
parat på fritidssyslene etter
skoletid, pekte overlæreren,

- etter klassekameratenes

mening - hadde fornær-
met ved å spørre om hun

korte, brune veien fra

Veien fra Kjelsås
til OsloBarndomsminner

fra norsk etterkrigs
virkelighet

Fra sløydsalen i annen etasje, der vi laget krystallap-

sens vei, og en gang i verden hadde Peter Christen Asbjørn
sen gått bortover der på vei inn til Maridalen og eventyrene.

Så nære var de altså, Espen Askeladden, prinsessen og Soria Moria
slott. Kanskje ventet trollet fortsatt bak de store kampesteinene på
østsida av Maridalsvannet, dit vi syklet for å leke indianer og hvit
etter skoletid. Ulykkelige cowboyer ble bundet til marterpælen og
forlatt. Mens vi snek oss ut og inn mellom granene, med piler i beltet
og den nyskårne buen i halvspenn.

I praksis var trollet de sinte trikkeførerne som stoppet trikkene og
løp etter oss når vi hadde puttet stein i skinnene for å se hva som
skjedde, eller «hektet» fra endestasjonen til Kjelsåsalleen. Strek
ningen var fin og flat med god brulegning som var islagt om vinte
ren, og derfor ypperlig egnet for solide støvler med jernbespar. Vi satt
ofte to eller tre på huk bak tilhengeren, så lavt vi kunne for ikke å bli
sett. Det gjaldt å komme godt i gli og ikke falle når trikken rykket i
gang.

Trollet kunne også være den strenge damen bakenfor Kjelsås
bedehus som jaget oss vekk når vi prøvde å snike oss gjennom hek
ken hennes for å ta snarveien til skolen. De fleste voksne var potensi-
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endeholdeplassen for trikken. Den het Asbjørn-
Kjelsås jernbanestasjon og opp til

het Susanne, ned på den

en myndig dame jeg en gang

AV TOR EDVIN DAHL

Sommerminner fra 1954.
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Roøvelse sommeren 1955.

min skolegang angikk. På den annen

elle troll på den tida, de nølte aldri med å snakke til oss, ta oss i ørene
og i det hele tatt utvise autoritet.

Jeg begynte på Kjelsås skole i 1950, til min bestemors sorg. At jegikke fikk gå på Grefsen skole, slik hun hadde krevd, så hun på som
nok et overgrep fra myndighetenes side. Fra før hadde myndighetene
provosert henne og hennes venninne mer enn én gang når de kom
med regler og påbud for den fabrikkvirksomheten de bedrev.

Tor Edvin Dahl er Oslo

gutt, født i 1943. Han

debuterte 1968 og er en

av våre mest allsidige og

produktive forfattere.

Han har også høstet

anerkjennelse som over

setter. I anledning byjubi
leet 2000 har han skrevet

boken «Oslo - vår barn

doms by» hvor velvoksne
Oslo-folk forteller om

sine barndomsminner fra

Oslo.

Feilen ved Kjelsås skole var ikke at den hadde dårlig rykte, eller at
den lå lenger unna. Feilen var rett og slett navnet. Kjelsås var ikke noe
bra sted å bo, derfor bodde vi heller ikke der, men - i følge alle fami
liens visittkort - på Øvre Grefsen. Øvre Grefsen var et anstendig vil
lastrøk med pene hager. Kjelsås begynte etter deres mening nord for
Grefsenplatået - som var vår holdeplass. Kjelsås var befolket av helt
andre slags mennesker. Området ble i stor utstrekning utbygget i de
første etterkrigsårene, mest av energiske håndverkere, snekkere og
andre kroppsarbeidere - alt sammen folk som høyst sannsynlig
stemte Arbeiderpartiet. Før de rykket inn hadde det vært store jorder
rundt huset der jeg bodde, og der bygget vi ungene om vinteren lange
snøhuler med «boligenheter» - runde, igloolignende oppholdsrom
med all moderne komfort, det vil si stearinlys og en avis å sitte på.

Artikkelen er illustrert

med bilder fra familien

Dahls fotoalbum.De nye husene som ble bygget, var forøvrig ikke det som provo
serte min bestemor og hennes venninne Synnøve Finden mest. I
deres kjølvann spratt det opp OBOS-blokker, først på Myrerjordet og
senere også på den andre siden av Akerselva, rett ved Stilla, vårt
yndede badested. Slike vulgære, grå kolosser var en skam for Kjelsås
og en fare for tryggheten, derom var både min bestemor og alle de
andre voksne i vårt toetasjes trehus aldri i tvil.

Min far - husets eneste mann - protesterte så godt han kunne.
Hver eneste 1. mai arbeidet han i hagen med en iver
han ikke oppviste resten av året. Og han
forbød meg å sykle til Grefsen
stadion, der barna på denne
dagen fikk is og brus. Bare det å
se på de forbimarsjerende med
sine sosialistiske paroler når de
passerte nedover Arilds vei, for-
nærmelig tett opptil vårt hvite tre
gjerde, var å regne for synd.

Overlæreren var kristen og

Kristelig folkeparti. Det ga håp hva
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side ga bare tanken på at alle de som flyttet inn i de nybygde blok
kene, kom til å sende barna sine til Kjelsås skole, familien min frys
ninger nedover ryggen.

Jeg hadde en stor og litt merkelig familie. I tillegg til min far, min
mor og min bror, besto den av min bestemor og Synnøve Finden,
hennes venninne, som hun hadde startet ostefabrikk sammen med,
en kokke og en hushjelp.

Hushjelpen var ung og søt og svulmende - og sto for meg i en sær
stilling. Hun ble det første offer for mine bare halvt bevisste og meget
forbudte erotiske lengsler. Vi guttene hadde ikke annet den gangen, i
hvert fall ikke før Agnar Mykle skrev «Sangen om den røde rubin».
Mer om den siden.

Mine minner begynner med skolen, og mange av dem dreier segom det forbudte. For jeg fikk forbud mot å gå i speideren, för
bud mot å gå på skolekino, forbud mot å se på idrettsbegivenhetene
på Grefsen stadion, forbud mot å se på teaterforestillingene i gymna
stikksalen, og ble bestukket med et bokskamera, slik at jeg ikke skulle
bli med på klasseturene. Jeg fikk sågar forbud mot å bli med klasse
kameratene mine hjem. Bare noen få ble unndratt dette förbudet,
etter å ha blitt grundig vurdert i stua i første etasje.

Guttene i klassen (vi var en ren gutteklasse) visste hvordan jeg
hadde det, og når det var snakk om å foreta seg noe annet enn ren
undervisning, var det alltid en som rakk opp hånden og sa at Tor
Edvin måtte sporre hjemme. Jeg spurte hjemme og fikk etter en del
diskusjoner lov til å være med på potetopptakingen på et av jordene
på vestsiden av Maridalen i potetferien. Vi plukket poteter i ståltråds
kurver i en og en halv dag, og sto i kø for å få utlevert hver vår fem
kroneseddel. De modigste stakk forresten av for å bade i Maridals
vannet. Det var selvfølgelig forbudt, Maridalsvannet var byens drik
kevann. Men var det ikke nettopp derfor de måtte være modige, de
som badet der?

Jeg forsto ikke at min familie var rikere og mer velstående enn for
eldrene til klassekameratene mine. Jeg hadde mye som klassekamera
tene ikke hadde, men det meste var nedverdigende og skammelig,
som lærranselen med selskinnslokk som jeg ble grundig ertet for.
Guttene til de mindre velstående hadde derimot billige, slitte pocket
bøker, Will West-tegneserier og hesteveddeløpsspill som hadde gått i
arv fra forrige generasjon, alt sammen i mine øyne uvurderlige skat
ter jeg seiv aldri ville få eie.

Men først og fremst hadde de frihet. Mødrene deres ropte ikke
etter dem når de løp ut av huset. Fedrene deres var joviale og klappet
meg på skulderen. Noen av fedrene så jeg forresten aldri, men det var
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med bibelvers.

først i voksen alder at jeg skjønte hvorfor. Disse guttene hadde ikke
fedre, i hvert fall ikke i rimelig nærhet.

Det var imidlertid noe annet jeg forsto, og som etter hvert ble en
kløft mellom meg og de andre i klassen. Hver søndag formiddag tok
jeg trikken fra Grefsenplatået til Sannergata for å gå på søndagssko
len, hver søndag ettermiddag kledte jeg meg i peneste klær - karakte
ristisk for alle disse klærne var at de klødde noe infernalsk - for å bli

med foreldrene mine på kveldsmøtet. Begge deler foregikk i Salem,
som definitivt ikke het Salemskirken den gangen. Alt kirkens vesen
var forkastelig, og det var i Salem de gikk, alle de som var virkelig
frelste og frigjorte, og min far satt på plattformen med celloen sin når
det var tirsdagsmøter. Jeg måtte selvfølgelig være med ham da. I til
legg gikk jeg på barnemøtene som foregikk i kjelleren i det samme
mørkerøde mursteinsbygget, det
var hver torsdag.

Det ble fire reiser i uka til et

sted hinsides geografi og virke-
lighet. De voksne kalte det sitt
åndelige hjem, og for meg var
det vel også et slags hjem, i alle
fall kjente jeg det gamle bygget
med sine gulgrå, halvmørke
lokaler ut og inn og hilste
høflig på alle de voksne. Jo
eldre de var, jo lenger tid
brukte de på å formane oss
barna, klappe oss på kinn
og hoder og velsigne oss

tilhørte den merkelige sekten som het pinsebevegelsen. Derimot
visste jeg at Salem, Sannergata 12, var Guds sted. Da jeg reiste meg Snøballkrig sommeren
midt i timen i fjerde klasse og erklærte at jeg var blitt frelst, nikket 1955.
kristendomslæreren min, en vennlig, middelaldrende mann i lyse
brun lagerfrakk, til meg og sa at jeg kanskje mente at jeg var blitt en
personlig kristen. Det forbløffet meg, for jeg hadde aldri hørt det
uttrykket. Hva jeg hadde ventet meg, skal være usagt, jeg tiltrodde
verken han eller klassekameratene mine noen som helst sann kunn

skap hva kristendommen angikk. De var alle misjonsmark for meg,

Jeg levde med denne merkelige dobbeltheten uten å bekymre meg,
slik barn kan. Med unntak av dem som bodde i Arilds vei 1, den
hvite, treetasjes villaen der jeg seiv holdt til, samt min fetter og hans
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nå da jeg hadde gitt meg til Jesus.

Jeg visste ikke da at jeg var pinsevenn og



Mister Cox bodde tvers

familie - de bodde i det røde huset ved siden av - var det nesten

ingen kristne på Kjelsås, slik jeg forsto det. Kjelsås var fortapt, men
tilhørte samtidig den virkelige verden, den jeg lengtet mot og beun
dret, den jeg stirret inn mot slik jeg stirret gjennom speilglassruta til
Kjelsås Elektriske da de aller første TV-apparatene hadde kommet, og
så på Europamesterskapet på skøyter.

Men TV-en kom ikke før på slutten av barndommen min, da jeg
gikk i syvende klasse. Før det hørte vi radio. Min far likte å ha radioen
på, men slo den av når det var underholdningsprogrammer, ønske
konsert, radioteater og lørdagsbarnetime. Også barnetimen for de
minste ble en tid forbudt, etter at Anne-Cath Vestly i et übetenksomt

øyeblikk hadde fortalt oss at
barna kom ut av magen på
moren sin.

Radioen ble en av de første

forbudene jeg greide å bryte.
Det sto nemlig flere radioer i
vårt velstandshus, og dessuten
lærte jeg tidlig å trekke led
ninger ut vinduer og opp
vegger og inn andre vinduer
igjen, slik at jeg kunne sette
opp små høyttalere på bort-
gjemte steder. Slik fikk jeg
høre det meste, og ikke

kjent med kona hans på Irma, butikken på hjørnet der vi gikk
med våre handlevesker i lær og kjøpte melk med hvit fløtesnerk
øverst i tunge, klare eller gjennomsiktig brune melkeflaskene. Hun
kom hjem og fortake med förargelse at barna i nabolaget plaget fru
Arne Lie med å synge: «Cox er forelska i skjønne Helena ...» etter
henne på gata. Melodien var selvfølgelig kriminalseriens kjenning.

Jeg skjønte ikke hva som var galt med det. Og jeg tenker med gren
selos fryd på de viktige femogtyve minuttene hver lørdag da «God
aften, mitt navn er Cox» gikk på lufta. Aldri senere har kriminalhøre
spillseriene i radioen vært mer kriminelle! I avisene sto det lange arti
kler om hvem som kunne være morderen. Skuespillerne - først og
fremst hovedrolleinnehaveren Arne Lie, selvfølgelig, noe som kastet
glans over alle oss på Kjelsås - ble intervjuet, men kunne ikke si noe.
De var alle blitt tvunget til å sverge på at de ikke skulle røpe noe som
helst. Min far syntes dette var et bevis på denne verdens dårskap. Det
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overfor oss og het Arne Lie. Min mor ble

minst Mr Cox.

Mens vi venter.
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var en selvfølge å forakte verden med all dens glitter og stas, all dens
tomhet og falskhet. Men det var ikke like lett alltid. Jeg har for
eksempel min far mistenkt for seiv - i hemmelighet - å ha hørt på
enkelte av episodene. Han visste mer om både Paul Cox og Paul
Temple enn det som var naturlig.

For meg ble verden, på tross av Salem og min status som nyfrelst,opp gjennom folkeskoleårene stadig mer forlokkende. Verden var
så mye. Lengst bort lå England, der de i tillegg til privatedetektivene
Cox og Temple også hadde riddere og slott og bortkomne gutter ved
navn Oliver Twist. Deretter kom Amerika. Amerika var mye nær
mere, nesten innen rekkevidde. Derfrå fikk vi i Arilds vei 1 tilsendt
det første bestet av et kjøleskap, og senere en enda større maskin som
ble satt ned i kjelleren, der den vasket klær. Ingen av disse maskinene
kom imidlertid opp mot den gule drosjetrekkoppbilen som fulgte
med en av disse forsendelsene.

Av grunner jeg ikke vet, sendte våre slektninger i Minneapolis oss
aldri tyggegummi, så jeg fikk ikke dette, det gjeveste av alt. De som
hadde et større eller mindre forråd av denne enestående varen, var
berømt på hele Kjelsås. Seiv kjente jeg ingen, men flere i klassen
hadde sikret seg det gule innpakningspapiret med Wrigley Spearmint
på, samt sølvpapiret innenfor. De laget tyggegummierstatninger seiv,
og pakket det hele omhyggelig inn i sølvpapiret og Wrigley Spear
mint-futteralet. Da som nå var varemerket det viktigste.

Sønnen til Finnerud sikret seg noe helt oppsiktsvekkende. Faren
hans eide det store huset på hjørnet, der Irma leide lokaler. Fader
Finnerud var stor og buldrende, drev en liten alt-mulig butikk med
blader, lyspærer, godteri og synåler i lokalet ved siden av Irma.
Dessuten begynte han tidlig med utleie av frysebokser i kjelleren. Jeg
husker godt de farefulle ferdene ned i det tause halvmørket, og de
tunge, iskalde dørene som jeg ikke måtte røre på med fmgrene, for da
ble de sittende fast. Om sommeren var kulda der nede spesielt kald,
for jeg ble ofte sendt avsted for å hente frosne kjøttkaker eller dyp
fryst torsk bare iført kortbukser og tynne skjorter. Hver gang jeg låste
opp nettingdøra med vårt nummer på, grublet jeg over hva jeg skulle
gjøre hvis døra borte i enden av gangen ble låst utenfra. Heldigvis
skjedde det aldri.

Men det var sønnen til Finnerud jeg skulle fortelle om. Han fikk
nemlig ta med seg til skolen en ti minutter lang seks millimeter arna
tørfilm som viste livet i Amerika. Så ble vi, klasse for klasse, ført inn i
filmrommet, der vi lyttet til summingen fra filmapparatet og så far
gefilmflimrende bilder på lerretet, mens sønnen til Finnerud for
klarte: Det der er et juletre, et stort, amerikansk juletre, og der, der ser
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Så fantastisk var altså verden.
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vi amerikanske presanger og amerikanske barn som kommer strøm
mende inn i stua på juledags morgen. På juledags morgen!

Men nærmest av alt var Sverige. Mine foreldre holdt aldri opp åsnakke om hva de kunne få kjøpt i Sverige. Ananas! Moreller!
Frosne erter! De ikke bare snakket om det. De satte seg inn i bilen vår,
en grå, rund og trofast Chevrolet, og kjørte avsted. Sverige het i slike
sammenhenger Strømstad, for øvrig. Der kjøpte moren min og kokka
vår og hushjelpen vår og min mors venninner klær og dro dem på
seg, det ene laget utenpå det andre. Så satte vi oss inn i bilen igjen for
å smugle det alt sammen tilbake over grensen ved Svinesund. Min
mor snakket oppspilt om dem som var blitt tatt, og helt til de siste
hundre metrene før grensen diskuterte hun mulige gjemmesteder for
smuglervarene våre. Seiv gjemte jeg en speiderkniv jeg hadde kjøpt,
inne på brystet. Det gikk nesten skuffende bra, tollerne nøyde seg
med noen korte spørsmål og mine foreldre løy med åpne blikk, for
det var ikke synd å lyve for tollere.

Jeg var omgitt av løgn den gangen. Som de gode høyrefolk de var,
mente mine foreldre - og særlig min bestemor - at staten ikke for
tjente et eneste øre i skatt, i hvert fall ikke så lenge Gerhardsen var
statsminister. Å gi uriktige opplysninger til skattemyndighetene var
følgelig for en plikt å regne.

Seiv var jeg nødt til å lyve om en masse av det jeg hadde foretatt
meg, det motsatte hadde blitt altfor slitsomt. For på tross av alle for
bud ble jeg stadig med klassekamerater hjem, og inne på rommene
deres leste jeg tegneserier og kriminalbøker i store mengder. Jeg ble
med dem på kino og så «Dr Jekyll og Mr Hyde», men våget aldri å gå
på Svettern, som var det eneste navnet vi kjente på Grefsen kommu
nale kino, stedet der alle skrekkfilmene ble vist. De som hadde vært
der og sett «Fluen», sto for alle tider for oss andre som innehavere av
ufattelige og uhyggelige sannheter.

Som barn hadde jeg en klar förståelse av hva Oslo var. Den lå somen lokkende rekke av gater og prangende bygg med fasaden vendt
ut mot Oslofjorden. Jeg bodde ikke der, men du verden hvor byen
trakk. Da jeg fikk lov til å ta trikken lenger enn til Sannergata, var det
som å kaste lenkene. Å se gatene hvirvle forbi trikkevinduet, å bevege
seg opp i Akersgata og videre til Deichmannske bibliotek for å låne
fire bøker, eller to ganger fire bøker, hvis bibliotekdamen var snill,
ingenting var vakrere. Å gå inn i Tanum på Karl Johan og forsvinne
mellom alle bøkene, å stå i kø om morgenen den dagen det var mam
muttsalg - noe som bare skjedde hvert tredje år, det var som å stå
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julen 1958.

utenfor noe finere enn slottet, som jeg forøvrig kunne skimte øverst i
Karl Johan, fra der jeg sto bakerst i køen og ventet. Byens gater ga
meg en lykkelig usynlighet, ingen så meg og ingen stoppet og snakket
strengt til meg.

Men jeg var fra Kjelsås. Jeg var Kjelsåsgutt og fryktet rampen fra
Sinsen, Var med på å planlegge dristige angrep på disse skurkaktige
guttenes angivelige tilholdssteder, men hadde aldri nok mot til å bli
med på utførelsen. Som Kjelsåsgutt var jeg dessuten stolt av Vebjørn
Tandberg, som alltid satt på æresplassen som første benk ved alle
syttende mai-er og andre høytidsdager Kjelsås skole arrangerte. Han
hadde funnet opp Tandberg-radioen, og det fantes ikke bedre. Det
høye industribygget hans tronte over Stilla, den var et fyrtårn av
norsk kapitalistisk suksess ved inngangen til Nordmarka i den opti
mistiske norske etterkrigstida.

Tilbake til Agnar Mykle. Jeg støtte på ham første gang da min morkom hjem fra et foredrag, stilte meg opp foran seg og erklærte: -
Hvis du er sånn, vil jeg ikke ha deg!

Hun må ha vært fryktelig oppbragt, og foranledningen var Agnar
Mykle, som før han ble berømt for sine pornografiske romaner,
hadde holdt foredrag i noe jeg tror het Mentalhygienisk förening om
«Den gang jeg var fjorten år». Så kom altså «Rubinen» ut, beret
ningen om Ask Burlefot, den unge mannen som
møtte en lubben og lystig ung pike på hurtigruta og
slikket henne med så stor begeistring at seiv stats
advokaten ble forfjamset. Min mor var rystet, hun
også, men hennes kommentarer begrenset seg til
förargelse over at han - altså Ask Burlefot - ikke
engang hadde visst navnet på jenta.

Det er noe underlig her, noe jeg i ettertid ikke
kan forklare. «Rubinen» kom ut i 1956.

Diskusjonen om den skjøt fart våren 1957, og
boka ble inndratt høsten samme år. Alt skjedde
med andre ord mens jeg var i mitt trettende år.

Og nå kommer det merkelige: Min mor
lånte boka av meg. Hun må ha visst at jeg
hadde den. Og merkeligst av alt - hun leverte
den tilbake. Jeg hadde fått den av en annen i
klassen, han våget ikke lenger ha den hjemme
- av frykt for foreldrene. Så noe må ha
skjedd mellom min mor og meg. Kanskje
hadde hun skjønt at det ikke nyttet. Kanskje
var jeg i ferd med å bli voksen.  
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