foredra noe så enkelt som vekter og 

trykk men kom selvfølgelig ut å kjøre med gram og kilogram og pond 

og kilopond. Etter en del fomling gir kandidaten opp, får vel antagelig 

et lite sammenbrudd der og da, og gjør kardinal tabben, han spør 

Ytterhus. Klassen fant etterpå aldri ut om det var et rop om hjelp, 

forsøk på å klarere en situasjon eller noe annet, men resultatet var 

dramatisk.  

Ytterhus reiste seg så stolen spratt bakover, hevet fingeren og skrek:  

”Om du har en krone, hvor mange ører har du da?” og trampet ut.  

Det var vel antagelig slutten på Ytterhus og hans karriere med 

kandidater, vi så aldri kandidatene igjen, men Ytterhus holdt stand. 
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Audun D, klassens kjære lille fransklærer hadde en helt annen 

vinkling på det pedagogiske opplegget. Han stilte alltid i blå 

lagerfrakk og skulle omvende klassen til å bli frankofile for derved å 

lære å elske fransk. Frankrike er et fantastisk land, det vet alle som har 

vært en tid i Paris i voksen alder, men ikke når du er 17 år, aldri har 

vært i Frankrike, synes språket er utrolig vanskelig og har en lærer fra 

forrige århundre, som ikke akkurat er sprudlende.  

Audun D hadde også svakt hjerte, og visste det. Når han ble opphisset 

måtte han bare gå. Han gikk en hel del. 

Et av de definitive høydepunktene i franskundervisningen var den 

timen da Bjørn G skulle lese opp gloser. Alle skulle høres i en glose 

og Bjørn G hadde nøye regnet ut hvilken glose han ville komme til å 

få, Audun D gikk nemlig alltid helt systematisk til verks nedover 

rekkene. Når det var Bjørn G sin tur reiste han seg opp og erklærte 

med høy røst, ”La dent tanna”. Han hadde ikke fått med seg at tanna 

egentlig var oversettelsen, altså ”La dent” er tanna på norsk.  

Langvarig, høylytt krampelatter i klassen, når det roet seg oppdaget 

klassen at Audun D var borte, han måtte gå.  

Neste år oppdaget vi at Bjørn G ikke var hos oss lenger, han hadde 

gått over til språklinja, engelsklinja. 

Ellers greide også Jonathan å få til en personlig feil på Audun D. 

Audun D skulle adressere Johan som satt bak Jonathan og bøyde seg 

forsiktig til siden for å kunne se rundt Jonathan. Jonathan bøyde seg 

etter, først høyre, så venstre. Audun D måtte ut, igjen. 

En artig ting med fransken var at Jonathan ble trukket ut til eksamen i 

fransk muntlig. Krise, han hadde ligget stødig på fire opp gjennom 

året, mer på kraft enn kunnskap. En muntlig eksamen med nøytrale, 

eksterne sensorer kunne ødelegge alt! Det heldige var at alle som kom 

opp fikk panikk og Jonathan tenkte fort, gikk bort til klassen rype, 

Bente, og spurte om de skulle pugge sammen i to dager.  
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Bente var av det vakre, men nervøse slaget og sa ja med en gang. Hun 

hadde antagelig nesten fått sammenbrudd av eksamensnerver uansett 

og så på Jonathan nesten som en frelser, Jonathan ante muligheter, til 

både det ene og det andre. Han kom ingen vei med det ene men det ble 

en firer i muntlig. Etter eksaminasjonen hadde Audun D sett nøye på 

Jonathan og måtte innrømme overfor ekstern sensor at ja, jo, det var 

vel fire. Jonathan visste at Audun D trodde han skulle få hevn og 

sende Jonathan ned i toerens dype daler.  

En annen tydelig og engasjerende lærer var opplagt Gymmers. Ingen 

visste hva han het, eller var det noe med Nybakken kanskje, han var 

egentlig bare Gymmers. Gymmers var gammel militær, jobbet 

egentlig på idrettshøyskolen og hadde troen på fysisk fostring. 

Jonathan skulle egentlig ha kommet godt ut med gymmers, håndball 

og alt, men gjorde det ikke. Gymmers hadde klokketro på jogging. 

Jonathan kunne ikke jogge. Hans kropp var rett og slett ikke bygd for 

jogging, noe Gymmers aldri ville innse. 

Gutta hadde imidlertid stor respekt for Gymmers. En gang kom det for 

dagen at han hadde skilt seg. En av gutta spurte hvorfor eller hvordan. 

Gymmers satt øynene i han og forklarte langsomt og tydelig at en 

morgen hadde han sagt til kone ved frokostbordet ”En mann som meg 

kan faen ikke være gift med ei kjerring som er så stygg som deg!” og 

som han sa ”Det var egentlig slutten på det ekteskapet”. 

Gymmers hadde kontakter på idrettshøyskolen. En vakker gymtime 

dukket plutselig Harald Skog opp. På den tiden var Harald en av 

Norges beste boksere og var kolossalt berømt. Han var proff! Han 

dukket opp på galleriet i gymsalen med en boksesekk og noen 

boksehansker og skulle gi gutta et innblikk i ”The Noble Art of Self 

Defence”, i praksis!  

Gutta skulle få prøve å slå et par slag på sekken først og dersom det 

var noen som turte skulle de få ”gå litt” mot Harald.  
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Jonathan og et par kompiser fikk på seg hanskene og dæljet og slo litt 

på sekken før de skulle utfordre selveste Harald Skog. Jonathan 

prøvde et par slag mot Harald som første mann, egentlig før de 

begynte, men gav raskt fra seg plassen til en av de andre gutta når 

showet virkelig skulle starte.  

Det gikk veldig fort over.  

Det er ganske vanskelig å kjøre en Lamborghini sakte, det er umulig å 

bokse forsiktig, i hvert fall for Harald Skog. Før det egentlig hadde 

startet gikk førstemann i gulvet med et brak og det hele var over like 

fort som det hadde startet.  

Men det hadde vært gøy og gymmers fikk enda mer respekt! 

De andre lærerne var mer utydelige. Jonathan husket en engelsklærer 

kanskje, men ikke flere.  

Men det var ikke bare undervisning, staselige bygninger og lektorer 

som var Grefsen Gymnas. Det var et aktivt og omfattende student eller 

elevmiljø! Jonathans klassekamerater var en utrolig trivelig gjeng. 

Det var rypene, Bente, som alltid var ulykkelig forelsket i Johan og 

det var Johan som hadde fast følge med Veslemøy. Det var Espen, 

Erik, Finn, Otto som stadig var i tet på sosiale ting, det var stille og 

rolige Martin, som egentlig var vanskelig å huske, det var Mettis, og 

det var Tsjekkie.  

Tsjekkie som var en meget alternativ rødhåring, drakk grønn te og 

kledde seg som hun var - alternativ.  

Til sammen var det antagelig et tverrsnitt av Grefsen, Kjelsås 

befolkningen. Noen var dyktige, noen var strebere og hadde planen 

klar for videre utdannelse, noen bare var.  
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Klassen må for øvrig ha hatt NM i leveranse til legestudiet. I alt fem 

gikk videre til medisinstudiet. 

Jonathan var i denne perioden meget sammensatt.  

Håret hadde for lengst blitt langt og blondt, til ned på skuldrene. Der 

var det en vakker fall som moren alltid var veldig misunnelig på. 

Panneluggen var kortklipt, stod et par centimeter rett opp, nesten 

hockeysveis, men bare nesten.  

Yndlingsbuksene var en underfundig utgave av Levi´s, storrutete i 

blått, litt lysere blått og hvitt. Yndlingstrøyen var en blå T-skjorte med 

halvlange armer og en stor hvit stjerne på brystet, FNL? 

 

Jakkene var viktig. Det var først Hasegg som gjaldt. Blå Hasegg med 

store ruter på nederste del og en flott V oppe ved brystet og på ryggen. 

Hasegg´s varemerke var to skråstilte lommer oppe ved brystet der man 

stappet hendene. Først var den blå, senere fikk også Jonathan en beige 

variant. Neste jakke var rød Fussalp! Rød! Fussalp var merket med en 

hane med et par ski stående bak. Første gang en av jentene kom med 

en T-skjorte fra Fussalp var selvfølgelig en av tøffingene frempå, satte 

fingeren på hanen, som selvfølgelig var mitt foran venstre pupp, og 

spurte ”hvorfor har du en høne på puppen?”  Nederst var det et par 

sorte skinnstøvler som gjaldt.  
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Totalt gav dette et noe kaotisk inntrykk. Buksene kunne tolkes som 

total soss, T-skjorten var og ble ren hippie, siden den også normalt var 

prydet med et ganske stort peace merke i kjede rundt halsen var 

Jonathan ganske hippie innendørs, men med jakke ble inntrykket 

antagelig ganske soss.  

 

Ettersom det på den tiden var vanlig å tegne på pulten med tusj, hvor 

Jonathan omhyggelig hadde tegnet et stort svart hjerte med teksten 

”Look at Yourself” mitt i, ble inntrykket – blandet, for å si det på en 

pen måte.  

Hele gjengen deltok ofte og mye i skolens sosiale aktiviteter. Sosiale 

aktiviteter var selve kjennetegnet for Grefsen Gymnas. Det var en 

rekke klubber og aktiviteter og det var bar å forsyne seg! 

Nr. 1 var Akropolis. Eller mer nøyaktig Diskusjonsforumet Akropolis. 

Akropolis var en institusjon på Grefsen Gymnas og hadde en lang og 

spennende historie. Det var ikke få kjendiser og andre notabiliteter 

som hadde vært innom, det gikk frem av årboken. Nå var Jonathan og 

gjengen på plass. Jonathan og gjengen ble raskt medlemmer av 

Akropolis, og allerede i løpet av første året på Grefsen kom de med i 

styret.  

Det var mange fordeler med de posisjonene. Det dro damer, og de 

arrangerte diskusjonsaftener i beste Kjell Arnljot Wiig stil. En eller 

annen kjendis ble invitert til å holde foredrag og innholdet ble 
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diskutert heftig i den kommende time eller to. Dette foregikk i 

tegnesalen i kjelleren på nyblokken mot Kapellveien.  

Grefsen bestod på den tiden av ganske mange radikalere, venstre og 

høyre, så diskusjonene kunne bli interessante og var utrolig saklige, de 

var voksne menn og kvinner, og de hadde voksne meninger! 

Det var flere ting med Akropolis. De hadde et styrerom! Ved siden av 

tegnesalen, i kjelleren på nyblokka, var det flere små og store rom.  

Lysgjengen, der Espen regjerte, hadde et lager for spotlights og 

diverse lysutstyr, det var et stort rom som kunne brukes til små 

intimkonserter og Akropolis hadde sitt eget private styrerom, med lås! 

De hadde nøkkel og tilgang hele dagen, det var stamstedet – for 

røyking! Mitt under nesen på Marius Sandvei satt gjengen og røykte 

Prince, i alle friminutt!  

Nå eide de skolen! 

Det siste og største ansvaret for Akropolisstyret var Borgballet!  

Når ordet Borgball ble nevnt ble det alltid litt stille, Borgballet var 

magisk! Kort fortalt var borgballet en fest med middag, eller en 

middag med fest som andre klasse arrangerte for avgangsklassen i 

gymsalen. Denne var for anledningen pyntet med pappfigurer, 3 meter 

høye og solide, men litt slitte søyler, slik som de man fant på 

Akropolis i Athen. Det ble satt inn et hesteskoformet langbord med 

plass til alle som gikk i tredje klasse, rektor, lektorer og styret i 

Akropolis. Antrekk var mørk dress, og det var taler. Velkomst tale, 

herrenes tale, damenes tale, takke for maten tale og rektors tale, dette 

var dønn seriøst. Etter middagen var det dans til et eller annet orkester. 

Jonathans styre skulle arrangere Borgball. Det gjaldt å mobilisere alle 

muligheter! Tomm kjente en som kjente Kjell Karlsens Orkester, de 

ble kontaktet og sa JA! De skulle ha Borgball ned Kjell Karlsens 

Orkester. Absolutt høydare, ingen hadde noensinne fått tak i et så til 
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de grader profilert orkester. De spilte i Sonja og Haralds bryllup! 

Gjengen var opprømt, Tomm var helt! 

Det neste var mineralvann og pølser. Det skulle være en kiosk der 

medlemmene av styret skulle ta vakter utover kvelden etter middagen. 

Nok en gang ble det mobilisert, og det kom kasser med mineralvann 

og kilovis med pølser for en rimelig penge. Program ble trykket, ting 

ble ettersett, Espen i lysgjengen fikk en stri tørn med lys og 

forberedelsene for øvrig raste gjennom høsten. Festen gikk alltid av 

stabelen opp mot jul, så også dette året! 

Klok av skade ble det innleid vakter, Sinsen gjengen skulle stoppes på 

ytre barrikade, porten inn til skolen, i det minste ved inngangsdøren. 

Planer ble lagt frem diskutert, forkastet og lagt igjen. De hadde 

kontroll!  

Året før hadde styret glemt vakter. Sinsengjengen hadde trengt seg 

frem til inngangsdøren og stod og hamret på døren. Rektor Sandvei, 

en autoritet på dagtid, trodde Sinsengjengen hadde respekt for 

autoriteter også på kveldstid, insisterte på å gå ut for å ”snakke” med 

gjengen.  

Før noen greide å stoppe han hadde han åpnet døren ”For å snakke 

med ungdommen”. Resultatet var at en tøffing fra Sinsengjengen 

nyttet høvet og gav rektor et saftig og presist spark, rett i 

rektorballene. Han falt bakover, ble fanget opp like før skallen smalt i 

gulvet og ble trukket inn i sikkerhet. 

Dette året skulle de skaffe vakter – fra militærpolitiet. Det ble senere 

sagt at det samme som året før gjentok seg, Sinsen gjengen kom, passe 

fylletøffe, trengte seg frem til inngangsdøren og ropte og skrek for å 

komme inn. Men nå var det en diger MP soldat som åpnet døren, sa 

med rolig stemme at de gjerne kunne komme inn og slåss litt, to og to. 

Ingen kom! 
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Borgballet ble en dundrende suksess! Gjestene kom, betalte og gled 

inn i gymsalen, pyntet og fin! Det var bordkort, det var stil, det var 

romantisk belysning. Mange hadde kommet med ønsker om plassering 

og borddamer som var blitt gransket, godkjent eller forkastet.  

Som Arild sa, jeg betaler ikke 200 kroner for å spise sammen med en 

som gjør at jeg mister matlysten. Vi visste hvem han snakket om og 

innfridde søknaden. 

Folk satt seg, kort velkommen tale og maten ble servert av en rekke 

servitører, frivillige fra første og andre klasse. Maten smakte! Det ble 

taler, nervøse og skjelvende, men flotte og korrekte. Det ble samlet 

inn tallerkener og bestikk, det var dessert. Marius taler, skryter av sine 

studenter, skryter av arrangementet og slipper bomben om at han 

kommer til å gå av for oppnådd aldersgrense, alle klappet 

pliktskyldigst og medfølende, men det var vel ingen bombe?  

Marius hadde vært gammel lenge, hadde mistet litt grepet og 

autoriteten fra storhetstiden. Ryktet gikk om at han i sine beste år 

kjente navnet på alle elevene på skolen. Han gjorde ikke det nå, men 

han var en bauta, ingen tvil om det – på Borgballet! 

Så var det rydding av salen, kiosken ble betjent og Kjell Karlsens 

Orkester kom og rigget seg til!  

Kjell Karlsens Orkester var i vår gymsal! Kjell Karlsens Orkester som 

hadde spilt i Sonja og Harald sitt bryllup, som hadde spist nattmat 

med kongelige og keiserlige gjester! Riktignok erter, kjøtt og flesk, 

men du verden! 

Ufattelig! Espen og lysgjengen hadde tatt plass på galleriet for å kjøre 

lys, Kjell Karlsens Orkester sørget for dansemusikken! Litt pop, litt 

vals, litt sugare! Dette kunne de! 

Ved tolvtiden var det Jonathan som hadde vakt ved kiosken, tok plass 

og begynte å selge og servere pølser, cola, solo og sitronbrus.  Pussig, 
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det var ikke vekslepenger i kassa? Jonathan lette litt rundt og fant 

kjapt ut at det ikke var andre penger heller! Kiosken var rett og slett en 

underhånden lønn for strevet! 

Etter festen var det å rydde og nachspiel hos Johan med alt! 
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Hair 

Var det en Jazzklubb eller en Viseklubb på Grefsen? Jonathan var ikke 

sikker. Det var i det minste spilt jazz på skolen. Det var et jazzmiljø på 

skolen, det sørget Jon Eberson for. Han gikk på Grefsen, var en habil 

gitar og tennis spiller. Pussig kombinasjon, men faktum var at Ebers 

var god i tennis og på jazzgitar. Han var selvskreven når Jazzklubben 

hadde konsert. 

 Konsertene foregikk i damegarderoben ved gymsalen. At det var i 

damegarderoben kunne forklares ved god akustikk også videre, men 

det var jo ikke mange tilskuere heller. 

Jazzklubben var ingen økonomisk gullgruve, artistene fikk praktisk 

talt ikke betalt, men det var gøy, det var mørkt og det var musikk! 

Viseklubben, eller visedelen av jazzklubben hadde ett absolutt 

toppunkt i løpet av de tre årene Jonathan gikk på Grefsen! Konsert 

med visegruppa Snu og Lillebjørn Nilsen i rommet ved siden av 

tegnesalen. Rommet var ikke stort, hadde elendig akustikk, ingen 

vinduer, ingen scene og publikum satt på gulvet.  

Snu kom, så, og fant at de var hjemme!  

Tom Mathisen på ”Stand up bas” to deltagere til på gitar og trommer. 

Snu var et showband før sjangeren showband ble oppdaget. Tom 

Mathisen var en blanding av seriøs visesanger, det som skulle bli 

”stand up” og fortelleren fra Professor Drøvel i samme person. 

Stemningen i rommet var elektrisk. Ca. femti tilskuere satt, stod og lå 

på gulvet og var med!  

Lillebjørn dro det hele videre, veltet ut den ene melodien etter den 

andre og allsangen runget der i kjelleren på nybygget en sen kveld på 

høsten i 1973. 

Grefsen Gymnas var et kreativt sted som oppfordret og støttet til 

kunstneriske og mindre kunstneriske satsninger. 
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Dun! 

 

Grefsen revyen 1972 eller var det 1973. Det ble satt opp revy, den het 

Dun. 

Utenforstående som bare så plakater rundt omkring på Kjelsås og 

Grefsen kunne ikke ha skjønt mye, for hva slags navn var Dun? Vel, 

Dun er det som kommer før skjegg eller hår.  

Dun var ikke mindre enn en norsk, eller Grefsensk versjon av Hair! 

Det kunne rett og slett ikke bli bedre rent musikkmessig. Gymsalen 

var igjen pyntet, det var satt opp scene, og vår lokale mann Jon 

Eberson og bandet hadde laget en norsk versjon av Hair, Dun.  

Alle kunne tekstene, alle sang med og siden det nå en gang var på 

norsk forstod alle hva de sang om når Berger var død. Tragedie, 

kjærlighet, humor, Ebers hadde fanget hele Hair i en liten setting i vår 

gymsal, Dun.  

Intet øye var tørt etter at siste tone av ”The Flesh Failiures eller Let 

the Sun Shine in” hadde fadet ut! 
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We starve-look  

At one another  

Short of breath 

Walking proudly in our winter 

coats 

Wearing smells from 

laboratories 

Facing a dying nation 

Of moving paper fantasy 

Listening for the new told lies 

With supreme visions of lonely 

tunes 

 

Somewhere 

Inside something there is a rush 

of 

Greatness 

Who knows what stands in front 

of 

Our lives 

I fashion my future on films in 

space 

Silence 

Tells me secretly 

Everything 

Everything 

 

Manchester England England 

Manchester England England 

Eyes look your last 

Across the Atlantic Sea 

Arms take your last 

embrace 

And I'm a genius genius 

And lips oh you the 

doors of breath  

I believe in God  

Seal with a righteous kiss 

And I believe that God believes 

in Claude 

Seal with a righteous kiss  

That's me, that's me, that's me 

The rest is silence 

The rest is silence 

The rest is silence 

 

[Singing] 

Our space songs on a spider 

web sitar 

Life is around you and in you 

Answer for Timothy Leary, 

dearie 

 

Let the sunshine 

Let the sunshine in 

The sunshine in 

Let the sunshine 

Let the sunshine in  

The sunshine in 

Let the sunshine 

Let the sunshine in 

The sun shine in...
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Det var heller ingen som ikke var med på allsangen, ”Let the sun shine 

in”. Hair filmen var obligatorisk, alle ”kjente” Berger, alle ”stod” på 

Arlington foran Bergers grav og alle sang med!  

Jon Eberson var konge, bandet var konge og alle som hadde kjempet 

for å få det til var prinser og prinsesser! 

Som om ikke alle disse tingen var nok ble det også sporadisk laget 

både diskotek og Soire på Grefsen Gymnas. Diskotek var diskotek og 

Soire var diskotek med litt finere klær og litt mer servering. Den delen 

av gymsalen som var lengst unna scenen var gjort om til en kafé som 

serverte varm mat, pølse med lompe, på noen få bord.  

En hendelse ved en soire var at en av gutta i tredje fant at det var riktig 

å tisse i gangen i tredje etasje, dessverre, eller heldigvis kom Marius 

og ropte opphisset ”Hva gjør du!” ”Bare lufter´n litt” var det kjappe 

svaret før han løp som en gal oppover trappene, vel vitende om at 

Marius var gammel, ikke rask. 
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Kapittel 26 

Grefsen Gymnas hadde et elevdrevet, ideelt diskotek. Ideelt i den 

forstand at ingen skulle ha noen økonomiske interesser eller 

fortjeneste av driften. Alle inntekter skulle føres tilbake til kjøp av 

plater og lignende. 

Jonathan overtok som fast DJ i andre klasse! Grunnen var opprykk, 

den forrige gikk ut av tredje, ingen andre ville. Diskoteket var som 

vanlig i gymsalen.  

For å skaffe forsterkere og høyttalere var det opp til Tandberg på 

Frysja, luen i hånden og Tandberg viste seg som den rike onkel, hver 

gang. Anlegget besto av Jonathans to platespillere, en hjemmelaget 

miksepult med den legendariske Phillips Pepito mikrofonen samt den 

største Tandberg forsterkeren og noen gedigne Tandberg Studio 

Monitor høyttalere. Bedre kunne det ikke bli! 

Arven fra forrige DJ var en koffert full av singler, inkludert den 

absolutte student slageren ”Schools Out” med Alice Cooper. Pussig, 

skolen var navet i deres liv, men ”Schools Out” ble grensesprengende 

populær. Jonathans LP samling var fast inventar, nå steget til 50 i 

tallet!  
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Well we got no choice 

All the girls and boys 

Makin all that noise 

'Cause they found new toys 

Well we can't salute ya 

Can't find a flag 

If that don't suit ya 

That's a drag 

 

School's out for summer 

School's out forever 

School's been blown to pieces 

 

No more pencils 

No more books 

No more teacher's dirty looks 

 

Well we got no class 

And we got no principles 

And we got no innocence 

We can't even think of a word 

that rhymes 

 

School's out for summer 

School's out forever 

School's been blown to pieces 

 

No more pencils 

No more books 

No more teacher's dirty looks 

 

Out for summer 

Out till fall 

We might not go back at all 

 

School's out forever 

School's out for summer 

School's out with fever 

School's out completely

 

Det var normalt rock´n roll, klining og fullt hus, fem kroner i Cover 

Charge, en sum som omhyggelig ble delt mellom 

arrangementskomiteen.  

Det var ikke etter reglene, og ved en anledning kalte Rektor Sandvei 

gjengen inn på kontoret for ”å ta en prat”. Han startet brutalt med å 

spørre hvor mye penger det var i kassa, tydelig bekymret over at det 

faktisk kunne drives rå kommersiell drift i skolens, hans, gratis 

lokaler.  
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Gjengen ble litt overrumplet, men fikk frem at kassa var tom, de 

hadde kjøpte en del plater og det hadde ikke vært mange der. TULL 

ropte Marius, jeg var der og det var fullt hus!!!! 

Ble et lite avbrekk i arrangementene. 

DJ karrieren på Grefsen gav imidlertid mersmak og Jonathan hadde et 

og annet DJ oppdrag, blant annet på Gamle Rådhus for noen lukkede 

lag. 

Operasjon dagsverk var en aksjon for alle gymnas i hele Oslo. En 

relativ slitsom sak for noen, enkelt og greit for andre. Jonathan var 

med i arrangementskomitéen. Opplegget var enkelt, alle fikk fri en 

dag, skulle ta seg jobb et eller annet sted og levere minst 25,- kroner 

neste dag i storefri. 

Det ble arrangert noen møter for å motivere flokken, store mål, best i 

Oslo, bedre enn i fjor og alt det der. Det var litt stress for å få tak i 

jobber, men det gikk stort sett greit. 

Jonathan var i arrangementskomitéen. Det var egentlig et ganske greit 

arrangement, antagelig. Mye var tilrettelagt av selve Operasjon 

Dagsverk sentralt og egentlig dreide det hele seg bare om å ta i mot 

pengene i storefri dagen etter og i tillegg nok en dag for å ta hånd om 

etternølerne, trodde gjengen. 

De glemte at Grefsen Gymnas hadde ganske mange elever, faktisk 

veldig mange elever. 

Planen hadde vært veldig enkel, for enkel forstod de raskt. De hadde 

lånt et ledig klasserom, satt sammen seks pulter midt i rommet og var 

klar for å ta i mot sine medelever. Problemet var bare at det kom alt 

for mange alt for fort, og de var i tillegg ikke særlig interessert i å stå i 

kø for å levere penger.  
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Planen som hadde vært å møysommelig notere hvert navn, beløp og gi 

kvittering falt i fisk, omtrent før den kom i gang. 

Isteden satt de og mer eller mindre observerte en enorm haug av 

penger som vokste på bordet. Det var mynter det var sedler, det var 

kaos. De lot som om de hadde kontroll ved å hilse på de fleste, si hei 

og takk og så videre. Sannheten var at alt var bare kaos. Det lå en haug 

penger der som skulle til Operasjon Dagsverk, sånn var det bare. Etter 

første friminutt var det opptelling. Heldigvis mer enn i fjor allerede, da 

var ting greit. Alle pengene ble telt, stappet i en bærepose og levert til 

rektor, i det minste stort sett alle pengene.  

For et kaos, men det virket som om ingen hadde oppdaget kaoset så de 

gjorde som de pleide å gjøre, holdt kjeft. 

Vidaråsen lys var en annen av disse kampanjene som Grefsen Gymnas 

kastet seg inn i med fullt trykk. Vidaråsen var et godt formål for et 

eller annet, antagelig Vidaråsen, som trengte penger.  

Løsningen her var at alle fikk utdelt et antall håndlagete stearinlys som 

skulle selges for 10 kroner pr. stykk og pengene skulle leveres til 

klasseforstander. Her var det altså ikke duket for det elendige kaoset 

fra Operasjon Dagsverk, heldigvis. Lysene ble delt ut, lysene solgt og 

pengene samlet inn. Enkelt og greit. Dette var også sent en høst og 

lysene var faktisk ganske enkle å selge. 

Lysene var håndlaget og hadde en litt skittenhvit farge. 

En av gutta ble veldig inspirert av dette, raidet nærmeste kolonial for 

hvite og mindre hvite lys, fikk tak i noe veke i en hobby forretning og 

eksperimenterte frem den riktige fargen i storkjelen på kjøkkenet. Så 

var det opp og ned med veken noen ganger og så fortsette aksjonen 

noen dager for egen regning! Eneste forskjellen var at pengene gikk 

rett i egen lomme og videre til kolonialen som betaling for øl. 
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Kapittel 22 

Hytteturer var obligatorisk for alle klasser på Grefsen Gymnas. Som 

regel en realklasse og en engelsk klasse sammen på en hytte oppe i 

Vestmarka, ”Kvinnelige Studenter Forenings hytte eller noe sånt”. 

Kombinasjonen engelsklinje og reallinje var ikke tilfeldig. 

Engelsklinja hadde to tredjedeler jenter, reallinja omvendt, to 

tredjedeler gutter. Det var kjøring med buss eller bane, det var en liten 

fottur og de var fremme. Stor hytte mange rom, tomannsrom, 

firemannsrom også videre. 

Selvfølgelig grupperte gjengen seg og alt var ok, helmax! 

Jonathan syntes det var vanskelig å huske hva som skjedde mellom 

ankomst og fest, kanskje det egentlig ikke skjedde noe? 

Trikset med hytteturene var selvfølgelig å fritte ut lærerne for hva de 

egentlig mente om ting. Normalt grupperte derfor lærerne seg rygg 

mot rygg i forsvarsgruppe. Om å gjøre å ikke bli lurt ut på glattisen, 

om å gjøre å ikke røpe noe. 

Dette var i tredje klasse og elevene følte seg ganske voksne og stod 

på! Det var musikk, det var dans, det var en og annen pils og det var 

ganske dunkelt i hytta. 

Jon L var i ferd med å bli ganske brisen og gutta jobbet for å finne ut 

hva han synes om de enkelte elevene sine. Selvfølgelig fikk Erik, 

Espen, Johan og Jonathan sine pass påskrevet ganske presist. En 

pekefinger neste inne i Jonathans øye, ”Du kan mer enn du viser, 

skjerp deg!” og lignende til alle i gjengen.  
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Det var jo uinteressant, det visste vi! Det som var litt rart var at Jon L 

visste det, men videre.  

Og jentene da? 

Hvem er lækrest? For å komme videre røpet vi våre preferanser, som 

tydelig ikke kom som noen overraskelse det heller. Faen som disse 

lærerne visste ting!  

Det begynte å bli kjedelig, Jon L kom endelig frem med at han synes 

Astrid var finere enn Bente, men nå hadde Jonathan fått øye på en av 

jentene i engelsk klassen og ville danse! 

Line hadde vært sammen med Lasse så lenge noen kunne huske, men 

nå hadde det vært slutt en stund. Det var to tydelige par i tiden på 

Grefsen Gymnas, Johan og Veslemøy og Lasse og Line. Disse hadde 

hengt sammen som gifte, og de to parene hadde også stort sett hengt 

sammen og dannet en slags elite på skolen. Nå var Line single og 

Lasse var ikke engang på festen.  

De danset lenge og tett, Line la seg inntil med hele kroppen under 

dansen og Jonathan reagerte. Etter hvert hadde folk gått og lagt seg og 

Line og Jonathan hadde gått ut på verandaen for å ”lufte seg litt”.  

Det ble klining, og Line insisterte på at de skulle legge seg og at 

Jonathan skulle være ”mursteinen” hennes, hun frøs. De snek seg inn 

på rommet til Line, hun hadde et tomannsrom for seg selv, kom seg til 

køys og fortsatte kliningen. Hun ville pussig nok at det skulle stoppe 

der. Jonathan var overrasket, en slik bråstopp ved beltet passet liksom 

ikke med Lines antatte erfaringer. Det ble litt mer kosing men så ble 

Jonathan sendt på dør, mursteinen hadde gjort jobben, Line var varm, 

men tydeligvis ikke heit nok og Jonathan ble brutalt sendt tilbake til 

fellesskapet. 

Det ble ikke mer enn kliningen på rommet.  
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Noen år senere hører Jonathan at Line faktisk hadde tatt livet av seg 

etter en lang tragisk tid. Det var demoner overalt. 

Ingen kunne vel uttrykke kjærlighetssorgen bare ungdommer kan føle 

bedre enn Bob Dylan i det som må være verdens aller beste, eller 

tristeste kjærlighetssang, ”If You See Her Say Hello to Her” og videre 

fortsatte teksten med ”she might be in Tanger”. Selvfølgelig visste 

ingen hvor Tanger befant seg, men sangen var til trøst for mange….. 

 

If you see her, say hello, she 

might be in Tangier 

She left here last early Spring, 

is livin' there, I hear 

Say for me that I’m all right 

though things get kind of slow 

She might think that I’ve 

forgotten her, don’t tell her it 

isn’t so 

 

We had a falling-out, like lovers 

often will 

And to think of how she left that 

night, it still brings me a chill 

And though our separation, it 

pierced me to the heart 

She still lives inside of me, 

we've never been apart 

 

If you get close to her, kiss her 

once for me 

I always have respected her for 

busting out and gettin' free 

Oh, whatever makes her happy, 

I won't stand in the way 

Though the bitter taste still 

lingers on from the night I tried 

to make her stay 

 

I see a lot of people as I make 

the rounds 

And I hear her name here and 

there as I go from town to town 

And I’ve never gotten used to it, 

I’ve just learned to turn it off 

Either I'm too sensitive or else 

I'm gettin' soft 

 

Sundown, yellow moon, I replay 

the past 

I know every scene by heart, 

they all went by so fast 

If she’s passin’ back this way, 

I'm not that hard to find 

Tell her she can look me up if 

she's got the time
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Og man ble da russ etter å ”ha tatt studenten”! 
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Kapittel 27 

Der Jonathan satt og så utover havet kom han på litteratur. Litteratur 

hadde vært viktig i Jonathans oppvekst. Ikke i den forstand at han 

hadde vært noen utpreget litterær person, eller spesielt skrivekyndig 

for den saks skyld.  

Det kom blant annet frem i en norsktime på gymnaset hvor 

norsklæreren hadde gjort seg flid i å rette stiller og hadde kommet 

frem til at det var nødvendig å lese høyt store deler av Jonathans stil. 

Ikke fordi den var god, men fordi den var dårlig! Jonathan forsvarte 

seg aggressivt med at han absolutt ikke var noen journalistspire og 

ville ha seg frabedt den type trakassering.  

Dessverre var trakassering helt ok på den tiden så forholdet til 

norsklæreren fikk en knekk, som siden aldri ble rettet ut, 3 i norsk, 

skriftlig og muntlig. Gevinsten var at han fikk kallenavnet 

Journalistspire, ikke av alle og ikke lenge, men av noen. 

Jonathan leste mye. De norske klassikerne, ”Den siste viking”, ”Det 

store spelet” og slike store norske verk  

Før kiosklitteraturen slo igjennom for alvor fikk han blant annet med 

seg Ernest Hemingway, grundig. ”Farvel til våpnene” kunne han 

nesten utenat og beundringen for Hemingway var grenseløs. Den 

spanske borgerkrigen, Cuba og selve manne-mannen Hemingway var 

helten.  Det var alkohol i lange baner, det var kvinner, det var krig, 

bedre kan det egentlig ikke bli i en tenårings øyne.  

Det hjalp også godt at Hemingway hadde erklært at han ville begå 

selvmord når han var seksti år! For en tenåring var sekstiåringer 

absolutt gamle, ubrukbare og det var lett å forstå at denne mannen 

ikke ville kunne leve som gammel mann.  
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Interessen for Hemingway ble for øvrig vekket igjen mange år senere 

på en ferietur – til Ronda. Ronda er en by i sør Spania som er delt i to 

av en forferdelig kløft.  

Visstnok var det akkurat i denne byen ”Farvel til våpnene” ble 

skrevet, i Hemingways skrivestue.  

Den var mildt sagt spektakulær. Mellom de to delene av Ronda, over 

et sikkert 150 meter dypt juv går en bro. Den er bygget to ganger, den 

første raste, men den andre sto. Midt på bruen i den store 

senterpillaren var det laget et rom, en skrivestue. Et ganske lite rom 

med en altan med utsikt over hele kløfta og 100 meter rett ned. 

Jonathan hadde gåsehud resten av dagen, enda det var ganske varmt.  

Den andre forfatteren i perioden, bortsett fra enkelte raske 

forbipasserende, som Erich Maria Remarque med ”Tre kamerater” og 

bilen Karl var John Steinbeck. 

John Steinbeck var klippen som fanget Jonathans interesse og egentlig 

lidenskap. Mastodonter som ”Den gamle mannen og havet”, ”Om 

menn og mus” ble slukt, men det sentrale verket for Jonathan var alltid 

”Dagdriver gjengen”. De talløse historiene om livet i den søvnige 

byen Monterey i California ble et eget univers. Steinbeck skrev faktisk 

om Monterey, stedet som skulle bli legendarisk for en viss konsert, 

”Monterey Music Festival” mange år senere. 

Danny, hovedpersonen, som egentlig ville alle alt godt, men som 

egentlig aldri fikk det helt til, Store Joe Portugiser som ikke fikk til 

noen ting, egentlig fordi han aldri forsøkte og alle kvinnene. Jonathan 

var en blanding av Danny og Store Joe Portugiser, av og til. Historiene 

i bøkene om Dagdrivergjengen var utallige og fasinerende. Alle 

fortalte noe, om livet og Jonathan slukte det hele. 
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En historie som satt som spikret i hukommelsen er fortellingen om 

mannen som var så fryktelig forelsket i en kvinne. Kvinnen returnerte 

på ingen måte de samme følelsene, og det gikk så langt som at 

mannen fant det riktig å ta sitt eget liv. Dette skulle han gjøre ved å 

henge seg. Først et langt og omfattende brev, nesten femten linjer, der 

han erklærer sin ulykkelige kjærlighet, og så ut i skogen med taburett 

og tau.  

Nå ville tilfeldigheten ha det slik at han ble oppdaget, reddet og berget 

til sykehus. For å oppmuntre den skadede dro et par av vennene hjem 

for å hente noen av tingen hans.   

Lappen ble funnet!  

Når kvinnen fikk vite dette forstod hun at det var ekte kjærlighet og 

ikke lenge etter at han var ute fra sykehuset var paret gift! 

Der kunne historien ha endt, men slik var aldri Steinbeck. Og det var 

nettopp derfor han var en av de få forfatterne Jonathan hang seg opp i, 

nesten alt hadde dobbeltbunn. 

Det hadde seg nemlig slik at det var en annen litt eldre mann i 

landsbyen som også var forelsket i en ung vakker kvinne. Hun fant 

imidlertid mannen gammel og ekkel og kjærligheten var følgelig ikke 

på noen måte gjengjeldt.  

Mannen fikk imidlertid høre om det andre paret og la en plan. Hver 

dag klokken 11.00 kom nemlig postmannen kjørende opp bakken. 

Han stoppet alltid for en kopp kaffe eller en dram før han kjørte videre 

for å levere mer post eller pakker. Dette var en rutine som gikk hver 

eneste dag!  

Posten var til å stole på.  
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Mannen fant derfor ut at dersom han fant en skammel, et tau og åpnet 

låvedøren slik at alle, egentlig postmannen, ville kunne se hva som var 

i ferd med å skje ville også han bli reddet, komme på sykehus, lappen 

ville bli funnet og de ville bli gift.  

En enkel og logisk rekkefølge av hendelser. Han ble nå meget 

interessert i postmannen og tok tiden hver dag i flere uker. Det stemte 

på en prikk. 

Tirsdag skulle det skje! Han fant frem tauet, skammelen, åpnet 

låvedøren på vid gap og gjorde seg klar. Tauet rundt en takbjelke, 

løkken rundt halsen og knuten ble strammet. Han hørte postbilen 

komme opp bakken, hørte den sakke farten, at den ville komme til å 

stoppe og sparket vekk skammelen.  

Da blåste låvedøren igjen! 

Tragisk historie, istedenfor ekteskap med en ung vakker kvinne ble 

han en død mann til spott og spe for hele landsbyen. En historie med 

klar dobbelt bunn og budskap!  

Den store finske forfatteren Väinö Linna ble også oppdaget ved 

tilfeldigheter. Historien om familien Koskela og hvordan de kjempet 

seg fram mellom ”De Røde” og ”De Hvite” ble i en lang periode 

favoritt lektyren. Et uttrykk fra historien om oppfølgingskrigen da 

Koskela var langt inne i Russland, var full og kranglevoren på brakka, 

hadde grepet en lang krakk for å slå om seg mens han ropte ”Koskela 

Finland, eter jern og driter kjetting” vil alltid huskes….. 

Etter Tarjaj Vesaas, Erich Maria Remarque, Ernest Hemingway, John 

Steinbeck, Vainu Linne og også et snev innom Jack Keruack ble det 

en lang periode med kiosklitteratur, nærmere bestemt Morgan Kane, 

sammen med alle gutta på hele Grefsen! 
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Der han satt på krakken humret Jonathan ved tanken. De store norske 

verkene var selvsagt noe han hadde fått gjennom norskfaget, lest, men 

ikke forstått. Det store spelet handlet om familien Bufast og en saftig 

melding i boken var dommen over pjokken Per – ”Du skal vera på 

Bufast all di tid”. Selvfølgelig en kraftig melding om å opprettholde 

gardsbruket, men generelt også en måte å si ”Skomaker bli ved din 

lest»  til alle lesere. 

Den neste passusen Jonathan kom til å glemme, men som han likevel 

ble minnet om flere ganger opp gjennom årene, var den gangen lille 

Per kunne slå høyet raskere og bedre enn faren. 

Per får denne seieren en høstdag de holder på ute på jordet. Seieren 

var et faktum og Per ser stolt bort på faren, men oppdaget at faren 

hadde tårer i øynene. 

Det forstod selvfølgelig verken Jonathan eller Per, men mange år 

senere forstod Jonathan. Tiden som kommer da barna er raskere, 

sterkere, smartere eller rikere enn faren, er ikke alltid like enkel å takle 

for en stolt far.  

Det er en saftig påminnelse om at tiden går og at en milepæl dessverre 

er nådd. Jonathan hadde vært der flere ganger og likte det, ikke. Nå 

forstod han imidlertid Tarjaj Vesaas godt, altfor godt.  
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Kapittel 28 

Let the Music Play 

For Jonathan var musikken viktig. På Borhaug hadde han endelig fått 

seg et skikkelig musikkrom med alle mulige systemer. En gigantisk 

platespiller, CD spiller, Spotify og Wimp, forsterkere, equalisere og 

Bose 901 høytalere, 8 stykker i samme rom. Han nøt musikken i lange 

rolig stunder.  

Han spilte alt fra Wagner til ABBA og fant en vidunderlig ro i 

musikken. Wagner var vanskelig tilgjengelig klassisk musikk, litt i 

miskreditt på grunn av nazistenes frenetiske bruk av die Valküre, men 

utrolige verk.  

Som han satt der kom han igjen til å tenke tilbake på hvordan 

tilfeldighetene eller flaks hadde spilt sentrale roller i livet hans. 

Egentlig var Jonathans filosofi at alt var flaks, eller uflaks. 

Flaks er vanskelig. Det vanskelige er imidlertid ikke å ha flaks, men å 

kjenne igjen flaks når den er der. Evnen til å kjenne igjen flaks når du 

har den og senere stayer evnen til å følge opp flaksen hadde vært en av 

Jonathan viktigste egenskaper opp gjennom livet.  

Som ung hadde flaksen fått han til å lese bøker og spille klassisk 

musikk i tillegg til all mulig annen rockemusikk. Han hadde ikke visst 

det da, men gleden over klassisk musikk hadde kommet ved ren flaks. 

Han hadde stereo anlegg og oppdaget at klassisk musikk utfordret 

anlegget mest, med andre ord, kjøp klassisk musikk for å lytte til 

stereoanleggets evne til å mestre lydbildet, ikke på grunn av 

musikken! 

Men selvfølgelig når du spiller Herbert van Karajans tolkning av 

Beethovens 9. symfoni 100 ganger – så kommer du til å like den! 
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Jonathan hadde et ”skikkelig” stereoanlegg på gutterommet, hadde 

mange plater, lyttet ivrig og var en av dem som satt med mikrofon 

foran radioen og Pepito kassettspilleren på ”Record” når Ti i skuddet 

gikk på radio. Hvorfor så mye musikk, hva var vitsen med å kjøpe LP 

etter LP. Bygge høyttalere, ordne og fikse. Jonathan var mer enn 

normalt ivrig, nesten nerd?  

Det som var helt sikkert var at mor og far ikke kunne svare på akkurat 

det spørsmålet. 

Som Junipher Greene sang på ”Witches Daughter”: 

”Music Makes You Feel Free”.  

Var det så enkelt? Mye av musikken handlet om frihet og hele gjengen 

skrek av full hals og stor innlevelse: ”Freedom´s just another word for 

nothin´ left to loose, nothin´ and that`s all that Bobby left me” når de 

satt på ”Pearl” med Janis Joplin og Full Tilt Boogie Band. Nå hadde 

neppe Jonathan og hans venner noen spesielle behov for å bli frie på 

den måten Janis sang om, men det var et slags ideal å føle seg fri. Da 

Alice Cooper senere kom med ”Schools Out, Forever” ble ikke 

stemningen dårligere, det var noe med det å skrike om frihet…. 

For Jonathan inneholdt syttitallet mange sjangre og musikkstiler, han 

likte dem alle, til og med Johnny Cash at San Quentin på TV fikk 

Jonathan til å sitte med ståpels gjennom hele forestillingen. For ikke å 

snakke om ”Aloha From Hawaii” med Elvis, eller Sgt Peppers 

konserten. 

Det var ”One Hit Wonders”, ofte sommerslagere med fengende rytmer 

og enkle meldinger. One Hit Wonders var kanskje en spesiell greie for 

den tiden? For Jonathan startet popmusikken rundt 1969, dessverre 

bare ett år før både Janis Joplin og Jimi Hendrix døde, og sluttet like 

greit rundt 1979.  
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10 år med et oppkomme av fantastisk og sangbar musikk. 

Vorspielmusikk, dansemusikk, nachspielmusikk, klinemusikk, ikke-

sove-enda-musikk, for hvem husker ikke Serge Gainsburg og Jane 

Birkin på ”Je T´Aime Moi Non Plus”. 

 

Eller strofene  

 Coming into Los Angeles, Bringin´ in a couple of gees 

 In the Summertime when the weather is high, you can chase 

right up and touch the sky 

 Where´s your mama gone, gone to Stakavik 

 I´ve been to Hollywood, I´ve been to Drammen, searching for 

that heart of Gould 

 If you´re going to San Francisco, be sure to wear some flowers 

in your hair 

for ikke å snakke om 

 We´ve got five years, five years, that´s what we´ve got 

Disse bør alle være godt kjente allsang strofer. Det var pop, det var 

sugare, “Mamy Blue”, av Pop Tops, eller “Me and you and a dog 

named Boo” med Lobo. One hit wonders var hits som ofte kom om 

sommeren og som preget det som var av radiosendinger, fester og 

diskoteker.  Noen av artistene hadde flere, andre hadde kun en eneste 

som de gjorde mest mulig ut av.  

Platesamlingen til Jonathan inneholdt mange one hit wonders. Det var 

alle typer band og sangere fra Joe Tex med ”I´ve gotcha” til Canned 

Heat med ”Let´s Work Together”.  

Det var alle typer sjangre fra soul, Otis Redding med ”Sitting on the 

Dock of the Bay” til Black Sabbath og den legendariske ”Paranoid”.  
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Det var til og med Peter, Paul and Mary med deres legendariske 

”Leaving on a Jetplane” og Mamas and Papas med ”Monday, 

Monday”. 

Jonathan var mer enn vanlig musikkinteressert på den tiden og jobbet 

av og til som diskjockey her og der.    

Men det var også en økende generell samfunnsbevissthet tidlig på 

syttitallet. Jack Kerouac, mannen bak Howl og andre 

grensesprengende dikt og bøker, reiste rundt på universitetene i USA 

sammen med Allen Ginsberg og testet ut LSD på studentene, lovlig.  

Av alle pussige sammentreff skulle Jonathan senere i livet faktisk 

møte Allen Ginsberg. Allen Ginsberg var kjent som forfatter og poet, 

og hadde blant annet ting som Birdbrain på repertoaret.  

Nå satt han ganske ensom på Tanum på Karl Johan for å signere 

bøker. Dessverre var det antagelig bare Jonathan og et par til som 

egentlig visste hvem Allen Ginsberg var, for han var helt alene der han 

satt.  

Jonathan grep anledningen, hentet den legendariske boken 

”Photographs” av nettopp Allen Ginsberg og satte seg ned for en liten 

prat. Praten varte lenge, og Allen Ginsberg overtok boken og 

istedenfor bare å signere tegnet han en enkel håndtegning av en tiger, 

kalte tegningen ”Tyger” og overbrakte Jonathan mesterverket.  

En uforglemmelig samtale med en uforglemmelig mann, som for 

øvrig luktet voldsomt av hvitløk. Men det aksepterer man enkelt når 

man snakker en time med en mann som er kompis av Bob Dylan, og 

senere etter sin død skulle bli skutt opp i verdensrommet sammen med 

Jack Kerouac – mannen bak  

  



©JS/BE     04.10.2013          167 
 

 

 

 

 

 

 

 

Jack Kerouac; 

 

 

Turn on, 

Tune in, 

And drop out! 

 

 

Far out man! 
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Allen Ginsbergs skisse over to sider av boken Photographs. Boken er 

større en A4, derav skanneproblemene, et relikvie den dag i dag….. 
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Ting som skjedde i tiden var preget av en merkelig trang til revolt og 

opprør. Sangere som Country Joe McDonald and the Fish og deres 

“Feel Like I´m Fixing To Die Rag” fra Woodstock var mektig: 

  

Come on mothers throughout 

the land 

Pack your boys off to Vietnam 

Come on fathers and don´t 

hesitate, 

To send your sons off before it´s 

too late 

And you can be the first one in 

your block 

To get your son home in a box 

 

And it´s one, two, three 

What are we fighting for? 

Don’t ask me, I don´t give a 

damn 

Next stop is Vietnam 

And it´s five six, seven, 

Open up the pearly gates, 

Well there ain´t no time to 

wonder why, 

Whoopee! We´re all gonna die!

 

Samt introduksjonen: 

 Give me an F – (crowd) FFFFF 

 Give me a U – (crowd) UUUUUU 

 Give me a C – (crowd) CCCCCCCCCCC 

 Give me a K – (crowd) KKKKKKKKKKK 

 Whats that spell? – (crowd) FUCK!!!! 

 Whats that spell – (crowd) FUCK!!! 

 

  



©JS/BE     04.10.2013          170 
 

Woodstock og Woodstockfilmen, samt Hair, var et mantra for alle 

gutta som før eller siden antagelig skulle ut i militæret. Det var Joni 

Mitchel som dukket opp sammen med Joan Baez og selvfølgelig Bob 

Dylan. Sanger som ”Blowing in the Wind”, ”I Shall Be Released” og 

”Knocking on Heavens Door” ble legendariske. Til og med Rolling 

Stones med deres ”Brown Sugar” var protest, mot slavehandel. 

På denne tiden var det også en del legender som dukket opp, og som 

dessverre forsvant, Janis Joplin, Otis Redding, Jimi Hendrix og altfor 

mange andre. 

Janis Joplin var en av Jonathans absolutte favoritter. På en fest en 

gang, etter at deler av det obligatoriske programmet, ”Me and My 

Bobby McGee”, ”Move Over”, ”Try” og ”Little Girl Blue” var kjørt 

utbryter plutselig Johan: 

”Tenk å ligge med henne!” 

Jonathan stusset, kunne DET være en tanke? Hans forhold til Janis 

Joplin var slik at det å ligge med Janis ville være på linje med å se 

Guds ansikt – da må man dø! Dessverre var det Janis som var død og 

det ble ikke noe på Johan denne gang. 

Typisk for Jonathan og gjengen måtte man også lytte til musikk som 

var litt annerledes. Noe som fortalte folk at her var det en kar som 

tenkte selv, ikke bare hørte på Ivar Ruste! Da måtte man finne musikk 

som var bra, men annerledes. Typisk kunne dette være Coloseum, 

med deres utrolige ”Skellington” og ”Lost Angeles”, eller kanskje the 

Flock med ”Tired of Waiting”. Jonathan holdt seg mye til musikk fra 

Janis Joplin, Jimi Hendrix, the Doors, Black Sabbath, Led Zeppelin, 

Bob Dylan, Santana, Osibisa og Dr. Hook and the Medicine Show.  

Dr. Hook dundret inn i flokken med ”Sylvias Mother”, som de fleste 

kan hele teksten til feilfritt den dag i dag, og senere en rekke slagere 

signert Shel Silverstein.  
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Et utrolig band med et like utrolig scene show. Det var Georg med rød 

fille over mikrofonen, det var Dennis som var smørsangeren og det 

var Ray Sawyer med lapp over øyet. Mange var på flere av konsertene 

deres rundt omkring i Norge. Jonathan var på tre.  

Av norsk musikk hadde Jonathan kun få album. Det var selvfølgelig 

Freddy Lindquist med Menu. Man er lokalpatriot, Freddy er fra 

Kjelsås, og kjøpte selvfølgelig Menu for å støtte Freddy, dessuten var 

det bilde av naken dame på coveret. 

Ellers var Junipher Greene stuerent. Dobbel albumet Friendship var 

obligatorisk og mye spilt.  

Jonathans favoritt var imidlertid Titanic. Et Norsk – britisk band som 

dro til Frankrike for å søke lykken. En slager var selvfølgelig Sultana 

som herjet over diskotekene i lang tid, men som Jonathan syntes lå 

langt bak et spor fra første album, ”Mary Jane”. På uforklarlig vis 

forsvant albumet fra samlingen. Det første Titanic albumet finnes ikke 

på Spotify, Wimp eller mer eller mindre tvilsomme fildelingssteder. 

Etter langtidig søk på antikvariater og platemesser ble det imidlertid 

funnet og er igjen på plass i samlingen. 

Danske Savage Rose var et band som også ble spilt mye, særlig hylte 

man mye til ”Wild Child”! 

Andre artister og grupper ble sentrale fordi de ble hørt eller spilt en 

gang noe spesielt skjedde, kanskje en spesiell stemning. Alle hadde 

sine. Noen hadde demoner, noen hadde drømmer, musikk har en egen 

evne til å sette i gang tankeprosesser.  

Jonathan grep seg ofte i å tenke på spesielle hendelser når en av 

sangene fra gamle dager, ”The damn old songs” dukket opp i radio 

eller TV. Enkelte ganger kunne de snakkes om, andre ganger ikke, 

enkelte ganger ekstatisk glede, andre ganger demoner. Det var mange 

demoner. 
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Musikkfilmer var neste trinn. Noen så på Elvis, det gjorde ikke 

Jonathan, da.  

Jonathan så Monterey Pop Festival på Frogner kino. Jonathan og 

Rebekka var på film, ganske uforberedt. Monterey pop festival ble 

regnet som en smal film og hadde ikke det store 

markedsføringsbudsjettet, men Rebekka fanget opp noen av artistene 

og de raste ned til Frogner.  

Monterey Pop Festival – det var der alle de store dukket opp samtidig 

første gang! 

Det var: 

 Jefferson Airplane 

 The Who 

 Jimi Hendrix Experience 

 Janis Joplin 

 Otis Redding 

 Ravi Shankar 

 The Mamas & the Papas 

Filmen og festivalen var magisk!  

Det hadde vært voldsom krangel mellom hvem som skulle spille først 

av The Who eller Jimi Hendrix. The Who hadde et forrykende 

sceneshow som ofte ble avsluttet med at de ødela det de fikk tak i. 

Selvfølgelig gitarer og trommesett, men PA anlegg og høytalere stod 

også på menyen. Filmen viste tydelig hvordan The Who jobbet med 

saken mens roadisene fortvilet prøvde å berge så mye som mulig av 

annet utstyr.  
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Jimi Hendrix overgikk The Who med klar margin! Først på musikken,  

“Hey Joe, what are you doing with that gun in your hand?” 

“Machine Gun” en hilsen til alle kjempende i verden, Vietnam 

inkludert. 

Eller ”Stars and Stripes” med en gitar solo fra helvete! Da Jimi 

Hendrix så avsluttet det hele med å fiske frem en flaske lighterbensin 

og tenne på gitaren, hadde alle glemt the Who – selv om de fikk spille 

først, fordi de jo tross alt var det mest kjente bandet, men det var før 

Monterey! 

Monterey var festivalen der Janis Joplin slo igjennom. Jonathan hadde 

gåsehud gjennom hele filmen, selvfølgelig bortsett fra de låtene Ravi 

Shankar spilte. Da Janis gjorde ”Ball and Chain” rant tårene. Filmen 

satt som et skudd i Jonathan, Rebekka var skeptisk, ingen klining?  

En slik film må sees mange ganger, så mange ganger man har penger 

til.  

Senere kom verdenseposet Woodstock, der alle var med, denne gang 

var ikke Janis på filmen, hun var helt stein, sang bra, men nevnte ordet 

motherfucker litt for ofte til å bli med på filmen.  

I samme perioden kom Hair og Jesus Christ Superstar. Begge ufattelig 

bra og begge obligatorisk festmusikk. Hvem kan ikke la seg rive med 

av ”Let the Sun Shine in”, der gjengen er samlet over graven til 

Berger som ble sendt til Vietnam ved et uhell, for at Bukowski, som 

egentlig skulle til Vietnam, skulle få en siste kveld med dama. Den 

som sier at de ikke blir rørt av den scenen juger en hel masse! 

Andre fra tiden var David Bowie. Ny artist med ny sjanger, androgyn 

var det visst. Gjengen hadde ikke hørt David Bowie før ”Ziggy 

Stardust and the Spiders from Mars” braket inn på listene.  

  



©JS/BE     04.10.2013          174 
 

Reinhekla fest og allsangmusikk. Alle kunne refrenget på ”Five 

Years” og ”Soul Love”, alle følte at det var sangen om dem og at de 

hadde ”Soul Love” så det holdt.  

David Bowie kom en runde til noe senere med ”Young Americans”. 

Det var saxspill som overgikk de fleste danseorkestre.  

 

All night 

she wants the young American 

Young American, young American, she wants the young American 

All right 

She wants the young American 

 

Do you remember, your president Nixon? 

Do you remember, the bills he had to pay? 

For even yesterday. 

 

Sånne tekster gav Vietnam krigen mening.  

Selvfølgelig var det Leonard Cohen, nach, nach, nachspiel musikk. 

Mange har vel våknet en tidlig morgen og hørt det rytmiske klikke fra 

en sliten stift som ”spiller” det innerste sporet på den LP platen som 

heter Songs of Love and Hate.  
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Kan det bli bedre? Ja det kan, under studenten i Trondheim kom 

Jonathan i kontakt med lydgjengen på samfunnet. De kunne faktisk 

spille inn LP plater og fikk en genial ide, spille inn ”noe” på akkurat 

det sporet. Mye fintenkning, mange forslag. En jente som het 

Jacqueline
3
 gikk av med seieren og fikk spille inn ”Snu meg” på siste 

sporet. En slager! 

Cat Stevens slo ned som en bombe i gjengen! Først den obligatoriske 

”Morning has Broken”. En sugare over alle sugare som dro over 

diskoteker og utesteder i rivende fart! Best likt av jentene i gjengen, 

gutta litt mer motvillig. Men når de fant den første LP´n, ”Mona Bona 

Jakon” med ”Lady D´Arbanville” ble han mer stueren. Når også ”Tea 

for Tillerman” og ”Teaser and the Firecat” kom var det full fart”. 

Hoved sporet var ”Father and Son”.  

Teksten var grensesprenende! 

                                                           
3
 For mer om Jacqueline i Trondheim, les Jacquelines Hevn 
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Father: 

It's not time to make a change, 

Just relax, take it easy. 

You're still young, that's your 

fault, 

There's so much you have to 

know. 

Find a girl, settle down, 

If you want you can marry. 

Look at me, I am old, but I'm 

happy. 

 

I was once like you are now, 

and I know that it's not easy, 

To be calm when you've found 

something going on. 

But take your time, think a lot, 

Why, think of everything you've 

got. 

For you will still be here 

tomorrow, but your dreams may 

not. 

 

Son: 

How can I try to explain, cause 

when I do it turns away again. 

It's always been the same, same 

old story. 

From the moment I could talk I 

was ordered to listen. 

Now there's a way and I know 

that I have to go away. 

I know I have to go. 

 

Father: 

It's not time to make a change, 

Just sit down, take it slowly. 

You're still young, that's your 

fault, 

There's so much you have to go 

through. 

Find a girl, settle down, 

if you want, you can marry. 

Look at me, I am old, but I'm 

happy. 

 

Son: 

All the times that I cried, 

keeping all the things I knew 

inside, 

It's hard, but it's harder to 

ignore it. 

If they were right, I'd agree, but 

it's them they know not me. 

Now there's a way and I know 

that I have to go away. 

I know I have to go.

 

Det var en samtale de færreste av gutta hadde hatt med opphavet, men 

episk var den! 
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Terry Jacks tilførte den ultimate triste sangen, ”Seasons in the Sun”, 

det ble sagt at dersom du ikke kommer noen vei når den ligger på 

spilleren, er det bare å finne en ny.  

Ellers ble den generasjonens diskjockeyers trøst sluppet av Creedence 

Clearwater Revival, med ”I heard it through the Grapewine”. Varer 

elleve minutter og tre sekunder og tillater at DJ går på do uten stand 

inn bak bordet! Første plata som brøt ti minutters grensen. Bare Bob 

Dylan hadde vært der før, men han var ikke ofte på diskotek, bortsett 

fra ”Lay Lady Lay, Lay Across my big brass bed” som av forståelige 

grunner var helt ok på diskotek! 
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Kapittel 29 

Ragnarock var et must!  

Arrangert i 1973 og 1974 i Holmekollbakken. Ragnarock var Norges 

Woodstock og den som ikke var på Ragnarock ville ligge langt bak. 

Veldig langt bak, lenge. 

Gjengen skulle til Ragnarock! Ingen tvil. De samlet seg på 

trikkeholdeplassen på Platten. En noe ujevn gjeng. Noen markavante 

med sekk, soveposer og alt, andre med bæreposer og ellers ganske 

pyntet. Fellesnevneren var øl. Ingen tvil. Det var Ragnarock, det var 

øl, nærmere bestemt halvflasker, eller små brune som de gjerne kaltes. 

Trikken til Storo, bussen over mot Gaustad og Holmenkollbanen 

oppover! En omfattende tur som forløp uten katastrofer av noe slag, 

de kom seg opp til holdeplassen uten å knuse en eneste flaske.  

Det hadde vært noe kalamiteter da Holmenkollbanen viste seg å være 

ganske full av ungdommer i samme ærend, men som sagt alt gikk bra! 

Ved Holmenkollen strømmet alle ut av banen og siktet mot 

hoppbakken, 15 minutters gange unna! 

De aller fleste hadde vært i Holmenkollbakken før, under 

Holmenkollsøndagen. Når var det sommer, det var fint vær, det var 

damer og det var øl. Og musikk! Svært få hadde vært på 

utendørskonsert før og stemningen var høy! Allerede når de gikk av 

banen kunne de høre musikken. Var selvfølgelig litt sent ute og kom 

glidende inn på anlegget akkurat når Sigbjørn Bernhoft Osa dro 

slutten av Kjempeviseslåtten. Ikke noe stort tap!   

Det var betalte plasser og det var Gratishaugen.  
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De sparte penger, de fleste hadde egentlig ikke fått med seg at det 

kostet noe, og hadde brukt alle pengene på øl uansett, så Gratishaugen 

var målet. Antagelig færrest vakter og mas også! 

De fant en liten flate, blanding av blåbærlyng og høyt gress, og slo seg 

ned.  

De var etter egen oppfatning kremen av Grefsen/Kjelsås ungdom og la 

ikke skjul på det. Etter en kort og heftig diskusjon havnet 

markagjengen i blåbærlyngen, de hadde jo utstyr, mens Jonathan og 

de andre satte seg på det som viste seg å være en genial løsning. 

Bæreposer uten øl var også perfekt sitteunderlag!  

Etter et par timer lå alle overalt uansett. 

 

Scenen var montert på en flåte ute i dammen og det ene bandet etter 

det andre kjørte show! Og for et show, og for en opplevelse. Godt vær, 

masse pils og store gjenger som satt og nøt alt!  

Jonathan og gjengen dro til Gratishaugen første året og satt på betalte 

plasser på tribunene året etter.  
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Også der sammen med en stor gjeng og nøt det som nytes kan, 

medbrakt lunken pils og potetgull! 

I 1973 spilte blant annet Popol Vuh, Snu og så skulle Aunt Mary spilt, 

men det gikk i ball av en eller annen grunn, det var de vesentligste 

norske, men det var Mungo Jerry og Pretty Things fra England. Da 

Pretty Things ble introdusert, av speakeren, Andreas Disen, kunne han 

ikke dy seg, ”The Pretty Things are here to play”, og så på norsk – 

”navnet er ironisk!” Diger applaus, The Pretty Things skjønte 

ingenting… 

Året etter ble det mest husket hvilke band som av ukjente årsaker ikke 

fikk spille. Det var for eksempel band som The Sensational Alex 

Harvey Band , Procol Harem, de med Whiter Shade of  Pale – selve 

allsang klassikeren, fra utlandet og Prudence og Titanic fra Norge. At 

Titanic ikke fikk spille, mente gjengen var dramatisk. Ølflaskene 

haglet over gjerdet…… 

I 1975 ble det visstnok arrangert Ragnarock på Ullevål stadion – det 

teller ikke. 
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Kapittel 30 

Whisky in the Jar 

Borhaug er ikke et sted der alkohol drikkes, åpenlyst. På Grefsen 

hadde det ikke vært en drikkekultur, men man drakk i festlig lag, 

forskjellige drikker, til forskjellige tider.  

Grefsenfolk hadde generelt nok, men ikke mye penger. Det satt også 

sitt preg på drikkevanene.  

Standarddrikke var øl, på murere. Jonathans yndlingsbryggeri var 

Schous, uten tvil. Schous pils var tingen og murer var innpakningen.  

Ofte kunne en hjemme alene fest faktisk gå break even på tomgodset 

alene. Det hang selvfølgelig sammen med en ganske romslig pant, 

50øre, og relativt moderate priser, var det ikke 6 kroner for en 

komplett murer? 
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Utover øl hadde drikkemenyen innslag av en rekke av polets store 

slagere. Det var Golden Cock, polets egen gin, som rett og slett var 

forferdelig! Eneste positive var flasken som var firkantet. Ryktene 

gikk om at en stødig gindrikker faktisk hadde bygget en hytte av disse 

flaskene, slett ikke umulig, de egnet seg bedre som mursteiner enn 

drikkevarer. 

På vodkasiden var det selvfølgelig Polvodka som gjaldt, ikke på grunn 

av smak eller generell kvalitet, men på pris. Igjen polets egen 

produksjon. Forferdelig vare, men med sitronbrus og lime kunne det 

bli en effektiv greie, umulig å kjenne hvor sterk drinken egentlig var. 

Ikke så rent få har blitt skjenket fulle eller drukket seg full på 

Polvodka, sitronbrus og Lime. 

En annen av polets nederste hylle produkter og derved økonomisk 

tilgjengelig, var selvfølgelig Marino rom. Direkte heslig! Det eneste 

positive man kunne si om Marino var at den faktisk inneholdt alkohol. 

Marino rom var grusomt søt, og blandet med Coca Cola ble det ofte en 

eksplosiv blanding…. 

Det var sprit som var det optimale drikke. Lett å bære, litt avansert, 

man blandet en drink eller til og med en pjolter dersom man hadde fått 

tak i Au de Vie eller bare ”trestjerners”. Det var opplagt drikke for 

gutta og som sagt den valgte drikkevaren. 

Men det var alternativer. En silde lørdag da Jonathan var på polet på 

Sandaker for å ordne kveldens eliksir var køen spesielt lang og 

ekspeditørene sannsynligvis rimelig gretne. Da Jonathan stod på 

terskelen til kveldens sikre glede og mandig mumlet frem ”En halv 

Polvodka” gliste ekspeditøren stygt og hveste ”Du er ikke gammal 

nok”. Jonathan fikk sjokk, men samlet seg fort, mye stod på spill, og 

mumlet frem ”En Martini Bianco”. Det gikk!  
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Omtrent samtidig med Jonathan, kan ha vært samme dage til og med, 

har Jonathan funnet ut i ettertid, var en kompis på samme pol, samme 

opplegg, lang polkø, endelig fremme hos en smilende ekspeditør som 

uttaler enkelt ” Du må nok gå og stille deg bakerst i køen igjen du”. 

Siden ekspeditøren forvalter selve fluidiumet gikk han med hengene 

ører pliktskyldigst og stilte seg – bakerst. Etter en drøy halvtime var 

han igjen fremme i posisjon ved den gyllne portal, men fikk samme 

beskjed og gjentok forjamset handlingen, bakerst i køen! Etter nok en 

drøy halvtime var han fremme, men hadde mannet seg noe opp, en 

halv Marino! Samme beskjeden fra ekspeditøren, men denne gangen 

greide han å stille spørsmålet: ”hvor mange ganger skal jeg gå 

bakerst?” En skrallende latter og et innbitt svar: ”Til du er gammel 

nok!”  

Nå dundret latteren gjennom lokalet og Rune gikk. Det var den 

lørdagen! 

Etter hvert som det ble sommerjobber og andre muligheter for penger, 

ble Polvodka erstatter med Smirnoff, Marino erstattet med Bacardi og 

Golden Cock erstattet med Gordon Dry Gin. Det kom også inn mer 

sofistikerte varer som Four Roses Bourbon og Skotsk Whisky, helst 

Chivas, men VAT 69 var også en gjenganger.  

Det ble drukket vin av og til. Vin ble normalt valgt som et alternativ 

til øl fordi det pakket bedre, eller fordi de fleste gikk for å kunne være 

atten år gamle, tjueen var mye, bare gamle mennesker var så gamle.  

Det gikk normalt fire murere på en flaske vin. Med andre ord en 

vinflaske på lomma er betydelig enklere å smugle ut fra gutterommet 

enn en bærepose med klirrende øl.  
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De gode norske vinene fra Fuhr i Grimstad var nesten enerådende. 

Fuhr Fino, en grei rødvin, men storebroren, hetvinen Fuhr Rabarber 

var selvfølgelig å foretrekke – mye mer alkohol i samme pakke. At det 

var Fuhr som ble den foretrukne var selvfølgelig på grunn av 

prisen….. 

Det polet kun kalte rødvin må ikke stikkes under en stol. Mange 

hevdet at dette faktisk kunne være kvalitetsvin som var tatt fra 

smuglere og tappet om, eller på annen mystisk måte var kommet 

vinmonopolet i hende. Som sagt ryktene gikk, ingen visste, men den 

var billig! 

I et slikt selskap må selvfølgelig Golden Power nevnes. Nok et Fuhr 

produkt som hadde en egenskap, det smalt når den ble åpnet på riktig 

måte! En champagne!  

Forferdelig smak! 

Faktisk var det slik at det skulle gå mange år før Jonathan greide å 

nyte Champagne på grunn av minnene etter Golden Power.  

Etter at Morgan Kane ble fast lesestoff, ble det også ved en og annen 

anledning kjøpt inn et mystisk fluidium ved navn Jose Cuervo 

Tequila. Alle sa det var godt, alle sa at det gjorde jentene kåte. Ingen 

av delene ble noen gang verifisert, i det minste husker ingen noe av 

det! 
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Kapittel 31 

Jonathans første minne om utesteder het Action! Det aller første 

utestedet Jonathan noen gang besøkte på lørdag for å feste.  

Et sted må jo være det første, og for Jonathan var det Action. Møtet vil 

aldri bli glemt, ikke fordi stedet var glamorøst, men fordi stedet ikke 

var glamorøst. Ikke fordi stedet var flott med vakre mennesker, men 

motsatt? Ingen i kretsen husker hvorfor det ble Action. Stedet var 

mildest talt ukjent, drev ingen reklame, men det var dit de dro, aller, 

aller første gang på byen en lørdagskveld! 

Stedet var antagelig en kafé på dagtid, med respateksbord og enkle 

rørstoler. På lørdagskvelden ble stedet transformert til en pulserende 

bule med uante muligheter, i det minste trodde Jonathan og gjengen 

akkurat det. Vorspiel hos Anne-Marit, trikken til byen, av på Brugata 

holdeplass og inn i de mørke gatene bak Sentrum Scene, mer nøyaktig 

Bernt Ankers gate. Stedet lå faktisk i samme hus som Arbeiderpartiets 

store sak, Arbeidersamfunnets plass 1. Men Action lå på baksiden!   

Bokstavelig talt. 

Fem kroner for å komme inn og attenårsgrense. Mannen satt ved et 

respateksbord rett innenfor døren og et kaldt blikk vurderte alder. Det 

var attenårsgrense! Behovet for omsetning veide imidlertid kraftig for, 

Jonathan og gjengen slapp inn, antatt snittalder femten maksimalt 

seksten! 

Inne var det trangt, ingen ledige bord, varmt øl på flasker, også fem 

kroner, men spiseplikt. Spiseplikten fulgte det vanlige mønsteret, en 

varm pølse – på deling, og det var det. 

Hvorfor var de der? Mange muligheter, men den viktigste årsaken var 

antagelig at det av en eller annen grunn var det eneste stedet de visste 

om! At det antagelig var flere mennesker på byen en lørdagskveld var 

ikke noe man reflekterte over, enda. 
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Action var selvfølgelig elendig, på gateplan!  

Det var i kjelleren de skjedde. Smal trapp ned til et ganske lite rom – 

men desto mer fullt! Diskotek! Enormt, Jonathans første diskotek! 

Inntrykket var ekstatisk, høy musikk, mye bass, mange, mange 

mennesker og lysshow, og blacklight! 

Øynene falt nesten ut av skallen på gutta i gjengen. Det aller første 

møte med blacklight! Alle jentene hadde genser over, hvit BH under – 

de var synlige i blacklight! Blacklight fikk alle strikkeklær og en del 

andre til å se gjennomsiktige ut, fordi hvitt tøy under lyste opp og ble 

synlige. Det hadde ikke gutta sett før! 

Nesten bedre å se på enn å danse, det var imidlertid ikke annet enn 

dansing i kjeller´n, ingen stoler, ingen bord, bare et lite rom med høy 

musikk, jenter, dans, og blacklight! 

Umulig for Jonathan å huske annet enn blacklight og inngangspris og 

ølpriser, fem kroner. Det var Action slik det var mulig å huske det 

noen år senere. Umulig å huske hvor mange ganger de var der, men 

det må ha vært rundt 1969 eller 1970. 

Det var det første! 

Jonathan kunne ikke på noen måte huske når ”Kjeiva” perioden 

overtok etter Action. Det var en periode han hang sammen med noen 

andre enn gjengen som senere skulle bli ”standard” gjengen, kanskje 

var han sytten år? Vanskelig å si. Alder er merkelig, enkelte ting 

henger som limt, men av og til henger det i en egen tidsboble, ukjent 

starttid, ukjent avslutning, men med et glassklart innhold. I det minste 

glassklare deler. Kjeiva perioden kan ha vart en høst? Eller var det en 

mild vinter? Umulig å si, men enkelte hendelser, enkelte personer satt 

som støpt. 



©JS/BE     04.10.2013          188 
 

Kjeiva var selvfølgelig restauranten i øverste etasje i Venstres hus ved 

Youngstorget. Det visste ikke Jonathan da, og det skulle ta lang tid før 

han fant det ut, det var en upolitisk periode. 

Opplegget hadde etter hvert etablert seg som en slags fast rutine. 

Vorspiel hos Anne-Marit rett over veien for Jonathan. Egentlig ikke 

mye å mase om, to langpils, masse latter og moro. En ganske fast 

gjeng, Anne-Marit i spissen samt Øivind som var tvillingbroren til 

Anne-Marit.  

Øivind skulle senere gifte seg og få barn, for deretter å gjøre 

kunststykket skille seg og flytte sammen med en – mann!  

Jon var der, Stein Erik som var Anne-Marits store forelskelse på den 

tiden og et par tre andre. Intrigen på vorspielet var normalt en masse 

mas om hvordan Anne-Marit skulle lure Stein Erik til et forhold. 

Mange scenarioer ble satt i scene for å ”få til noe”, men det falt alltid i 

fisk. Stein Erik var kanskje ok, men hadde, i det minste for de andre 

gutta, en lite tiltalende oppførsel, litt hoven, litt arrogant. Kanskje var 

oppfatningen noe farget av at det var flere som stod i kø for å ”komme 

i gang” med Anne-Marit. Hvem vet, men det gav imidlertid opphav til 

mye gøy og mange ideer om hva som var feil, var det Anne-Marit 

eller var det Stein Erik som egentlig var homo? 
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Kapittel 32 

På Kjeiva skjedde mange interessante episoder, i det minste for 

Jonathan. Noen hadde brent seg fast, andre forsvunnet i glemselens 

rolige skygger. 

Smugling av brennevin! 

Selvfølgelig var ølet dyrt på Kjeiva, som alle andre utesteder. Følgelig 

var det legalt å prøve å smugle inn eget brennevin! Jon hadde engang 

lykkes med å smugle inn en helflaske! Topp, helmaks! Det var 

imidlertid en helflaske Marino Rom! På mange måter var blandingen 

rom og cola en grei sak, men det gjaldt Bacardi!  

Marino rom og Cola var en spymaskin! Det var et etablert faktum, 

etter omhyggelig uttesting, men Marino var billig og derfor uslåelig. 

Jonathan traff Jon i kafeen og fikk en ganske skarp drink, litt cola og 

mye Marino. Dobbelt uheldig fordi vakten hadde fattet interesse for et 

bord med sjeldent høy stemning og lite bestillinger. Det var en match 

som vakte interesse.  

Jonathan forutså problemer og helte ned hele drinken i en lang slurk – 

herlig! Marino og cola var ille, mye Marino og lite cola var enda 

verre. Jonathan satte kursen for dansegulvet, noe bevegelse kunne 

kanskje berge situasjonen.  

Kjeiva var et fantastisk sted. En kafe eller restaurantlignende avdeling 

med utsikt ned til Youngstorget og en liten gang via trappeoppgangen 

inn til dansegulvet. Stort rektangulært rom, en scene på den ene 

kortsiden, to langsider og inngang fra den andre kortsiden.  

Det som gjorde Kjeiva uslåelig var imidlertid stolradene langs 

langveggene! Der satt de som hadde lyst til å danse, men som ikke 

hadde bord. Med andre ord, single damer, på rekke og rad.  
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Jonathan peilet inn en blond skjønnhet og spurte galant om en dans – 

passet ikke! Ikke noe problem, neste dame fikk samme spørsmål - 

passet heller ikke! No problem, på fjerde forsøk gikk det bra!  

Ut på dansegulvet, bandet spilte en elendig versjon av Mamy Blue, 

inkludert en dårlig sax. Men likevel, en ekte ”sugare”. Jonathan tok 

resolutt tak rundt damen, trakk henne inntil seg og det var dans.   

Marino ville ikke danse! Strategien med bevegelse var helt feil! 

Jonathan trakk damen enda nærmer, trakk pusten dypt og sendte 

kaskader av spy over hennes venstre skulder!  

Dansegulvet var ikke et blivende sted, Jonathan takket kjapt for 

dansen, droppet takk for dansen klemmen og strenet ut av 

dansegulvet, ned alle trappene og inn på Herrer i første etasje.  

Der var det fullt i alle avlukkene, pissoaret fikk duge.  

Bort dit og enorme mengder spy, igjen. Problemet var imidlertid at 

pissoaret hang på veggen!  

En flott fem manns affære i rustfritt stål, men altså hengende på 

veggen. Jonathan spydde ganske kraftfullt rett på pissoaret, væsken 

traff bunnen i god fart, fulgte antagelig ganske elegant kurven i 

bunnen av pissoaret og rett opp på Jonathans bukser, omtrent i 

lårhøyde! 

Krise!  

Endelig et ledig avlukke, med vask og alt. Inn dit, intens jobbing med 

dopapir og vann. Ok resultat, spyrestene forsvant, bortsett fra at han 

nå var våt omtrent fra midt på låret og ned.  

Problem.  
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Samtidig hørte han at vaktene tydeligvis hadde skjønt at mannen som 

spydde på dansegulvet antagelig enda var i bygget. Dassen ble grundig 

undersøkt, men da de åpnet Jonathans avlukke så de bare en uskyldig 

mann som satt og truet høyt og tydelig, eeeeelg!  

De gikk til neste avlukke og fortsatte søket. Jonathan antok at kvelden 

egentlig var litt ødelagt, du har tross alt ikke draget når du lukter spy 

og har våte bukser. Han gled forsiktig ut av Kjeiva og satte kursen for 

Grefsen. Enkelt, finn trikkeskinnene, finn riktig retning, nordover og 

følg trikkesporet! 

Ingen smart ide å stille i heimen i samme situasjon, og siden det ikke 

var spesielt kaldt var løsningen enkel – en grei spasertur hjem! 

Oppe på Grefsen var egentlig buksen nesten tørr, Jonathan følte seg i 

merkelig fin form og det var nachspiel hos Anne-Marit. Stein Erik var 

ikke der, Anne–Marit var på rommet med en heldig kar hun hadde 

truffet på Kjeiva.  

En av gutta, Stake, var der. Av alle mulige damer i hele Oslo hadde 

han greid å få med seg akkurat den skjønnheten Jonathan hadde danset 

med da det fatale skjedde. Nærmere ettersyn viste imidlertid at 

skjønnheten ikke hadde tålt transporten godt, hun var plutselig ikke 

fullt sa vakker. 

Jonathan kikket ut av vinduet, mørkt hjemme, han skygget banen.  

Kom ikke til å bli et veldig vellykket nachspiel uansett. Han hadde fått 

med seg at dansen hadde vakt en viss oppsikt og damen var ikke i godt 

humør. Delvis på grunn av Jonathan, men også fordi Stake hadde 

lovet ”uendelige mengder med øl”. Det var en grov overdrivelse, huset 

var drukket tomt på vorspielet. 

Men Kjeiva var mer enn Marino rom, elendige pissoarløsninger og 

dårlig dansing.  
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Senere var den samme gjengen i gang igjen. Omtrent samme opplegg, 

minus Marino. En ting ved Kjeiva var at det på en måte var stamstedet 

til postvesenet på den tiden. Kjeiva rant egentlig over av nordnorske 

unge damer som arbeidet i posten og bodde på postverkets forskjellige 

hybelhus.  

De hadde greie mål, ha det gøy, finne et høvelig ektemannsevne og 

komme seg ut av postverkets hybelhus så fort som mulig! I det minste 

var det mange som hadde den planen. For gutta i gjengen var del en 

grei, del to litt uaktuell.  

Jonathan hadde slått noen spaningsturer rundt omkring og funnet en 

mulig dansepartner. En mørkhåret skjønnhet! Håret var spesielt, en 

svært populær frisyre på den tiden. En blanding av puddel og 

hockeysveis, helmaks! Jonathan gikk resolutt bort og bød galant opp 

til dans!  

Hun sa ja! Lettere overasket står Jonathan plutselig på dansegulvet 

med en mørkhåret skjønnhet og rocker. Først rock, så rock, så rock 

igjen. Aldri kommer det en sugare når du virkelig trenger den! Han 

begynte å bli sliten og svett. Men Jonathan stod løpet ut, rocket, 

danset, smilte og blunket. Den mørkhårede var med! Endelig en 

sugare! Jonathan tok godt tak og de drev langsomt og intenst rundt i 

lokalet, herlig. Hun luktet godt, hun danset bra og var med.  

Forferdelig nordlandsdialekt. 

Det ble sent, på den tiden stengte Kjeiva, og alle andre steder, klokken 

halv tolv.  
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Jonathan tilbød seg å følge damen hjem. Ok, hun bodde selvfølgelig 

på postverkets hybelhus og noen minutter senere befinner Jonathan 

seg i et uryddig følge på en ti, tolv personer av begge kjønn som 

beveger seg til hybelhuset til fots.  

Lurt!  

Hybelhuset har betjent inngangsdør og gutta kommer ikke inn! Ingen 

besøkende etter klokken 24.00. Sånn var det bare.  

Damen het Kjellrun, var fra Troms og arbeidet på posten på 

Uranienborg. De satte seg på en benk i parken og pratet. Siden det 

ikke ble noe innendørs affære hadde Jonathan foreslått en benk i 

parken for en liten prat.  

Hun fortalte om seg selv, hadde nettopp sparket ut Rune, en type hun 

hadde hengt sammen med en god stund og var singel. Oppbruddet 

hadde vært dramatisk, Rune hadde blitt ganske krakilsk, og det hadde 

vært både slag og spark forstod Jonathan, uten at Kjellrun ville si noe 

mer.  

Rune var faktisk litt kjent, ikke i Jonathans miljø, men generelt på 

byen. Han var høy, lys med en diger puddel og hockeysveis. Jonathan 

kom på at han faktisk hadde sett ham i byen da han fikk beskrivelsen. 

En staselig type som Jonathan kom til å treffe flere ganger i byen ved 

rene tilfeldigheter. Det skulle bli veldig tragisk, og kom til å bli en 

historie Jonathan ville huske lenge, svært lenge.  

Jonathan avtale å treffe Kjellrun igjen og de tok et hyggelig farvel 

utenfor hybelhuset.  

Kjellrun og Jonathan traff hverandre flere ganger. En gang inviterte 

Jonathan henne hjem på gutterommet. Gutterommet var selvfølgelig 

kjernen i Jonathans verden og det hadde vært både gutter og jenter, 

både alene og mange uten at det hadde vært noe prat eller 

kommentarer fra foreldrene av den grunn.  
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Det var egentlig rutine at det ringte på, ut og åpne døren, så rett inn på 

rommet for ”å spille plater ”og ”prate”. En sjelden gang kunne de 

ankomne si hei inn i stua, men ikke alltid, ikke obligatorisk. Kjellrun 

kom, ringte på og Jonathan gikk for å åpne.  

Hun hadde pyntet seg! 

I ettertid forstod Jonathan at hun antagelig hadde trodd at de skulle 

sitte i stuen og prate og drikke kaffe sammen med foreldrene til 

Jonathan. Det hadde ikke engang Jonathan tenkt på, slikt gjorde man 

da ikke?  

Kjellrun hadde pyntet seg i en trang svart bukse, pornopen er vel 

uttrykket som dekker best. Stram rundt hoftene, sprettrumpe og en 

bollemus som ble veldig tydelig og ganske stor sleng i bena. Kunne 

kanskje passert, blusen kunne også antagelig passert, men det hele ble 

toppet med en kort jakke i fake, hvitt, langhåret saueskinn.  

Sammen med det sorte puddel/hockey håret ble det ganske spesielt i et 

møblert hjem på Grefsen. På Kjeiva helmax, på Grefsen ikke bra i det 

hele tatt. Jonathan tok jakken kjapt i mot og geleidet henne inn på 

rommet, i trygghet. 

Kjellrun var ok, men ikke noe for Jonathan, egentlig. Hun var en sjel 

med mange demoner, hadde hatt et forferdelig oppgjør med mannen 

med det lyse puddelhåret og var skadet både fysisk og psykisk. 

Jonathan prøvde lenge å prate, gå turer, gjøre normale parting, men 

Kjellrun var ikke der. Hun var en fremmed fugl i ukjent terreng og 

kunne bare jobbe og drikke. 

Etter en stund forsvant hun både for Jonathan og fra hybelhuset, 

forhåpentligvis trygt tilbake til Troms.  
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Jonathan kom aldri til å se henne igjen. Det hadde vært et par 

underfundige måneder i en merkelig verden Jonathan ikke var kjent 

med, og en del av Oslo som normalt ikke ville være tilgjengelig for 

Grefsen ungdommen. 

Tilfeldigvis traff Jonathan mannen med puddelhåret flere ganger i 

byen og ble vitne til hvordan narkotika egentlig virker, på nært hold, 

men egentlig på avstand.  

Første tilfeldige treff etter at han ble kjent med Kjellrun var Rune 

stadig flott, høy, slank, lewisbukser, lewisjakke med hvitt sauefor, 

håndsydde cowboystøvler og et flott hår. Til og med holdningen og 

måten å bevege seg fortalte at her var en stolt og sterk kar! Lett å 

skjønne at damene hadde falt, innrømmet Jonathan for seg selv.  

Tre måneder senere krysset deres veier igjen, nå var klærne fillete, 

håret skittent og gangen ustø, Rune var på vei ned Karl Johansgate 

med retning Kirkeristen sammen med noen ganske lugubre kompiser 

som alle bar preg av kraftig forfall.  

Neste gang Jonathan så Rune satt han utenfor Prins Christian Augusts 

Minde og var helt borte i narkorus. Alt hadde forfalt, håret tjafsete, fett 

og kortklipt, jakke og bukse ødelagt, alt forferdelig skittent og bare en 

støvel. Cowboystøvlene hadde vært et av mannens varemerker, nå var 

alt ødelagt.  

Dagen etter så han en liten notis i avisen; en narkoman hadde blitt 

funnet død ved porten til Prins Christian Augusts Minde. Dødsårsaken 

var overdose og utmattelse etter lengre tids misbruk. Jonathan antok at 

det måtte være Rune.  

Det var bare åtte måneder før dette at Rune og Kjellrun hadde vært et 

av de hotteste parene på byen, med kallenavnet Black & White etter 

puddelsveisene, Kjellrun helt svart, han helt blond. Det gikk ganske 

tungt inn på Jonathan at noe slikt kunne skje, så nære og allikevel så 

fjernt. 
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Narkotika er helvete! 
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Kapittel 33 

Tiden ble moden for Kroa eller Studenter kroa i Storgaten. 

Legendarisk blant annet på grunn av et pussig utformet inngangsparti, 

trang gjennomgang inn til et litt større portrom med en smal 

inngangsdør på det som egentlig ble en slags langvegg. Dersom man 

kom ut i periferien kunne man bli stående ganske lenge i kø. Det 

gjaldt å være strategisk i løypevalget.  

Vel inne var det et dansegulv rett frem med en DJ som tronet på en 

scene på kortveggen i fronten. På venstre side når du kom inn et slags 

gjerde som skilte av bordene og dansegulvet, gjerdet var lavt og lett å 

hoppe over – tidlig på kvelden. Katastrofalt etter et par pils, det drar 

ikke damer å lande på trynet på dansegulvet fordi man har prøvd å 

hoppe over et 60 centimeter høyt gjerde – og feilet…. 

Det var ett galleri i annen etasje der man kunne sitte og betrakt det 

hele og velge ut mulige dansepartnere med god utsikt. Ettersom det 

var ganske vanlig å dusje DJ med øl fra galleriet satt alltid DJ med de 

to platespillerne og miksepulten godt skult under en ganske stor 

strandparasoll. Opplagt løsning sett fra galleriet, litt pussig syn fra 

dansegulvet.  

Det var en bar med tilhørende bord og stoler rett til venstre for 

inngangen. Der holdt et lite men sterkt belastet miljø hus – hasj var 

egentlig ganske vanlig?  

En fin ting med Kroa var at det var alltid fullt, det var god musikk og 

det hele ble toppet med en utgang til bakgården fra annen etasje. Her 

kunne man gå og ”kjøle” seg ned ganske så uforstyrret….. 

For Grefsenfolk med begrensede midler forsvant ofte det som var av 

penger inne på Kroa. Det heldige var at det egentlig ikke var langt å gå 

fra Kroa til Grefsen. Det var til og med fikset slik at det gikk 

trikkeskinner hele veien. Egentlig bare å stikke fingeren i sporet og 

starte den lange marsjen. Dritt dersom pensen på Storo lå feil….. 
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KeyHouse, eller Club KeyHouse ble også sporadisk besøkt. Ikke ofte, 

kun når de ikke kom inn andre steder eller det var fullt. KeyHouse lå i 

Rosenkrantz gate og var litt mer upper class, i den grad det er mulig å 

være upper class i Oslo på den tiden uten å være nattklubb. 

KeyHouse var diskotek i flere etasjer med andre etasje som selve 

diskoteket. Noenlunde rektangulært rom, mørkt, bar ved en vegg og 

fire Wharferdale høytalere.  

Jonathan humret litt der han satt, hvorfor i all verden husket han at det 

var Wharferdale høyttalere? 

Veggene i diskoteket var kledd med speil og alt var egentlig ganske 

strøkent, helmaks. 

Det eneste egentlige klare minnet fra KeyHouse var en gang gjengen 

skulle inn. Snitt alder omtrent seksten, Jonathan nærmere sytten 

kanskje? Falske skolebevis var for lengst produsert fra Grefsen 

Gymnas så legg var egentlig i orden, men det var ting som kunne tale i 

mot. Alle toget mot døren, Rebekka nest sist, Jonathan helt sist. 

Rebekka hadde hengt sammen med Jonathan en stund. Vakten kikker 

nøye på Rebekka, høy, slank, flott mørkt hår, usedvanlig sjarmerende 

smil, Fredrikstad dialekt – Jonathans øyensten helt klart. Vakten var 

meget skeptisk og Jonathan grep inn, hva står på? Dama mi har legg 

som alle andre? 

Vakten ser igjen på Rebekka, så på Jonathan og bestemmer seg. Ok, 

hun slipper inn, men ser jeg henne med noe annet enn Cola er det rett 

ut! 

De gled inn! 
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Aurora var en storsatsning på diskotek i Skippergata nede ved 

Jernbanetorget. Egentlig en enorm satsning med diskotek i flere 

etasjer. 

Det var imidlertid ikke arkitektur som skulle være grunnen til at 

Aurora huskes. En kompis av Jonathan, Olav, hadde foreldre som 

hadde et hus i Spania! Her hadde de kommet i kontakt med en ung 

mann som skulle komme til å bli en av de første norske 

fremmedarbeidere. Louis het gutten og ble fort opptatt som kompis og 

medlem av gjengen da han endelig ble invitert og kom til Norge. 

I 1970 var fremmedarbeidere fra Spania svært velkomne til Norge!  

Louis var populær og gutta dro han med til Aurora for å sole seg i 

glansen av fremmedarbeideren. Ganske bisarr opplevelse når man 

tenker på utviklingen som har vært siden, på den tiden dro 

fremmedarbeidere fra Spania damer, big time! 

Aurora var et gammelt murhus, eller bygård fra rundt århundreskiftet. 

Typisk for disse husene var ganske store og fremfor alt, dype vinduer. 

For å lage litt fancy stil hadde alle vinduene og veggene ganske tunge 

gardiner hengende fra taket. Egentlig var det ikke mulig å se at det var 

vinduer bak i det hele tatt. Noen damer Jonathan traff på Aurora en 

gang hadde imidlertid funnet ut at vinduskarmene kunne brukes til noe 

mer kreativt, klining – og soving.  

En gang hadde jentene festet lenge og hardt og blitt trette. 

Vinduskarmene ble redningen for å ta en kort pause og de gled inn 

under gardinene. Ingen så dem og de satt seg opp – og sovnet. 

Problemet var at de ikke våknet da stedet stengte. De ble heller ikke 

funnet, Aurora ble stengt ned – og de våknet et par timer senere. Helt 

stille, helt mørkt. Mobiltelefoner var science fiction og det var ikke 

noe annet å gjøre enn å vente og drikke øl! 

Tre timer senere fant en tilfeldig omstreifende vakt jentene, stupfulle – 

ølkranene virket!   
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Det var noe som het lærerinnelaget, Jonathan hadde ingen minner 

derfra og husket ikke hvor det lå…. 

Chateau Neuf var det opplagte stedet for fjortiser og de litt eldre, 

nærmere bestemt ungdomstreff på søndager. 

Mange fra Grefsen toget i samlet tropp til Chateau Neuf for å oppleve 

et utested for aller første gang, med Cola!  

Det spesielle med stedet var at arrangementet gikk av stabelen i 

kjelleren under storsalen og det var stappfullt! Antagelig egentlig det 

eneste tilbudet i byen til den aldersklassen.  

Grefsen Sætra er selvfølgelig legendarisk. Delvis på grunn av 

musikken, masse lokale danseband, het det danseband på den tiden? 

Neppe, antagelig var ikke danseband genren oppfunnet tidlig på 

syttitallet. Noen lokale helter, Kato, Freddy Lindquist og så videre.  

Sætra var spesiell, utsikt over hele Oslo, gangavstand hjemmefra og 

liberale skjenkeregler, øl til alle som hadde gått hele turen opp.  

I 1974 var også Grefsen Sætra i drift som russekro, med alle 

tilhørende aktiviteter og herligheter. 

Det var et element til som hang nøye sammen med Grefsen Sætra. 

Dersom man gikk ned Grefsenkollveien, glemte å ta til høyre ved 

Akebakken, men fortsatte rett nedover kom man ganske snart til 

Sanatoriet.  

Det hadde helt sikkert engang vært et sanatorium for tuberkulosesyke, 

eller lignende, men hadde opp gjennom tiden en ganske broket 

tilværelse, blant annet som hjem for vanskeligstilte barn? 

Tidlig på syttitallet var det imidlertid helt sikkert et leilighetskompleks 

for sykesøstrene fra Aker Sykehus! Populært kalt ridehuset, av en eller 

annen grunn? 
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Kapittel 34 

The Times they are a Changing 

Jonathan hadde sittet og fundert lenge. De faste gjestene på 

havnekiosken hadde kommet og gått, lagt merke til at Jonathan 

tilsynelatende satt i egne tanker og latt det være sånn, for som de sa, 

Sørlendingene liker å sitte og tenke, men av og til bare sitter de. 

Jonathan hadde vært i egne tanker, han hadde ikke bare sittet. Han 

hadde fundert lenge over hvordan minner kalles av impulser, 

hendelser, musikk, lukter og andre ting.  

I Jonathans liv hadde musikk vært sentralt og en rekke minner, gode 

og dårlige, var fast og ugjenkallelig koblet til musikk og dukket opp 

mer eller mindre kraftige ettersom spilleren touchet borti melodien, 

eller gruppen som fremførte. Av og til vage minner om en hendelse 

andre ganger om mennesker, fester, steder eller reiser. Noen av disse 

hadde ført ham langt av sted, andre hadde medført spesielle innkjøp 

senere i livet.  

Bob Dylan var vel den som hadde sagt mest, noensinne, om livet med 

sin klassiske ”The Times Tey Are a Changing”. Enda en sang der 

Jonathan kunne teksten utenat, alle versene!  
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Come gather 'round people 

Wherever you roam 

And admit that the waters 

Around you have grown 

And accept it that soon 

You'll be drenched to the bone. 

If your time to you 

Is worth savin' 

Then you better start swimmin' 

Or you'll sink like a stone 

For the times they are a-

changin'. 

 

Come writers and critics 

Who prophesize with your pen 

And keep your eyes wide 

The chance won't come again 

And don't speak too soon 

For the wheel's still in spin 

And there's no tellin' who 

That it's namin'. 

For the loser now 

Will be later to win 

For the times they are a-

changin'. 

 

Come senators, congressmen 

Please heed the call 

Don't stand in the doorway 

Don't block up the hall 

For he that gets hurt 

Will be he who has stalled 

There's a battle outside ragin'. 

It'll soon shake your windows 

And rattle your walls 

For the times they are a-

changin'. 

 

Come mothers and fathers 

Throughout the land 

And don't criticize 

What you can't understand 

Your sons and your daughters 

Are beyond your command 

Your old road is 

Rapidly agin'. 

Please get out of the new one 

If you can't lend your hand 

For the times they are a-

changin'. 

 

The line it is drawn 

The curse it is cast 

The slow one now 

Will later be fast 

As the present now 

Will later be past 

The order is 

Rapidly fadin'. 

And the first one now 

Will later be last 

For the times they are a-

changin'

 



©JS/BE     04.10.2013          203 
 

Men det var flere sanger som skulle påvirke livet, flaks? Kanskje. 

Sangen ”Vietnam” av Jimmy Cliff ble opplevd for første gang på 

sokkelballet på Sandaker Ungdomsskole og Jonathan hadde der og da 

bestemt seg for at han skulle til Vietnam – uansett. Og det ble 

Vietnam. Et land så fascinerende og vakkert og med så kraftige og 

nære krigsminner at når han endelig var der, i 1990 med store planer 

om lang reise fra Saigon til Hanoi ble de værende i Saigon i to uker. 

Vandrende i byen, krigsmuseet, Co Chi, hulene til FNL og alle tingene 

Saigon kunne by på. En fantastisk reise i en fantastisk by med flotte 

mennesker. 

En annen musikkopplevelse som skulle sette spor var en konsert i et 

kjellerlokale i Trondheim mens han lå der og studerte. Savage Rose 

hadde konsert! De var totalt hektet på Inuittenes skjebne på den tiden, 

men de måtte selvfølgelig spille Wild Child. En total slager som hadde 

remjet gjennom ungdomsklubben Hula i ungdommen. Konserten var 

grensesprengende og Jonathan var ute av denne verden. Men han 

hadde bitt seg merke i PA anlegget til Savage Rose. De brukte kun to 

ganske små høyttalere og like vel var lyden fantastisk. Jonathan så at 

det kunne være stuehøytalere i et kommende hus. Tredve år senere 

hadde han ikke mindre enn fem par slike høytalere i hus – utrolig lyd, 

utrolige minner. 

Andre ting som kunne sette i gang drømmerier eller tanker om gamle 

dager var noe så enkelt som lukter. Av og til, ikke alltid, men av og til 

kalte noe så enkelt som lukten av sigarettrøyk frem minner fra 

vorspiel, fester, nachspiel. Tiden da LM hadde vært et foretrukket 

merke, med bilder av noen store røde trær på en fargerik eske? Eller 

Pall Mall uten filter. En kraftig sigarett med teksten ”Wherever 

particular people congregate”, et must en viss periode i et liv. 
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Biler, eller bilulykker. En bilulykke ville for all fremtid kalle frem 

minnet om en bilulykke i krysset Grefsenveien, Myrerskogveien. To 

bilder hadde kollidert og stod mitt i veien, førerne hadde kanskje blitt 

hentet av sykebiler eller så stod de kanskje et sted og diskuterte, i det 

minste fant Petter sitt snitt til å stikke en hånd inn i en av bilene oppe 

en sigarett pakning som lå der – som han sa senere, tenkte at de ikke 

kom til å trenge den på en stund. 
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Kapittel 35 

Han hadde sittet lenge, kanskje litt for lenge og fundert eller filosofert, 

som kanskje var den riktige betegnelsen, over livets underfundigheter 

før han kjente han måtte bevege seg litt. Det var merkelig hvordan han 

kunne bli fanget av minner og tanker nettopp på dette fredelige stedet.  

The End – Take me away to the Next Whisky Bar 

 

Oftere og oftere den senere tiden hadde tankene dreiet seg om livet. 

Hva var egentlig meningen? Selvfølgelig et idiotspørsmål, men på 

samme tid et enkelt spørsmål. Hva skjer? Han følte at han av og til 

nesten var i samme båt som Jim Morrison fra The Doors.  

På slutten var Morrison så nysgjerrig på døden at han tok livet av seg 

for å finne det ut, i et badekar i Paris. Riktignok ruset, men han hadde 

snakket mye om nettopp døden, hadde komponert en fantastisk sang, 

The End, om temaet, og hadde opplagt ikke fått svar. 
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This is the end 

Beautiful friend 

This is the end 

My only friend, the end 

Of our elaborate plans, the end 

Of everything that stands, the 

end 

No safety or surprise, the end 

I'll never look into your 

eyes...again 

Can you picture what will be 

So limitless and free 

Desperately in need...of 

some...stranger's hand 

In a...desperate land 

Lost in a Roman...wilderness of 

pain 

And all the children are insane 

All the children are insane 

Waiting for the summer rain, 

yeah 

There's danger on the edge of 

town 

Ride the King's highway, baby 

Weird scenes inside the gold 

mine 

Ride the highway west, baby 

Ride the snake, ride the snake 

To the lake, the ancient lake, 

baby 

The snake is long, seven miles 

Ride the snake...he's old, and 

his skin is cold 

The west is the best 

The west is the best 

Get here, and we'll do the rest 

The blue bus is callin' us 

The blue bus is callin' us 

Driver, where you taken' us 

The killer awoke before dawn, 

he put his boots on 

He took a face from the ancient 

gallery  

And he walked on down the hall 

He went into the room where his 

sister lived, and...then he 

Paid a visit to his brother, and 

then he 

He walked on down the hall, 

and 

And he came to a door...and he 

looked inside 

Father, yes son, I want to kill 

you 

Mother...I want to...WAAAAAA 

C'mon baby,--------- No "take a 

chance with us" 

C'mon baby, take a chance with 

us 

C'mon baby, take a chance with 

us 

And meet me at the back of the 
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blue bus 

Doin' a blue rock 

On a blue bus 

Doin' a blue rock 

C'mon, yeah 

Kill, kill, kill, kill, kill, kill 

This is the end 

Beautiful friend 

This is the end 

My only friend, the end 

It hurts to set you free 

But you'll never follow me 

The end of laughter and soft lies 

The end of nights we tried to die 

This is the end

 

Sangen hadde fulgt Jonathan opp gjennom hele livet! Hvorfor? Han 

visste ikke, kanskje Jim Morrisons skjebne hadde en morbid dragning 

over Jonathan, kanskje var selve eposet som beskrives i sangen viktig? 

Han visste ikke. 
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Kapittel 36 

Jonathan reiste seg på litt stive ben og ruslet på måfå utover på 

moloen utenfor Borhaug. Det hadde blitt sent, det hadde blitt mørkt, 

men moloen hadde en form for gatebelysning utover mot mørket.  

Det hadde frisknet litt til utover kvelden og bølgene mot moloen 

hadde vært et fascinerende syn fra Havnekiosken.  

Moloen har en enorm steinborg ut mot bølgene, og en asfaltert vei 

innenfor denne borgen. På denne veien ruslet han langsomt utover i ly 

bak de høye steinene, og fikk ikke skikkelig inntrykk av været før han 

var helt ute på enden av moloen. Her gikk sjøen høy, og bølgene slo 

godt opp mot fyrlyset på enden av moloen. Fascinerende! Han satt seg 

forsiktig ned på en stein helt ute på kanten av moloen og enset ikke at 

sprayen fra bølgene regnet over han med stadig kortere mellomrom.  

Naturen var fantastisk! Og brutal. 

Han kunne kjenne på kroppen helt fysisk hvordan kampen mellom den 

menneskeskapte moloen og de stadig villere bølgene bokstavelig talt 

bølget frem og tilbake. Moloen ville tape, i det lange løp, men ville 

holde i kveld?  

Lista var kjent for et forrædersk og voldsomt hav og han falt i tanker 

om at han egentlig aldri hadde forstått hvorfor folk ikke kom seg unna 

bølger i tide. Flere drukningsulykker bare på Lista kunne ha vært 

unngått dersom folk hadde sett tegnene – og reagert – i tide.  

Kan man bli hypnotisert av kraften og villskapen i havet, av dragsuget 

etter bølgene, av kraften når de bryter, eller rett og slett av størrelsen? 

Han satt igjen i tanker og betraktet eller observerte havet. Det gikk 

villere og villere.  
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I natt vil havet ta liv! Tanken slo plutselig ned i ham, men han kjente 

at han likevel ikke ville greie å rive seg løs, ikke enda i det 

minste…….   

 

 

 

 

 

 

This is the end, 

Beautiful friend. 

This is the end. 

My only friend, the end. 

 


