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     Om jeg skal bli helten   
     i min egen livshistorie  
     eller om plassen skal bli  

      opptatt av andre, det får 
disse sidene vise.  

 
                Charles Dickens 
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1 Først en bekjennelse 

 
Å skrive om institusjonslivet, barnehjemslivet eller guttehjemslivet er ikke lett. 
Ordene flyter ikke, for å si det sånn. Men lysten har vært der. Og ulysten. De 
har vandret til hope - som så mye annet i livet mitt. Denne historien startet jeg 
på for flere tiår siden. Den skulle bli en bok. Siden har det gått i rykk og napp, 
mildt sagt. Mest i rykk. Sist jeg kikket på dette, var på en tid da jeg fortsatt 
kalte meg for en slags forfatter. Jeg forsøkte å få liv i teksten - enda en gang, 
men måtte gi opp, den gangen også. Nå har jeg gitt helt opp. Og da er det 
egentlig lettere å fortsette -  

Og doktor Ræder, min evige doktor Ræder ute på Dikemark sykehus, 
på avdelingen Slottet som de kaller det, sitter tålmodig og hører på meg. Uke 
etter uke, måned etter måned, ja gud vet, år er det kanskje blitt - hvor er det 
blitt av livet spør jeg meg? Og på den samme ukedagen, i det samme lille 
rommet med vindu ut mot Dikemarkvannene eller hva de heter. Ja det lukter 
alltid ansjos eller noe annet fiskegreier når jeg kommer inn. Han spiser lunsj på 
kontoret, det er et sikkert tegn på profesjonalitet. Han blander seg ikke for mye 
med de andre. Og han virker interessert. Men av og til følger han meg ikke, 
som han uttrykker det. Og da må vi begge le selv om jeg av og til ser at han 
også har litt angst for meg. Da står døra ut ofte litt på gløtt har jeg merket. Og 
det sitter en på utsiden, en av pleiemedhjelperne, en kraftig kar, en nord-
lending. Og jeg er visst dårlig igjen som de sier - og du hopper for mye, sier 
Ræder. Prøv å holde tråden! Forsøk i det minste. Og han ler enda en gang - 
eller forsøker å le. - Men hvis du syns dette er rotete, svarer jeg da, så skulle du 
sett hodet mitt innenfra. Og så ler vi endelig begge hjertelig - og det blir taust 
en lang stund. Og jeg forsøker igjen:  

Problemet er at jeg ikke husker noe. Det gjelder spesielt det som går 
på materien mennesker. Jeg har vasset i det vi kaller institusjonsfolk i hele mitt 
liv, jernsengene sto tett på salene både på barnehjemmet i Hakadal og på Wai-
senhuset i Oslo. Ved spisebordene på Store Ullevål var det dekket til opp mot 
et halvt hundre mennesker. De store og blanke brødfatene var plassert ved 
bordendene, de ruglete melkeglassene med hank fylt opp til hver, pålegget på 
midten - og tok du utenfor tur, satt gaffelen vennlig i hånda før du visste ordet 
av det. Det var før jeg selv lærte å stikke og etterlate de svake smuler, ja 
drømmen om smuler. Det var slik det var. Ikke så mye å gjøre med - og ikke så 
mye å gråte over egentlig.   
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Jeg var etter hvert blitt en slags leder i flokken, min egen flokk, det 
husker jeg. Et drevent og utlært institusjonsmenneske. Hele livet i institusjon-
enes tjeneste. Men jeg husker ikke navn, bare nummer, ja ofte ikke nummeret 
heller. Men døgnrytmen, måltidene, leggetidene, morragymmen, idretts-
treningen, reglementet og lekselesinga. Nesten alle ansikter er vasket bort. Nei 
det blir vel feil.  

Jeg visste ingenting om dem, selv da. Den gang. Ingen adresser, ingen 
foreldre. Hvor bodde disse menneske før de kom på institusjonene? Hvor i all 
verden kom de fra? Ingen hjemsteder, ingen forhistorie. Taust og lukket - som 
en kalket grav. Besteforeldre? Et helt folk uten røtter - på vandring? Trær alene 
i skogen, skygger? De kom fra ingenting. Og forsvant ut i ingenting - i det vi 
kaller verden og livet.  

Siden har det stort sett vært taust - om det som er verdt å huske om et 
menneskeliv. Alle forsøk på husker-du og gjenforeningsfester har vært pinlig 
morsomme og repeterende øvelser, en vandring i skyggenes dal - et Johan 
Borgens Nobiskro der alt er liksom litt forvrengt og latterlig. Og i mange år 
gikk jeg og sa til meg selv - nesten som en nevrotisk og repeterende øvelse: Jeg 
er så glad for alt jeg har glemt!  

Akkja. 
Men der har du problemet. Hvordan skrive om mennesker du ikke 

husker? Som du ikke vet noe om? Jeg kan saktens skrive om meg selv. Men i 
lengden blir det spinkle greier. Et menneskeliv er ikke så rikt. Hamsun prøvde i 
mange år, men selv han måtte gi opp, han som reiste og opplevde så mye. Selv 
han.  

Etter hvert presser menneskene likevel på, som har levd rundt en. De 
levde og lever også et liv. De hadde også en skjebne - og er sin egen historie. 
Hvorfor er dette livet mindre interessant enn ditt eget? Enn mitt?  

Ja for i det hele tatt å komme i gang, måtte jeg rett og slett sette meg 
ned å dikte opp skjebner og situasjoner jeg tvilte på hadde skjedd i det hele tatt. 
For eksempel den gangen på gårdsplassen på Waisenhuset, på Ullevål, en 
nokså kald høstmorgen husker jeg. Det blåste og bestyreren raste fordi noen 
hadde brutt seg inn i matkjelleren om natta.  

Det var jo egentlig en nokså vanlig sport, det. Ja alle veier fører til 
matkjeller’n, som Lasse Sjampo så filosofisk sa det. Han var fra Briskeby nede 
i byen så langt jeg kan erindre. Sjampo var forresten et navn han fikk siden tror 
jeg, altså senere. Som bitteliten kjabbegutt gikk han bare under navnet Lasse 
Liten. Oppe på Berg gymnas kalte de han også for Krabba. 

Det var fordi han nesten druknet under den altfor store skulderbaggen 
han alltid gikk og bar på. Og den var av alle ting ikke fylt av skolebøker, men 
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av fillete og ihjelleste romaner, diktsamlinger og allslags papirer, kladdebøker 
og utkast. Og han, Lasse-gutten, greide ikke legge verdisakene fra seg noen 
steder og slepte dem med seg overalt. Inn i klasserommene på Berg gymnas, ut 
av skolegåren, inn på det ny rommet sitt på Waisenhuset etter at sovesalene var 
borte, ned på vinkelkafeen på Majorstua og videre nedover Bogstadveien hjem 
til mora i helgene - en altfor stor bag til en altfor liten fyr som i en altfor ung 
alder hadde begynt å miste håret og som nå gakket seg skrått og litt humpete 
bortover fortauet under sitt eget livs og sitt eget forfatterskaps tunge byrde - og 
forsvant skrått til høyre nedover mot Briskeby.  

Akkurat det var på andre siden av byen der jeg selv var født - i 
Strømsveien 392 på Furuset oppe i Groruddalen - et lite, trekkfullt og ustelt 
våningshus omkranset av noen gamle og ustelte epletrær på en gjengrodd tomt. 
Låven ved siden av huset rommet en utedo og druknet i busker og brennesle og 
noen gamle gårdsredskaper. Selv som barn kan jeg huske den litt sitrende trist-
heten ved denne låven og dette lille huset mine foreldre bodde i. Det startet 
liksom med det. Siden har mitt eget liv vært mye latter, slag og oppturer - det 
er slik jeg er skapt antakelig - men tristheten var begynnelsen.  

La oss holde oss til det.  
Jeg tror det er slik.  
Men Lasse Sjampo, min gamle venn, Lasse Christensen, både smart og 

gatesmart på én gang, og mer enn det, kjappeste hodet på huset som de så ofte 
sa det på gamle Waisenhuset eller Hytta. Synd at våre veier skulle skilles så 
brått - han som alltid pleide å få det siste ordet. 

Han om det.  
Ja ingen skjønte vel egentlig hvorfor bestyrer Steen på Waisenhuset 

var så sint akkurat da - den høstdagen på Hytta. Var det fordi hvalkakene til fru 
Signe Steen alltid ble stående urørt? Hermetikklageret hennes fra krigen da hun 
var materialforvalter i hjemmefronten på Hedmarken? Boksene - eller noen av 
de eldste og meste garvede blant dem - som med tidens tann og fylde hadde 
utviklet den eventyrlige egenskap å kunne gå - eller rett og slett sprenge seg 
selv i lufta der de hadde stått og bulet i årevis på de hjemmesnekrede hyllene til 
vaktmesteren nede i den mørke matboden innenfor vaskekjelleren. Bakenfor 
dør etter dør, låst og gjenlåst og lukket som bare den flittige fru Steen var i 
stand til. Var det på grunn av disse? 

Eller var det bare for å markere seg at bestyrer Eystein Steen var sint?  
Markere seg som leder?  
Som bestyrer?  
Gud vet.  
Han hadde liksom fortsatt kontrollen? 
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Åja, bestyrer Steen ville vite hvem det var!  
Der og da. 
Det var vel egentlig et litt håpløst utgangspunkt, syntes vel de aller 

fleste. Alle skjønte det. Og litt meningsløst også. Ingen ville vel fortelle det 
høyt - mens vi sto der? Hadde han tiltrådt tåpenes sammensvergelse? Eller blitt 
rammet av alderens visdom og tåketale?  

Steen ville selvsagt få vite det ganske raskt - i etterkant. Hvorfor hadde 
han slik hast? Det var mange som var villig til å selge både det ene og andre for 
å kunne ligge å skulpe i kjølevannet av det gode liv som Steen-familien rådet 
over på Waisenhuset. 

Vi sto nå oppstilt i seks rekker foran bestyreren med ryggen mot gym-
bygningen og ansiktene mot hoveddøra. Høsten hadde kommet til Hagebyen. 
De største poplene hadde gulnet i toppene og bladene føyk ned gjennom Ulle-
vålsalleen og sideveiene helt ned til John Colletts allé og la seg i hauger opp 
mot de brune, lave hagegjerdene. Hagebybeboerne på sin side angrep uvesenet 
med iltre raker og toppede trillebårer. Idyllen skulle beskyttes, pleies og stelles 
- det var en slags konkurranse mellom dem, som alle alltid vant. Tenk det. 

Og noen av de eldste gutta hadde glemt turnskoa på vei til morra-
gymmen og hadde flyttet seg fra singelen og over til murhellene som lå som en 
slags gangvei mot hoveddøra og hålen og spisesalen der inne. Kjøkkenjentene 
ventet med frokosten. Og der sto fru Søgne i vinduet, den gamle kokka på 
Waisenhuset, hyttepuddingens hersker og mesterinne. Og litt skult bak henne 
Blingsen, Mr. Know-All, hjelpesmann og altmulig på gamle Hytta. Det var så 
typisk han å trekke seg den lille meteren tilbake når det stormet som verst rundt 
alt og alle. Han hadde visst også en egen iboende evne til å gjøre seg liten, 
mindre enn han var - og da ble han av og til, til nesten ingenting, oppløst av 
luftdragene rundt seg, til støv og støvkorn. Han, Blingsen, hadde levd og levde 
et stille institusjonsliv i ly av makten og trivdes under den. Ja han hadde vel 
egentlig aldri kjent til noen annet, stakkars - 

Det kom ikke noe svar fra gutteflokken der ute på gårdsplassen. Matta 
sto der stor og slepen helt forrest og smilte med blikket stirrende rett framfor 
seg, min plageånd og evige forbilde. Hva hadde ikke han lært meg - av å tåle 
og se vekk og holde ryggen fri og sørge for å ha smutthull og flere utganger ut 
av hiet! Men det var også lettere for han, når han alltid hadde den tanketomme 
og farlige Skyggen gående rett bak seg uansett hvor han var. Det var sikkert.   

Og det var helt taust i flokken nå. Mange av de minste hadde trening-
soverållsene på. Ja de hang som sekker rundt kroppene deres, ja særlig på Tore 
Ledning, han som senere i livet fikk en slik ynkelig skjebne og som knapt orket 
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å stritte imot mens han stille og upåaktet av verden omkring sank til bunns i sitt 
eget håpløse liv.  

Fingern, Finn Akselsen - bestyrer Steens egen Fingern - han sto der 
imidlertid i kortbuksa og frøys ikke mer enn det han pleide å gjøre når han gikk 
med avisen om morran nede på nedre Ullevål. De lange beina i militærstilling - 
blåskjorta åpen - han var knapt blitt tenåring før han raget like høyt som de 
aller største på gymnaset. Akkja, han endte til slutt i fengselsvesenet han også - 
men til alt hell for han selv på den riktige siden av gitteret. Han også sto og 
ventet på at ingen skulle si noe - han som alle oss andre: De alltid tause Rosin-
ene og Store-Per. Åja også Store-Per måtte stå igjen - ventet og pustet tungt og 
så ned - også han som aldri gjorde noen vondt, som var lammet og snillheten 
selv og som holdt sine beskyttende hender over meg når han selv hadde mot og 
krefter til det, han også.   

Men før eller siden måtte vel Steen gi seg han også. I kontorvinduet 
oppe i bestyrerfløyen beveget gardinene seg, og noen mente de kunne se både 
fru Steen og skyggen av Karl Skårderud bak henne. De hang sammen som 
erteris. Ja kanskje sto lille Eva Skårderud et eller annet sted bak der også, i 
skyggen av faren. Stakkars snille Eva med all redselen og alt hatet sitt.  

Sekundene og minuttene gikk.  
Ingen tystet.   
Javel da. Selv Fingern og Bremsefettet - han som svømte fra Øya til 

Brevik med den store kroppen sin - selv de ristet litt nå og presset armene inn 
mot overkroppen for å holde ut. Ja holde ut, kanskje det var ordet for waisen-
huslivet?  

Gud vet.  
For bak meg var det nå en som begynte å snakke lavt for seg selv. Det 

var nummer 17. Han hadde det med det, og det er i grunn alt jeg kan erindre 
om dette merkelige og i bunn og grunn helt gjennomsympatiske mennesket. 
Siden i livet komme han forresten til å tenne på en bygård, ja på flere bygårder 
og ba om tapt arbeidsfortjeneste i rettssaken etterpå - den hadde trukket i lang-
drag for han.   

Nå ba nummer 17 Fadervår, sakte og for seg selv, stakkato, som i tran-
se slik han hadde lært det av lærer Myklebust ned i skolestua:  

 
…du som er i himmelen,  
helliget vorde ditt navn, 
komme ditt rike,  
skje din vilje… 
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Hold nå kjeften! kom det stille fra sidemannen. Hold kjeften for faen! 
Og nå hadde Steen ansiktet helt nedi trynet på en som hadde vært med.  
Men han hadde ikke vært med!  
Bestyreren Steen festet den høyre og berømte klypa i håret ved det ene 

øret til gutten foran seg - og løftet.  
Ånei! Han hadde fortsatt ikke vært med. Selv om han nå sto på tærne.  
Mange visste likevel hvor godt dette var - og kjeften var lukket som et 

segl. Inntil videre. 
Steen holdt han oppe. 
Da skjedde det: Det kom som et rop fra hoveddøra. Det var vel det alle 

hadde ventet på antakelig. Og det var ikke første gangen.   
Steen hadde et fornavn - og nå var det han som fikk gjennomgå.  
Fru Signe Steen - bestyrerinna på Waisenhuset i Oslo - lekset han opp. 

Den svære mannen sto skolerett og hadde ikke et eneste svar på utropene og 
anklagene hennes. 

Jamen, du ba meg jo - 
Skal de stå og fryse seg syke? Skal guttene stå og fryse? Hun var som 

en tiger oppi ansiktet hans.    
Nei, men hvordan -  
Nå var det fru Signe Steen som endelig var den barmhjertige samari-

tan. Og det var hennes matkjeller de hadde ranet - også godterilageret. Ja særlig 
det. Hermetikken hennes fikk stort sett hvile i fred bortsett fra de plommene i 
sukkerlake hun var så glad i å dele ut etter idrettskonkurransene på huset, oppe 
i Vangsåsen i påskeferien - eller ned på Øya ved Brevik om sommeren. 

- - -    
Ja ingen tvilte vel på at fru Steen hadde rast der oppe på kontoret og 

kommandert bestyreren ut. Steen var håndlangeren. Han var verktøyet og riset 
bak speilet i én og samme person. Og Steen selv visste vel gjennom et langt 
institusjonsliv at så lenge Signe Steen fikk spille sin lille rolle fra kulissene og 
bakrommet, så ville hun la han beholde både talerstolen, taburetten og makten 
til hva som helst på Hytta og Waisenhuset. Det var sikkert.  

Men etter hvert som bestyrer Steen hadde grepet mer og mer til flask-
ene i alder, år og utslitthet, hadde de gamle truslene hans etter hvert sluttet å 
virke. De eldste waisenhusgutta hermet bak ryggen hans. Og de små tok etter, 
særlig Are, min bror, han som bare gikk under navnet Papegøyen. Are Thøger-
sen hadde fått det for seg å bruke deler av livet og oppveksten på å trene inn 
lange tirader med alvorlige og truende Steen-formaninger mens han harket og 
spyttet klyser i lommetørklet og puttet dem i lomma og tok dem opp igjen og 
gransket dem lenge før han fortsatte:  
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Om hva slags medisin som hjalp dagens ungdom opp av grøfta og inn i 
det lykkelige livet i den nedslitte OBOS-blokka oppe på Lambertseter - et fast 
håndtrykk, blankpussede sko, nyklipt sveis, blådressen på og et dypt bukk i 
bakken for sjefen - ja her var det gutten og mannen som var villig til å gjøre alt 
- det vil si alt - for å komme seg opp og fram - en glattslikket og hederlig smy-
ger som hadde lært seg å sparke nedover og fette oppover. En skikkelig hytte-
gutt - en waisenhusgutt! Åja.  

Og Are lot seg ikke stoppe. Han hadde sitt faste publikum blant de 
små og mellomste som strømmet til rundt han når han satte i gang sine revy-
opptredener for å forsøke å matche revyene fra den gang, fra femtitallet - Ste-
ens storhetstid - da hytterevyen var noe også hagebyfolket kom og så på med 
latter og glede på den gamle hovedgården midt i Hagebyen. 

Var det ikke slik også teaterelskeren Bernt Anker og John Collett selv 
ville ha det på Store Ullevål? Åjo. Selskaper og baller og små musikalske opp-
trinn, opplesing av dikt og konkurranser med åpne dører ut mot øvrehagen og 
blodbøken og soluret der nede - Oslofjorden man bare kunne skimte mellom 
restene av den gamle barokkhagen fra gartner Gäbleins tid - et gjengrodd lyst-
hus der nede til høyre, den tunge eføyen på murveggen opp mot annen etasje 
og gutterommene, druene som vokste seg kanskje litt større i år fram mot okto-
berfesten med alle de gamle hyttegutta i de mørke dressene sine -  

Sydama Brita Berle sto også i vinduet nå - på andre siden av gårds-
plassen. Systua lå i første etasje under bestyrerboligen med et lite vindu ut mot 
gårdsplassen og et enda mindre på den andre veggen - ut mot Hagebyen og 
verden og verdens forgjengelighet. Hun skjulte seg ikke der hun sto. Hun had-
de sett dette før. Også hun ventet på at det skulle ta slutt. Nå så hun på den 
tynne kroppen til barnehjemsgutten Mikkel Thøgersen, altså meg eller den jeg 
forestiller var meg, og tenkte vel at han holder det vel ut - det var verre med de 
to som sto bak han, broren Are og Kaninen, Kai Andreassen. Barnehjemstanta 
Liv Nilsen hadde bedt så tynt for dem da de kom på Hytta, én etter én, i den 
svarte, gammeldagse drosja - koffertene lå baki:  

Pass på dem - de er unga mine! nesten ropte hun ut. Men jeg har for 
mange av dem oppe på barnehjemmet. Ja Liv Nilsen hadde grepet sydama på 
Waisenhuset med begge hender og hadde deretter snudd seg brått bort. Og de 
brune koffertene sto igjen etter henne med alle tingene som sto på lista de had-
de fått tilsendt med Signe Steens underskrift og det runde stempelet nederst - 
Christiania Opfostringshus 1778 i rødt og sølv og med to uniformskledde skik-
kelser som holdt rundt byvåpenet: Unanimiter et Constanter - evige og be-
standige, urokkelige og faste. Ja her var de kanskje kommet i trygge hender? 
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Og det var vel verre steder enn dette. Ja Liv Nilsen var selv barnehjemsbarn. 
Og visste vel hva hun snakket om.     

- - - 
Den barmhjertige samaritan Signe Steen hadde altså slått til igjen - og 

reddet situasjonen for bestyrerparet på Waisenhuset og Hytta. Ja du kan snakke 
med institusjonsbarn, barnehjemsbarn eller barnevernsbarn om alt mulig - og 
nesten alle er uenig om alt, om livet på institusjonene, på barnehjemmene, på 
stedene, hva de har opplevd - og ikke har opplevd.  

Noen har lidd, noen stortrivdes, noen husker lite - eller helst ingenting. 
Andre fikk venner for livet, de fleste uvenner for livet. Men følelsen av å stå 
midt i en ring omkranset av nestekjærlighet og omsorg og ikke minst empati, er 
felles for alle - det husker alle.  

En million fluer kan ikke ta feil, dritt er godt. Drittlivet ditt stinker 
rundt deg - og lukta er som en magnet på folk med hjelpesyken eller neste-
kjærlighetssyken. De kaster seg over deg og invaderer deg med hjelpefølelsen 
sin. 

Ja selv om du fortalte dem i klare ordlag at det kanskje var de som led 
av en sykdom og at du - akkurat du - bare vil være i fred - å få kunne tygge ned 
havregrøten din i ro og mak og ha på sånn noenlunde tørre klær og gå fritt 
omkring i byen med hull i skosålene, så vil de allikevel alltid se barmhjertig og 
medlidende på deg og grave i barndomsdritten og familiedritten din. For å få 
deg på rett kjøl som det heter.  

Åja - og de gir seg aldri. Du slipper aldri unna. Når du først har havnet 
helt nederst ved bordenden deres.  

Selv Alf Prøysen, ja selv han, husmannsgutten fra nederste hylle på 
storbøndenes Hedmarken, selv han syntes synd på barnehjemsungen. Selv han 
som måtte ha katten i senga for å holde varmen i husmannsstua når kulda beit i 
Prestvægen oppe på Rudshøgda. Åja. 

Han sjøl skulle synge og tralle på barnehjemmet i Hakadal en gang på 
femtitallet, og ble tilbudt femti kroner av bestyrerinna. Og avslo selvsagt: Han 
spelte ikke for småpenger! 

Han tok vel heller toget den andre veien antakelig - fra Nittedal stasjon 
og ned til Oslo, til gamle Østbanen og opp til Marienlyst med Majorstutrikken 
og kanskje inn til Erik Bye med alle visene og glassene sine. Ja dette var altså 
sparegrisen og toøringen i ensom majestet!  

Avslaget fra Prøysen svei. Men først og fremst for tantene og bestyrer-
inna. Men så slapp da også Prøysen å møte elendigheten og foreldreløsheten i 
strippet form der oppe på Haslum barnehjem nord i dalen. Kanskje han heller 
ikke likte den glatte og hese Blue-Master-stemmen til bestyrerinna, fru Øvre-
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berg? Rollen som filantrop og menneskevenn passer kanskje dårlig for folk 
som hadde måttet skjule fattigdommen sin - i generasjoner. Jeg tror Prøysen 
vegret seg jeg. At han kom med utflukter. At han luktet lunta.  

Ja også jeg - av alle - prøvde meg i noen år som hjelper og med-
snakker. Men måtte gi det opp. Jeg spilte i flere år daglig jordnær, varm og 
pedagogisk - og fikk det ofte til syntes jeg. Men stadig oftere falt jeg igjennom 
hos de profesjonelle - gang på gang. Og til slutt måtte jeg gi det hele opp. Det 
lille jeg fra fødselen av eventuelt måtte ha hatt av nestekjærlig omsorg for 
andre, var antakelig plukket av meg - på sovesalene og ved matbordet på insti-
tusjonene. Det er i hvert fall slik jeg liker å se meg selv. Og da snakker jeg 
selvsagt om de stedene jeg mener å huske noe fra. 

Det fins også andre steder, bare navn - et sted i Asker, Breidablikk 
Nærsnes. Selv min mor Inger Thøgersen, som ikke lever lenger - ja selv hun 
som også var tyskertøs nesten til fingerspissene - selv hun hadde visst protest-
ert i det stille mot at jentene som en gang var blitt snauklipt og tuktet etter kri-
gen, at de nå som barnehjemstanter gladelig og med hård hånd slo litt nedover 
mot de som var enda mindre enn dem, ja de aller minste. Ja jeg var på vei dit 
en gang, i bil - til Nærsnes - så et skilt og tok av - i motsatt retning. Feig, util-
freds, nevrotisk og unnvikende, som alltid. En flykter.  

Men la oss nå starte med det siste først: Christiania Opfostringshus, 
Waisenhuset i Oslo. I Ullevål hageby som sagt. På Store Ullevål hovedgård - 
jeg gjentar det gjerne og bestyrer Eystein Steen kunne ikke få sagt det mange 
nok ganger han heller: Store Ullevål, altså ikke Lille Ullevål der sykehuset 
omtrent ligger i dag. Blant de ansatte og gutta het internatskolen eller kost-
skolen bare Hytta. Et tysk kallenavn for stedet der læreguttene i en håndverks-
bedrift møttes og holdt pauser.  

Og ikke minst fortalte historier, sant og usant om hverandre. Særlig 
usant. Ja av og til rene eventyrfortellinger, Baron von Münchhausen kunne 
ikke gjort det bedre. For det fins vel knapt mer oppfinnsomme, ja skarpskodde 
selvbedragere og virkelighetsfordreiere enn barnehjemsbarn og institusjons-
elever. Der kom den. Ja der slapp jeg den. Så er det endelig sagt.   

Ja la oss ta Hytta først. Vi starter med en sang. Det var vanlig på Hyt-
ta. Helst en marsj. Men ikke Hyttesangen med den gamle tyske matrosmelo-
dien.  

Denne sangen er langt eldre. Og jeg har aldri sunget den selv, men har 
hørt en gammel hyttegutt dra den en gang i korridoren i annen etasje inn til 
gamle annensal. Der han bodde i mange år i mellomkrigstiden. Og som han 
selvsagt ikke husket noe av.  



 
 

19 

Han hadde kommet helt fra Amerika for å synge denne sangen. Og for 
å fortelle meg - eller en eller annen som måtte befinne seg på huset akkurat da - 
om alt han hadde glemt. Etterpå ga han meg femti dollar og tok meg i hånda og 
sa han hadde stor tro på meg som menneske og oppkomling. Og at jeg en gang 
ville bli noe stort her i verden. Det var han sikker på. 

Han fikk dessverre ikke helt rett. Men det var ikke hans skyld. Jeg har 
selv siden ødet bort i hvert fall litt av mitt liv som hipp og mislykket pedagog 
for elever jeg verken har likt eller har hatt den ringeste omsorg for. Men det er 
annen historie. En mager trøst er at disse elevene antakelig ville ha fått enda 
dårligere lærere enn meg siden det er en hærskare av dem i skolen. Men nok 
om det. Hadde man bare ikke støvsugd omgivelsene for lettskremte og lavt-
fungerende småborgere - og lønnet og plassert dem i en bygning man kaller 
skole.  

Hadde man bare ikke - akkja. Kanskje det nestdårligste alternativet - 
altså meg, det etter hvert glatte og nedskrapte institusjonsmenneske, også under 
falsk navn - at kanskje jeg ikke var så verst allikevel?  

Hvem vet.  
Ja gud - hvem vet. 
- - -   
Men før sangen jeg lovte - en håndskrevet historie, et gulnet ark stukk-

et inn i en støvete jubileumsberetning fra loftet på Store Ullevål da Waisen-
huset var blitt historie, nedlagt og gravlagt. En gang for alle. Heldigvis.  

Slik går den:  
En varm juninatt en gang på nittensekstitallet ble to gutter i pyjamas 

stoppet av en politipatrulje nede i sentrum. De var barbeint og pysjene hang 
som rutete laken rundt dem, snørt sammen med hvite snorer knyttet rundt de 
spinkle guttekroppene. Det var et veddemål, sa de - en test. Politifolkene ville 
ta dem med til Møllergata. Men de ville hjem, protesterte de, opp til Hytta 
igjen. De ville ikke på politistasjonen.  

Politimennene kjørte dem opp til Ullevål hageby, opp til Waisenhuset, 
til Store Ullevål, en gang John Colletts gård fra slutten av syttenhundretallet, 
hovedgården til Ullevålseter. Altså setet for mannen som hadde plantet alle de 
gamle bøkene, poplene, lindetrærne og almetrærne i Hagebyen. Mannen som 
hadde lagt alleen opp mot Damplassen, og Ullevålsalleen ned mot Vestre Aker 
kirke. En gårdsallé som seinere ble stykket opp og delt av Sognsveien der trik-
ken går i dag. Ja det var fortsettelsen av denne gårdsalleen, altså Ullevålsveien, 
som var testen og prøven - John Collets egen vei - helt ned til Akersgata 55 og 
kontorene til barnevernsnemnda og overformynderiet.  
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John Collett eller Jan Ullevold som gårdsfolket kalte han, var proprie-
tæren som lot tjenestefolkene drive kuene oppover Damefallene mot Sognsvatn 
hver sommer. Og som om vinteren la ut forgiftet åte mot ulveplagen på jordene 
der sykehuset seinere ble bygget. Ja han var mannen som stadig var i Tyskland 
og Frankrike og hentet glass og porselen til dekkebordene i den store spisestua 
med vinduene ut mot Aker og fjorden der nede, og som sendte undertøyet sitt 
til vask og stiving med båten til London. Slik gikk i hvert fall alle historiene 
om han. Han var alle hyttegutters åndelige far og daglige helt, salige Collett -  

Og vi gikk ikke inn da vi ble sluppet ut av politibilen i porten i Ulle-
vålsalleen 37. Vi snek oss bak gymbygningen og ned i nedrehagan der ble vi 
sittende i restene av tempelet og lysthuset til Jan og John selv, mens fuglene 
holdt morgenstell i den enorme linde- og almeskogen rundt oss. Og mens sola 
tittet fram bak åsene i øst.  

Slik hadde vi sittet noen ganger før og tenkt på salige John Collett som 
hadde vært den største av dem alle, nesten større enn godseier Bernt Anker selv 
- og vi hadde kjent hvordan det halvdunkle skjæret av godseierne selv streifet 
de gamle cordfløyelsbuksene og brunskoa våre - slik at de i motlyset gjennom 
løvflimmeret kanskje framsto som silkeklær og spennsko fra plankeadelens tid.  

Håpet var i hvert fall der.  
Vi følte det slik. 
Og nå plaget han oss, John Collett. Om nettene på loftet med lenkene 

og stønnene sine. Hvorfor hengte han seg ikke én gang for alle og ble ferdig 
med det? sa vi til hverandre oppe på sovesalene. Som gamle bestyrer Frost? 
Eller bestyrer Fjørtoft. Som stupte i Stiften, steindød.  

Ingen av de gamle bestyrerne hadde siden dødd en naturlig død eller 
på sotteseng, som Blingsen så gammelmodig uttrykte det. Ja han skulle alltid 
rette på alt, den blingsegutten. Og John Collett selv romsterte over hodene våre 
om høsten og ofte vinterstid og ergret seg nok over at bestyrerne der nede i 
underetasjene holdt ut. Han selv hadde jo dødd så altfor tidlig på sin egen gård, 
og etter å ha hjulpet selve den norske hæren mot storsvensken Gustaf M. Arm-
feldt og svenskeguttene hans i 1808. Hvorfor skulle folkene på Ullevål etter 
han - leve og virke lenger enn det som strengt tatt var nødvendig? John Collett 
selv skjønte det ikke. Og vi skjønte det ikke. 

Men de to waisenhusguttene måtte oppgi navn og fødselsdato i bilen 
før de ble sluppet av i porten. Den ene var Kaninen, Kai Andreassen, nummer 
13. Den andre var meg, Mikkel Thøgersen. Nummer 31. 

Hvor Kaninen er i dag, gud vet. Sist jeg så han, var da vi hentet han og 
Tore Ledning nede i Skippergata med krokete bein, ustø gange og brune tenn-
er. En omgang i den store vaskemaskinen i vaskekjeller’n til Målfrid ville nok 
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sikkert ha hjulpet dem begge. Det var det første jeg tenkte, jeg innrømmer det. 
Stakkars Kaninen. På mange måter hadde jeg vel kanskje brutt et eller annet 
slags løfte overfor tante Liv oppe på  barnehjemmet i Hakadal, det er mulig 
det. Men jeg er ikke i stand til å vite eller huske hva jeg kunne ha gjort anner-
ledes. Kaninen var fortapt. Kanskje allerede fra fødselen av? Det må ha vært 
slik. Bare Gud og genene vet antakelig. Og jeg klarte ikke redde han. Og han 
ville ikke redde seg selv heller. Det var kanskje det verste. I hvert fall det ver-
ste for han selv.  

Men vi fikk pengene våre, Kaninen og jeg, det var det viktigste. En 
femmer hver fra de eldste gutta på koven. Ja vi hadde småløpt over Vestre 
Aker kirke og ned til Adamstua og St. Hanshaugen der Knud Pedersen og følg-
esvennen hans, Knut Hamsun, hadde latt Sult-helten sitte og tygge papirkuler 
og forgå på en parkbenk mens han lærte politifolkene rundt seg hva klokka var. 
Og hva de hadde å forholde seg til her i verden når de møtte adelsmenn og 
andre Wedel-Jarsbergere som for tiden hadde det litt knapt med mat og over-
frakk og annet - 

Ja vi stoppet ikke før nede i Akersgata. Det var forsommer og varmt - 
selv om nettene. Og de nye hadde vært på opptak og blitt tatt mål av til blå-
skjortene sine. Og syrinene i Hagebyen sendte parfyme opp i sovesalene.  

Og det var umulig å sove -  
Ja Bitten og Ingvild de andre jentene nede i Akersborg terrasse hadde 

vært oppe ved porten før andakten. Og de store gutta hadde klatret ut og kom 
ikke inn igjen. De mellomste ville heller ikke sove. Og slik gikk det til at vi 
småløp over trikkesporet som skar nedover Theresegate til høyre og ned forbi 
Bislet bad og Holbergs plass. Vi fulgte altså John Collets vei rett fram, Ulle-
vålsveien. Asfalten var varm og myk. Trærne enorme nedover salige Jan Ulle-
volds vei. Ja de skjulte nesten bygatene og husene omkring.  

Og drosjene stoppet ikke.  
De hvinte forbi. 
Slik var det. 
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Sang til Opfostringshusets 150-årsjubileum 
1. oktober 1928 
 
(Mel.: I rosenlund, under sagas hal) 
 
Til barnets lyse og lune hjem, 
hvor livet lykkelig leves, 
gikk såre lengsler fra alle dem 
som stirret mot det forgjeves. 
Forbi de hus, hvor trygghet bor, 
Drog der en barneskare, 
som kalte stilt på far og mor 
men hørte ingen svare. 
 
Men denne skare har funnet frem 
på tunge, ensomme veier 
til det, den savnet: sitt annet hjem -  
og det er det, som vi eier. 
En dør gikk opp - en havn ble vår. 
Her gikk vi inn til dåpen. 
Og i halvannet hundre år 
hjertedøren åpen. 
 
Med kjærlig vilje, med tro og flid, 
som til vårt virke vi sanker, 
blev mangen rustet til livets strid 
og modnet gjennom dens tanker. 
Og hjemmets porter, som sprang opp, 
skal se, når tiden kommer, 
hvert kull påny i freidig tropp 
dra ut i livets sommer! 
 

Rolf Hiorth Schøyen 



 
 

23 

 

2 Men ikke vanvittige eller krøplinger 
 

Fram til 1917 lå Christiania Opfostringshus fortsatt i Kongens gate 1 nede på 
Bankplassen. Det ble også bare kalt Waisenhuset. Det var den overgeskjeftige 
Christian Kvart som grunnla denne delen av byen etter bybrannen i 1624. Ja 
salige Christian står der den dag i dag og peker målbevisst bort fra ølglassene 
på Stortorvets Gjestgiveri og ned på brosteinen. Han gjorde nettopp bygatene 
bredere, og husene skulle bygges i mur.  

Men byen brant igjen. I 1708. Og ikke alle hadde fulgt danskekongens 
påbud om murbygninger. Men de snorrette gatene i Kvadraturen var langt lett-
ere å forsvare mot militære angrep på Akershus festning. Det fikk svenske-
kongen Karl den tolvte erfare noen år senere. For kanonene fra Akershus send-
te folkene hans hinsides i et angrep på den norske byen Karl siden aldri skulle 
glemme - eller forsøke å gjenta.  

Ja det er ikke alltid slike ting man går og tenker på når man står og 
kikker på de halvglade horene rundt den tunge murbygningen som rommet det 
gamle hovedpostkontoret i hovedstaden. Men slik er altså historien. Og det 
man har trasket seg til her livet mellom stive og myke permer, blir man liksom 
ikke alltid kvitt sånn uten videre. Det henger ved en, om man liker det eller ei. 
Man ser de gamle forbannede tingene i alt, slik det var - og lever som for-
gjengelig her på jorden helst mer i fortiden enn den tankeløse nåtiden. 

Ja selv etter noen øl på salige gamle Kvarten eller Rådhuset, like ved 
der Hamseskarven selv eller Knut Hamsun giftet seg for første gang i en kirke 
som ikke fins lenger, ja da vet man at helt fram til slutten av syttenhundretallet 
så var det fortsatt ingen bebyggelse mellom Christian Kvarts Christiania og 
gamle Oslo eller Gamlebyen på andre siden av Bjørvika. 

Og mellom de to fordømte bydelene lå Bernt Ankers enorme trelast-
lager eller planketomter på østre side av Akerselva. Derav navnet Tomtegaten. 
Ja der den selvsamme Knut Pedersen senere led og stred med alle pengene fra 
handelsmann Zahl som han ikke kunne bli kvitt fort nok. Og den enda rikere 
Bernt Anker hadde eget palé eller et lite slott mot sjøen og havna der dagens 
tapere selger sine dødelige doser til blodig overpris.  

Fred virkelig være med dem. 
Ja Anker eide til slutt både Bogstad, Frogner og Store Ullevål hoved-

gård sammen med den ti år eldre og styrtrike kona Mathia Anker, født Collett. 
Det siste skal en merke seg.  Hun var nemlig barnebarn av engelskmannen 
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James Collett, en av Christianias rikeste menn på begynnelsen av sytten-
hundretallet. Ære være han og hele hans slekt som det løse bladet forfatteren 
Johan Collett Müller Borgen ikke kunne fordra - og han om det.  

Ja virkelig han om det.  
Men Mathia og Bernt Anker fikk ingen barn selv - og antakelig derfor 

deres evige glede over barn, og særlige fattige og hjemløse barn.  
Og i 1793 forteller historien at Bernt Anker ga bort den forfalne stor-

gården Store Ullevål hovedgård til John Collett. Han var nevøen til Mathia 
Anker. Men realiteten var vel at Mathia Anker - ti år eldre enn sin mann og 
med sitt litt langt lysere hode og gavmilde sinn - ja realiteten var vel at hun 
også ga bort gården til sin egen niese og tidligere pleiedatter, Marthine Elieson. 
Det var viktig å holde formuen i slekten. Det skulle vise seg å være smart, for 
Bernt Anker hadde ingen heldig hånd med slikt, mildt sagt. 

Marthine hadde på sin side i over ti år vært gift og bosatt i London 
med nettopp fetteren John Collett. Og gavebrevet eller skjøtet på Store Ullevål 
var utstedt på Mathia Ankers fødselsdag 28. mai 1794. Det sies at det lå under 
en serviett på en festmiddag på Frogner hovedgård høsten 1793.  

Alle gamle hyttegutter med selvrespekten og den gamle hyttedressen i 
orden - og ikke minst respekten for den gamle og ærverdige gården - alle disse 
kjenner denne historien. Ja de gamle bestyrerne og lærerne fortalte den til elev-
ene, kull etter kull, år etter år, ja nesten til det kjedsommelige. Og også de gam-
le kommisjonsmedlemmene kunne sette i gang Anker- og John-Collett-
historiene sine på oktoberfestene på Store Ullevål.  

Særlig de. 
Og folk i foreningen til de gamle hyttegutta lyttet gjerne til historiene 

enda en gang - og la gjerne litt ekstra til både her og der slik at fortiden skulle 
skinne litt mer glamorøst enn året før. Om det var mulig. Ja kanskje falt det 
også en liten lysstripe av fornemhet over de verdige hjemløse og fortapte som 
nå holdt til på gården. Hvem vet. 

Åja, også Mathia Anker visste godt hvor hardt livet kunne ramme - 
hun hadde selv mistet begge foreldrene før hun fylte ni. Og hun kjente også 
godt til hvor harde og uvørne menn av og til kunne være i pengeveien. Arven 
hadde reddet henne. Det var sikkert. Men den var bare halvparten av brødrenes. 
Siden ble 28. mai feiret som en festdag. Ikke bare for Christianias sosietet, men 
for hele byen - også de salig fattige.  

Og i gravkapellet stilte fattigbarna fra embedsstanden og det Ankerske 
Waisenhus i Grensen seg rundt kisten til Mathia Anker da hun døde høy-
sommers 1801. Litt uventet og kanskje litt patetisk og skuespilleraktig hadde 
hennes sørgende ektemann kastet seg ned på kisten med et ekte Napoleon-sitat 
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- han syntes vel det passet, akkurat der og da: ”Nu bedrøvet du meg for første 
gang,” ropte han nesten ut, knestående - med hodet ned mot kisten.  

Senere måtte Bernt Anker innrømme etter et langt fornuftsekteskap 
med Mathia Anker, at hun hadde vært hans alt - ja selve meningen med livet -  

Ja særlig fru Signe Steen gråt ved dette stedet i fortellingen om Store 
Ullevål og Christianias førstedame. Og fru Steens berømte lommetørkle var 
oppe i ansiktet flere ganger når den gamle hyttegutten Bjørn Blingsen Johansen 
forrettet i den gamle hyttedressen sin om Anker og Collettene ved langbordet i 
den store spisesalen på oktoberfesten en gang på nittensekstitallet.  

Bernt Anker  døde  snaut  fire  år etter sin kone.  John Collett fem år 
etterpå. Men John Colletts enke, den barnløse Marthine også kalt Tina, ble ikke 
sittende helt alene igjen på det store godset på Ullevål fram til hun døde i 1826. 
Nevøen Otto Collett drev gården, men måtte gi det hele opp i 1829. Gården 
brant ned i 1866, og dermed skulle man tro at Store Ullevål med Anker-
folkenes og Collettenes stolte tradisjoner var en saga blott én gang for alle.  

Men slik gikk det nok ikke. 
For omtrent femti år senere flyttet de fattige og foreldreløse etter fra 

Waisenhuset i Kongens gate 1 og opp til Store Ullevål som nå var bygd opp 
igjen til en enda mer herskapelig gård bygget i mur - og ikke med det gamle 
bindingsverket som vi fortsatt kan beskue på Bernt Ankers gamle hovedgård 
nede på Frogner.  

Ja var det kanskje ikke slik at den hjertegode og kloke Mathia Collett 
Anker fortsatt satt og styrte verden og menneskenes sinn der oppe i himmelen? 
Og sørget for at de hjemløse og fortapte ikke skulle forgå i rennesteinen nede i 
Christian Kvarts gamle bydel?  

Jeg liker å tenke på at det er slik. Og jeg forteller og skriver også ned 
denne historien som jeg kjenner den, sann eller usann, oppdiktet eller for-
skjønnet, for å minne dagens tapere og hjemløse om at veldedigheten og hjel-
petrangen vi alle ser rundt oss i dag - at den ikke er noe nytt som Frelses-
armeen, Røde Kors eller Einar Gerhardsen fant på en gang i det forrige år-
hundre.  

Og den gamle Waisenhusbygningen i Kongens gate 1, den ligger der 
også fortsatt - med sin tunge eikedør, sine mange rom og trange trapper og 
altaner. Også gårdsplassen med vannposten der waisenhusguttene eller hytte-
gutta tok sin morgenvask sommer som vinter. I tillegg badet de i fjorden ned-
enfor Akershus festning to ganger i uka for å holde utøy og fnatt unna, som det 
står i de gamle institusjonsberetningene jeg fikk rasket med meg fra loftet på 
gamle Hytta før jeg gjorde min triste sorti.  
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Men misnøyen med bygningene i Kongens gate var etter hvert imidler-
tid blitt så stor at bestyrer Aksel Frost - og ikke minst hans kone Birgitte -
vurderte planer om flytting både til Lindern, Smestad og Ensjø - altså ut fra de 
trange bygatene.   

Og til slutt kjøpte stiftelsen Store Ullevål i 1915 for sekstifem tusen 
kroner. Men da var det bare ti mål igjen av den store gården. For Kristiania 
bykommune hadde kjøpt over fire hundre mål av den for å starte byggingen av 
Ullevål hageby for småkårsfolk som det het den gang. Ja arbeiderne skulle ut 
av de traurige bygårdene og kasernene - og inn i de nye boligene utenfor by-
kjernen - med egne hageflekker.  

Men slik gikk det nok ikke.  
For Ullevål hageby lå rett og slett for idyllisk og vakkert til. Og det var 

stort sett middelklassen i byen som endte opp i de engelskinspirerte mur-
bygningene med egne hageflekker. Og i dag er det nesten umulig for folk med 
middels eller dårlig inntekt å få kjøpt noe som helst i den bydelen.  

Slik skal det også være. 
- - -  
For det hadde da heller aldri vært meningen at Waisenhuset i Kongens 

gate eller Christiania Opfostringshus skulle hjelpe underklassen eller de lavere 
stender som det het på midten av attenhundretallet. De aller fattigste slapp også 
sjelden inn.  

De som skulle hjelpes, var byborgerskapets ektefødte barn av gode 
hjem som hadde råket ut i elendigheten fordi en av foreldrene døde, som oftest 
faren. Waisenhuset - de faderløses hjem og enkenes trøst - var stigen opp for 
deklasserte borgerfamilier tilbake til standen eller klassen de en gang tilhørte.   

Og skolen var ikke ment som avansement for underklassen, men som 
rehabilitering av gode borgere. Og barna skulle være friske og oppvakte med 
bevitnelse om flid, fremgang og god oppførsel.  

Slik står det: Det er elevernes plikt med punklighet og på første vink at 
etterkomme alt hva rette overordnede foreskriver - og at aldrig glemme, ved 
flid og godt forhold i det hele, at vise takknemlighet for alle de goder som her 
er åpnet adgang til -  

Det sto da der så klart og tydelig i skolereglementet fra 1877! Man 
kunne da vel lese? Og tuftet på stiftelsens fundats undertegnet av selveste 
kongen i København 3. desember 1783.  

Likevel har forsøkene på å gjøre skolen til noe annet enn det den var 
bestemt for, ja likevel har disse forsøkene vært stadige og gjentagende. Man ga 
seg liksom aldri. For hester uten kusk, de velger ofte letteste vei - nedover-
bakke. Men skolen var en undervisningsanstalt med strenge opptaksprøver som 
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uteksaminerte de beste kandidater. Å gi underklassen eller de gemene stender 
mer kunnskap enn de strengt tatt trengte, satte vel bare griller i hodet på dem 
antagelig. Eller som statsminister Guldberg i København så fint sa det: Hver 
stand måtte få sin tilmålte kunnskapskvote, for mere gjør drukken!  

Og Christiania Opfostringshus var for de verdige trengende, ikke de 
uverdige. Man måtte altså liksom stadig banke det inn i hodene på folk rundt 
seg. Skolen var for borgerne, ikke for underklassen eller de arbeidsskye. Enten 
de ikke greide å arbeide - eller ikke ville. Og skolen var ikke som Det Konge-
lige Opfostringshus i København, stiftet i 1753 - også kalt Skorpeskolen. 

Der nede var det merkantilistenes omtanke for fattigbarna som skapte 
skolen. Det var om å gjøre å skape arbeidskraft til rikets manufakturindustri. Ja 
barna skulle be og arbeide. Og arbeidsdagen var fra syv og morgenen til ni om 
kvelden. Bare onsdag og fredag var avsatt til undervisning. Målsetningen var 
altså begrenset: Udi kristendom grundig, udi lesen og skriven tilstrekkeligt, udi 
regnen til fornødenhed.  

Og Waisenhuset i Kongens gate var også noe annet enn Mathia Ankers 
Waisenhus i Grensen. Det Ankerske Waisenhus var for fattigbarn fra embeds-
standen i Christiania by og stift. Det var en egen klasse.  

Ja Waisenhuset i Kongens gate 1 var også ulikt det pietistiske Waisen-
huset i Trondhjem. Der satt barna på skolebenken fra morgen til tidlig kveld 
med kun én arbeidstime hver dag der jentene lappet tøy og guttene hentet ved 
og vann. Det var nok at barna var verdige trengende, ikke at de var borgerlige 
eller tilhørte en av de andre kondisjonerte stender. 

Men alltid var det altså folk blant de aller fattigste som forsøkte krok-
veier og søkte om opptak.  

Som denne skomakeren i Christiania bare rundt tyve år etter at institu-
sjonen endelig var godkjent og opprettet. Mannen skriver følgende:  

Allerede i nogle år har min næring gået mig så aldeles feil, at jeg har 
måttet søge arbeid hos mine laugsbrødre, for dog at tjene noget til underhold-
ning for mig, kone og to små børn. Men også dette slår ofte feil som for exem-
pel på denne ganske vinter, som jeg ikke har tjent det ringeste. Følgen herav er 
armod og det i så høi grad, at jeg ofte mangler hva jeg gjerne ville tage fra min 
egen mad at give børnene. I denne overhåndtagende elendighet ansøger jeg 
underdanig at Den høie kommisjon nådig vil forunde min søn Christian, gam-
mel 9 år, plads i byens Waisenhus. Drengen har virkeligen godt begrep og gode 
seder, så at han ikke vil blive til besvær for stiftelsen, men bliver han ikke på 
denne måde anbragt, da ved Gud hvor jeg skal gjøre av ham -  

Ja sannelig lyktes det for den lutfattige skomakeren denne gangen. 
Men bare fordi han hadde anbefalinger fra en utdannet mester og borger.  
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Og Jenny Dahl var enke og søkte om opptak for sønnen rundt hundre 
år senere, eller da Sverige og Norge skilte lag i 1905: 

Gutten er frisk og sterk og har alltid været det. Han er en snill og villig 
gutt, flink på skolen, hvorpå attest vedlegges. Min mann, fuldmektig i livs-
forsikringsselskapet Idun, døde for 2 ½ år siden. Jeg satt da igjen med 4 ukon-
firmerede børn, 2 gutter og 2 piker. Jeg ernærer meg ved søm og ved at leie ut 
et par av mine værelser. Jeg strever hårdt for at oppholde meg og mine børn. 
Det vilde være en overordentlig stor hjelp for meg, om min lille gutt kunde 
blive opptaget på Opfostringshusets, da han gjerne vil lære, og der jo får mer 
og bedre undervisning, enn jeg er i stand til at skaffe ham -  

Ja Jenny Dahl fikk sønnen inn. Jenter hadde det ikke vært på Waisen-
huset i Kongens gate etter at de to siste gikk ut derfra i 1845. Jenny Dahl og 
hennes familie hadde sett langt bedre dager før ektemannen plutselig døde. Og 
hun kjempet nå innbitt for å holde den nakne nød og ikke minst fattigvesenet 
fra livet. Ja barna skulle utdanne seg slik at de fikk seg et arbeid som kvalifi-
serte dem for en plass i middelstanden de selv en gang tilhørte. Og siden alle er 
seg selv nærmest, hadde borgerskapet i Christiania gjennom flid og nøysomhet 
og innsamling av penger altså sørget for sine egne.  

Og da Waisenhuset måtte flytte fra Kongens gate 1, var det aldri på ta-
le å akseptere tilbudet om å kjøpe eiendommen Ensjø i Østre Aker: For Våler-
engen er og blir Vålerengen, var bestyrer Frosts kommentar og fortsatte: Pass-
agen gjennom dette strøk av byen for våre gutter hver dag vil ikke lette vårt 
arbeid.  

Og Bestyrer Frost tvang igjennom kjøpet av Store Ullevål hovedgård i 
1915, og for salget av Kongens gate 1 fikk kommisjonen fire ganger så mye 
som kjøpesummen for Ullevål.  

Skolen og elevene følte det likevel som et savn å miste sine daglige 
forfriskende bad i fjorden - og kjøpte derfor som en erstatning Hestholmen 
utenfor Brevik. Og i løpet av sommeren 1922 bygde bestyrer Frost opp hoved-
huset på Øya sammen med en sløydlærer og seks av de største guttene.  

Så skjer det: På slutten av nittensekstitallet og tiåret fremover fester 
omsorgsbyråkratiet og politikerne nakketaket på det gamle Waisenhuset og 
bruker det til renovasjon gjennom de tverrfaglige utvalgene på skolene. På 
omvisningene fra Oslo bymuseum på Store Ullevål hovedgård og hage kunne 
hagebyfolket gjennom de store vinduene fra øvrehagen forskrekket nå se for-
fallet og de håpløse ominnredningene inne i de gamle herskapsstuene.  

Ja alle de tunge eikemøblene var fjernet, også de gustavianske prisme-
lysekronene i taket, maleriene av kommisjonene og stiftelsens grunnleggere og 
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pekuniære støttespillere, alle vandreskjoldene og bildene av elevkullene hund-
reogfemti år tilbake - alt var borte.  

Det var som et ran.  
På åpenlys dag. 
Ja midt på golvet i den gamle storstuen et lyst Ikea-bord med røde tøy-

trukkede stoler, en whiteboard og et tv-apparat i brun plast. Og midt i stua 
mellom de to store gipsrosettene i taket var det spikret opp en halv skillevegg 
dekket av oppslagstavler og moderne plakater, og rett på tapeten på den store 
veggen mot minnetavlen i hjørnet var det malt et stort, gressgrønt bilde av en 
elg i en myr med snedekte fjell og aftensol i det fjerne. Ja en tiur satt vel også 
med nebbet i været der borte og bivånet det hele i enden av myra.   

De nysgjerrige frøs over ryggen:  
Bruker man virkelig disse bygningene til slikt - til dette? 
Ja det var forretningsmannen Haakon Muus som hadde gjenoppbygd 

Store Ullevål rundt 1870. Men den gamle barokkhagen med utsikt mot Christ-
ianiafjorden rørte han ikke. Og fuglesangen i de gamle blodbøkene og alme-
trærne i øvrehagen og nedrehagen på Store Ullevål var like øredøvende som 
under Collett selv - om Orangeriet og Erkjendlighetstempelet og Lindekirken 
og Floras Tempel forsvant.  

For Muus likte ikke Collettenes jåleri. Drikke champagne mens man 
rodde rundt på en kunstig dam? Gå rundt med masker og holde lystspill eller 
lese oppstyltede dikt til Apollons pris mens småbøndene omkring måtte blande 
mose i melet for ikke å sulte i hjel? Ja den latterlige Collett og kanskje enda 
mer latterlige Anker-familien - ja de siste var vel ikke mer adelige enn hestene 
de hadde stående og stampe på stallen nede på Frogner hovedgård! Salige 
Muus gren på nesen. Men han måtte på den annen side innrømme at også han 
var plaget av alle John-Collet-historiene på gården - og hadde spøkefullt fasts-
lått at han én gang for alle hadde lenket mannen fast i tykke jernkjettinger in-
nerst i en av loftsfløyene slik at verken han eller gjenferdene hans skulle plage 
husets eiere eller gjester mer.   

Og da waisenhusguttene flyttet inn på slutten av første verdenskrig i 
verste jobbetida for Johan Borgen og Lillelord og vestkantkameratene hans, da 
fikk Muus-bygningen en ekstra toppetasje. I tillegg kom en østfløy og en nord-
fløy - med gymnastikkbygning og boligrom til ansatte.   

Skolen fikk således en innesluttet gårdsplass som den gamle Collett-
gården nede i byen, og slik at det var mulig å se alle fløyene fra et hvilket som 
helst vindu som vendte innover. Mange bestyrere og lærere trakk siden store 
pedagogiske veksler på dette byggtekniske innfallet.    



 
 

30 

Senere når neste krig nærmet seg, kom den frittstående skolebyg-
ningen med bomberom i kjelleren ved skråningen ned mot Ullevål sykehus. Og 
i denne skråningen kan man også se restene av de gamle terrassemurene rundt 
John Colletts gamle gård.  

I nabovillaen i Ullevålsalleen 39 som skolen kjøpte senere, er det også 
rester av den gamle gården i den dype kjelleren. Fra denne kjelleren går det en 
underjordisk gang bort til hovedbygningen. Dette er igjen en del av et sinnrikt 
tunnel- og grottesystem under den tidligere hovedgården ned til Lille Ullevål 
gård på dagens sykehusområde, og som noen av hyttegutta oppdaget en gang 
på nittensekstitallet.  

Det var i kjelleren her - i nummer 39 - at styrer Skårderud endte sine 
dager. Karl Skårderud, Eva Skårderuds far, og mitt forbannede forbilde og 
bitre fiende. Det var et stygt og sølete syn mildt sagt. Og det var ikke selvgjort 
for å si det sånn - langt sterkere krefter enn han selv hadde herjet med han.  

Og nedgangen til kjelleren der Skårderud delvis sto, delvis hang i sitt 
eget buksebelte på en gammel kjøttkrok på veggen, har siden vært blokkert og 
stengt. Forklaringen fra skolen og foreningen til de tidligere elevene, var helse-
farlig mugg og råte. 

 
 

3 Kjemp for alt hva du har kjært  
 
Etter at styrer Skårderud hadde tømt sin mørke sjel utover gutteflokken, reiste 
vi oss presis klokken kvart over tre fra middagsbordet i spisesalen. Jeg låste 
opp biblioteket og dagligstuen, sjekket at gymbygningen på den andre siden av 
gårdsplassen var ryddet mens jeg gikk og veide det tunge nøkleknippet i hånd-
en, avslo en bordtenniskamp på veien ut og gikk opp på rommet i loftsetasjen 
og fortsatte med mitt arbeid. Klokken kvart på seks startet lekselesningen. Syv 
kveldsmat. Lekselesing igjen og andakt i storsalen kvart på ni. Slik gikk dag-
ene.  

En islandsk dikter sa en gang at nest etter å miste sin mor, var det ing-
enting som var så godt for et barn som å miste sin far. Og skikket man seg vel 
på et barnehjem et eller annet sted rundt hovedstaden og var gutt, havnet man 
forhåpentligvis siden på Hytta eller Waisenhuset. For de andre taperne gikk 
veien ned via Bakkehaugen guttehjem på Tåsen eller Biermannsgate borte på 
Torshov. Og Geitmyra nede på Lindern var siste stasjon, for noen ende-
stasjonen. Ja fra de små vinduene oppe på loftet i Ullevålsalleen kunne man 
skimte den grå bygningen av Geita over de store almetrærne i nedrehagan.  
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Og alle barnehjemsbarn med noen år på baken og nummer i klærne, 
kjente folk som hadde gått til grunne, lykkelig til grunne eller kjempende imot. 
Uansett var det kanten man helst ikke nærmet seg hvis man ønsket å holde seg 
flytende i institusjonssystemet. Og havnet man først utfor, kunne veien opp 
både være tung og lang og kronglete. Og morragym og havregrøt, inspeksjoner 
og tappenstrek, uniformer og for store og for små institusjonsklær - det var god 
medisin mot dritten og avgrunnen mange av dem hadde sett i sine foreldres 
øyne. Ja noen av dem hadde kanskje til og med båret foreldrenes liv på ryggen 
allerede fra barneårene - og kjente vel den dype og meningsfylte lykken ved 
det antakelig.  

Men å se sin mor med pappkartonger med tau rundt - og de gamle, slit-
te koffertene med merkelapper fra NSB og Haraldvangen ungdomsherberge 
foran smijernsporten i Ullevålsalleen, er et bilde jeg og Mikkel Thøgersen eller 
kanskje rett og slett Vår Herre selv likevel har vasket bort fra hukommelsens 
innerste kriker og kroker. Ja den nye bestyrerinna etter at Steens hadde sluttet, 
fulgte min mor inn med en kristelighet og nestekjærlighet jeg og Mikkel T. 
aldri hadde opplevd tidligere, og aldri siden.  

Og dagene og nettene det jeg kalte min mor, bodde på Hytta, de var 
som blåst ut av hodet mitt. Jeg skjønner det ikke. Jeg husket bare at det var 
ferie, varmt og at Hagebyen lå grønn og tung og gatetom med sine hageporter 
og popler fra Collettenes tid.  

Og om ettermiddagene og kveldene satt jeg på en av benkene oppe på 
Damplassen og håpet at Unn Walby eller noen av vennene mine skulle dukke 
opp, i den grad man kunne kalle folk utenfor Hytta for venner. 

Og i begynnelsen av august flyttet jeg min mors ting enda en gang. Inn 
i et mørkt og røykfylt rom nede ved Bislet. Det bodde også en mann der. Han 
satt i en slitt lenestol og stirret på oss med fuktige og betente øyne da jeg og 
mor kom inn - og pekte hvor jeg skulle sette fra meg tingene.  

Det var klær og sko, ukeblader fra førti- og femtitallet, en plastpose 
med gamle epler og mye annet av hennes jordiske gods fra en forhenværende 
og velstående grossererfamilie på Kristiania vest hun selv hadde støtt seg ut av.  

Ja hun var i sannhet et fargerikt utskudd, det var sikkert. Men var fru 
Thøgersen egentlig i stand til å leve et liv, det man kaller et liv? Det som i 
hvert fall også var sikkert, var at hun akkurat nå hadde minst én sønn som var 
mer enn villig til å bære drivgodset og søppelet hennes dit det for tiden måtte 
være ledig for en snakkesalig, arbeidssky og reiseglad Kristiania-pike. Vakker 
var hun også, ikke smellvakker, men mer pen og brunetteaktig. 

Og omgangskretsen hennes var i perioder noen av byens advokater 
som det het. Det var i hvert fall tittelen på dørene inn til de små og mørke kon-
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torene vi sønnene ustanselig måtte hente henne ut av. Hun hadde dessuten 
alltid et bankende hjerte for lutfattige landssvikere med sine evige monologer 
om den store krigen de holdt på å vinne en gang i ungdommen. Og rundt henne 
var også et skyggegalleri av sol-og-vår-menn som vartet henne opp med en 
forbløffende og stedig intensitet i de periodene pengene hennes satt løst og hun 
ikke var i utlandet.  

Ja den faste følgesvennen hennes gjennom flere år etter at vår far døde, 
var en skakk og taus same fra Svanvik i Finnmark med adelig blod i rett linje 
fra Gustav Vasa i Sverige. Og kjærlighetsbrevene mellom dem var fulle av 
blomstrende tale og løfter om en lys fremtid for henne - og han. Når han ende-
lig fikk skilt seg - og det tok tid - så skulle de reise for godt til en sydhavsø 
eller til Karibien, altså et sted med skikkelig luft under vingene. Ja i det ene 
øyeblikket var det pengene hennes, i det neste kroppen og sjelen. Og det blå 
blodet bruste nå imot sin dronning, The Queen of Norway.  

Jeg har forresten fortsatt noen av de gamle koffertene etter henne. De 
var i flere år stablet inne på loftet på Waisenhuset i Ullevålsalleen ved siden av 
det lille arbeidsrommet med skråtak og vindu mot gårdsplassen der nede. Min 
mor kastet ingenting, og jeg greide av enn eller annen grunn heller ikke å kaste 
ting. Og flere av koffertene var fulle av disse støvete brevene med den sirlige 
og vakre håndskriften ingen lærer lenger, det er sikkert. 

Og i Grensen holdt hun til, min mor. Også der. Hos Røgler, vegetar-
kokken. Og her serverte av og til The Queen of Norway pyntet med rosa hatt 
og papegøyefjær og med et par gamle druer festet med hårspenner rundt hatte-
båndet. 

Og gjestene rundt de trange bordene fikk daglig servert hennes lange 
og stadig skiftende livshistorie: Faren hun hadde måttet stelle i alle årene han 
var syk og levde, alle de underbetalte hushjelpstillingene, barnepasset, den 
tunge husvasken, matlagingen - og ekteskapet, ja særlig det. 

Ja hun hadde fortalt denne historien så mange ganger - og de faste 
gjestene hadde hørt den i så mange varianter - at de nikket anerkjennende hver 
gang hun lyktes i å endre litt på handlingsforløpet eller detaljene i de mange, 
snirklete og innskutte setningene som utbroderte og fordypet hennes tragiske 
livsløp og skjebne. 

Og om natten lå Inger Thøgersen på loftet over restauranten på en stor 
utbrettet pappeske med et gammelt ullteppe over seg. Det var hennes rike. For 
tiden. Og det hadde nok aldri, heller ikke som en flyktig og forbudt tanke, 
streifet meg og Mikkel Thøgersen eller noen andre for den saks skyld - at hun 
kanskje rett og slett trivdes med alle løgnene og alt søppelet sitt.  
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Og hun hadde i det korte ekteskapet greid å føde to sønner, to barn, 
rett ut i ingenting. De var ren institusjonsføde og gjorde nok sitt til å fylle opp 
sovesalene på barnehjemmene som nå hadde langt færre barn enn før krigen.  

Og ektemannen og vår far  var etter hvert i perioder innlagt på  Dr. 
Dedichens klinikk på Trosterud eller satt hjemme i kjøkkenkroken på Furuset 
og røkte brungule Ascotpakker prydet med hestehoder mens han planla den 
siste og avgjørende reisen til Tyskland, tilbake til Tyskland. Det var der han 
var utdannet og hadde alle ideene sine fra.  

Og vi sønnene, vi kunne bare huske at far hadde en hviskende og 
nordnorsk røykestemme, og at han alltid satt og hørte på den gamle radioen på 
kjøkkenbordet under bildet av seg selv og kronprinsen fra Holmenkollrennet i 
1922 - eller kikket skrått ut av vinduet opp mot Gamleveien - som han ventet 
noen.  

Og senere: I flere år sendte han desperate brev til Inger Thøgersen om 
at hun måtte gjøre alt for at han skulle bli sluppet ut fra den lukkede avdelingen 
på Dikemark sykehus i Asker. Den minnet han antakelig om månedene og 
årene i fengselet på Sem utenfor Tønsberg. Dommen fra seksogførr lød på tolv 
års tvangsarbeid fratrukket trehundreogseksogseksti dager for utholdt vare-
tekstsfengsel som det het.  

Ja Fritz Thøgersen var blitt løslatt på prøve etter benådning 14. juli 
1950. Blant ropene om hjelp i brevene fra lukket avdeling tretten år senere, 
påstod han også at konen var kåt som et speilegg på leieboeren i huset på Gran 
ved Strømsveien - og at han ville hjem og rydde opp og ta seg av barna og få 
dem ut av barnehjemssystemet de var plassert i. 

 Få meg ut snarest, nærmest truet han i et brev høsten 1963 til sin Inger 
som han også elsker og lengter etter. Men han har også hørt at hun ligger på en 
madrass inne hos leieboeren i huset i Strømsveien - en Fredriksen, en middel-
havsfarer og døgenikt - og denne madrassen den tilhører meg, føyer han til: 

Og da må du ikke bli forskrekket hvis noen kommer og henter denne 
madrassen, for jeg tenker å gi denne til en annen som tar litt mer hensyn til 
meg. Og når du er her på besøk, så er det ikke meg du besøker, men denne 
Fredriksen. Nu kan jeg også komme meg inn i Televerket, skriver han videre: 
Ja det vet jeg og denne chanse må jeg gripe nu, så du må komme og få meg ut 
snarest. Og han fortsetter: At ens livsskjebne skal avgjøres av en slik hønse-
hjerne som deg er forferdelig, for hvor lenge er det du har tenkt jeg skal bli 
her?  

Ja Fritz Thøgersen skriver videre at han nu bare veier litt over femti ki-
lo - og dette beviser at jeg sykner hen litt etter litt og snart så er jeg ikke mer - 
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og dette kan jeg takke deg for. Ja natt etter natt ligger jeg søvnløs og grubler og 
alt dette skyldes deg -  

- - -  
Ja vår far var sporadisk hjemme, også på ulovlig permisjon fra Dike-

mark, og insisterte etter hvert på at vi sønnene skal ha på oss medaljene fra 
kretsmesterskapene i fri-idrett når vi besøkte han på sykehuset eller hjemme i 
Strømsveien.  

 Og gulbussen fra barnehjemmet i Hakadal ned til Grorud stoppet ved 
Gjelleråsen, og kvalme av svingene etter Slattum måtte vi ut og spy. Etter 
Sveiva landhandel var det av, og nå løp vi forbi Grorud stadion og over mot 
Strømsveien mens medaljene klang opp og ned på brystkassene våre. Ja først 
forbi Furuset kino, så Furuset stadion og oppover Strømsveien der blåbussen 
gikk forbi alle eplehagene. Til slutt opp bakken og det lille hvite huset opp mot 
Gamle Strømsvei med den falleferdig låven og den nedskrapte tomteskråning-
en rundt.  

Og Fritz Thøgersen, tidligere elektroingeniør og telegrafbestyrer og 
godt betalt agent i tyske Abwehr Nebenstelle både i Tromsø og Bergen, hadde 
sittet der i årevis i det gamle huset konen hadde arvet - og solgte nå all mat-
jorda rundt seg for å holde nøden og fattigdommen fra livet.  

Ja nå var det han som var på defensiven, som han sa. Under krigen 
hadde det vært andre boller. Men både Hitler og Hamsun og hele røverbanden 
hadde gått med i dragsuget i femogførr - og nå skulle det angres og sones for 
de som ikke greide å skjule sine spor - eller stikke seg unna.  

Ja slik var livet nå engang blitt, tenkte Fritz Thøgersen. Og satt nå og 
ventet på de to sønnene som var på vei ned fra barnehjemmet oppe i Haka-
dalen. 

 
   

4 Dø om så det gjelder  
 

Ja waisenhusgutta sto i vinduene og lente seg ut og plystret med fingrene i 
munnen. De lente seg så langt ut de kunne nå - og ropte til hverandre, og de blå 
skjortene var oppknept, åpen i halsen og håret bakover med sleik:  

De visste ikke at de var så små! huiet det fra vinduene der oppe fra. 
Og fra den ene kanten: Forsøkskaniner! Drittkjabber!  
Og fra den andre: Ja kan dere svømm’a?  
Ja vi kan svømme, kom det samstemt. To tak med huet under vann - 

og tre tak med ræva i været! Hahaha! 
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Kjabbelus, kjabbelus,  
velkommen til waisenhus!  
Kom deg opp av køya,  
få dritten ut av øya!  

 
Ja nå lo og vinket de og spyttet ned i takrennene og så på flokken med nye der 
nede og sola stekte rundt de store murbygningene og villvinen krøp rundt vin-
duene og gårdsplassen der nede var som en bakerovn. Ja de blå og hvite syrin-
buskene i øvrehagan sto i full blomst allerede og alt i grønt nedover mot 
Akersborg terrasse og Vestre Aker kirke og byen der nede.   

Ja enda en av de nye sto der med kofferten i hånda og virret etter at 
den svarte drosja hadde snudd ned mot byen igjen. Enten mora eller en av bar-
nehjemstantene var med. Og hun hilste på Steen. Neide. Og hadde trang kjole 
og håret satt opp - som jentene oppe på Budor i Vangsåsen. 

Ja de flokket seg sammen de nye. De myste i solsteiken med koffert-
ene ved siden av seg og så ut som et sørgelig taterfølge. Og singelen under dem 
knaste når de beveget seg og hoveddøra sto vid åpen inn mot hålen og det store 
veggspeilet der inne.   

Og Mikkel Thøgersen tenkte vel at nå kom vel spørsmålene han hadde 
trent på. Ja han hadde sittet og glemt alt det som var blitt lovet han ute på 
Malmøykalven fra noen av waisenhusgutta på sommerleiren til Oslo kommune 
i fjor. Om hva han skulle få av bank og moro og hva han virkelig fortjente, 
åfyfaen, og med den drittkjeften og barnehjemskjeften. Åfyfaen. Og han tenkte 
vel at han kunne gi litt han også, at det kunne være mulig, åja.  

Og med Liv Nilsen ved siden av seg - han hadde sittet i drosja veien 
ned fra Hakadal’n og forbi Grorud og hun snakket ikke, og han snakket ikke. 
Ja hun holdt igjen hun også, så godt hun kunne. Og han holdt igjen.   

Ja det siste hun hadde gjort, det var å gå gjennom kleslista til bestyrer-
inna på Waisenhuset - og alt som måtte kjøpes. Ja noe fikk de jo også på Wai-
senhuset, sa tante Liv, cordfløyelsbukene og de blå skjortene, dressene og 
brunskoa. Åja - de hadde et helt skolager av solide brunsko fra den gang, hadde 
fra fru Steen skrevet, fra den gang hun selv styrte forsyningene og krigen der 
oppe fra Hedmarken.  

Og Steen selv. Ja bestyrer Steen var stor og tung og pustet når han 
snakket. Og øynene hang på han, røde i kantene og sveisen stritt opp. Og håret 
over øynene sto som to spisse horn i panna. Og han ristet hånden enda en gang 
- og spurte om Mikkel Thøgersen kunne svømme?  

Kan du svømme? spurte han. 
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Svømme?  
Og Mikkel Thøgersen fikk ikke svart før neste spørsmål kom: 
Ja hva løper du sekstimeter’n på?  
Og nå peip det fra vinduene over.  
Og bestyrer Steen måtte snu seg med et rykk mot blåskjortene der op-

pe så de forsvant bak gardinene.   
Ja vi treng folk som deg her! blunket han.  
Ja nå blunket han hele tiden og det betydde visst noe.  
Og barnehjemsgutta - de var visst noen harde karer.  
Det var sikkert og visst. 
Sikkert og visst.   
Og tante Liv la armen på nakken hans og sa han måtte være grei. Og 

hun holdt igjen nå - og måtte bort og prate med noen hun ikke kjente. Ja alltid 
måtte hun ha hånda foran ansiktet når a grein. Alltid. Og nå grein’a igjen. Og 
klynkelydene hennes hørtes over hele gårdplassen: 

 
Når man alene ut i verden må,  
da er det første du må forstå, 
at noen er store og noen er små - 
 

Ja slik hadde hun sittet og sunget og lest på sovesalen på barnehjemmet oppe i 
Hakadal’n så lenge Mikkel Thøgersen kunne huske - 

- - - 
Huff, ja jeg merker allerede nå hvordan denne historien begynner å 

kjede meg, at jeg har lyst til å avslutte det hele én gang for alle - ja alt dette 
David-Copperfield-crapet som romanlesere drar meg seg inn og ut av livs-
historiene sine. Jeg husker egentlig ingenting - og jeg har skrevet det minst én 
gang nå - må jeg repetere det? Også for meg selv? 

Hvorfor kom jeg alene ned til Waisenhuset - ned til Ullevål hageby? 
Og når hadde jeg opptagelsesprøven? Den alle nye måtte gjennom før de ble 
elever på Hytta? Jeg har jo sett mine egne resultater, ja alle hyttegutters test-
resultater siden krigens dager og holdt dem i mine egne hender fra Steens gam-
le arkivskuffer, ja sett dem med mine egne fordømte og bebrillede øyne. Og 
hvor var Are? Hvor var Kaninen? Jeg er i beit. Jeg husker rett og slett ikke.  

Men da vi kom på barnehjemmet oppe i Hakadal’n, hadde jeg slik Liv 
Nilsen forteller det, i hvert fall en liten rød koffert med meg, mens Are hang 
med hodet i armene til barnevernstanta - ja vi kom i en drosje da også, med en 
rekvisisjon fra kommunen antakelig. 

Og hvor min mor eller far var, gud vet.  
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Ja en liten rød koffert, forteller Liv Nilsen - og jeg skjønte at du var 
min, du smilte så lurt. Åja, det var vel tripp-trapp-uten-tresko det, to vand-
ringsmenn på livets vei, glade barnehjemstatere og solid pakkepost i samme 
innpakning - ukrutt og løvetann og overlevelse fra dag én. Du kan ikke stoppe 
livet vet’du, det skinnbarlige livet i en barnekropp.  

Det vil leve. 
Det er sikkert.   
Men vi eller jeg skulle kanskje blitt der oppe? På barnehjemmet? Var 

det valgets kval for noen? - Men livet velger vel ikke. Det durer i vei. På tom-
gang og full gass - om vi eller jeg vil det eller ikke. Kroppen vil sitt.  Og Oslo 
kommune ville sikkert også sitt. Ja den usynlige viljen driver det gjennom. 
Lyset lokker, fremtiden - mørket og fortiden er fortid - og fordrives med alle 
midler. Ikke tenk, la det stå til, driv med, følg strømmen, ja flyt med stimen, ett 
eller annet sted havner du - før eller siden. Der finner du lykken, der er det 
forjettede land, alt er foran deg, ingenting bak deg. Du skyver altså livet foran 
deg som en snømåke, bak deg er det reint og tomt, foran deg nye dynger som 
må lempes til side - for at du skal få plass og leve. Ja skyv på, flytt på menn-
esker og motstandere og hindr eller fjern det som stopper deg, ikke tenk, røsk 
opp, luk unna og stup videre inn i din egen framtid - som du ene og alene har 
måkt selv. Slik er det. 

Bli på det kommunale Haslum barnehjem? Når nye barn ventet? Når 
de fortapte og livets uheldige og forsagte føder nye barn ut i ingentinget?  

Ja svalene bygget svære, svarte reir i mønene om våren og sommeren 
der oppe. De stupte ned mot gårdsplassen og drev formålsløst omkring over 
jordene og gress-slettene opp mot den tette granskogen mot Bergtjernet og 
Ravndalstjernet - klippet med vingene, pep som flaggermus, stupte ned og drev 
langs bakken og ventet på regnet som aldri kom, men som bare lå og lurte og 
truet og samlet seg i skyer over Varingskollen og smalt som torden og truet 
igjen. Og tantene samlet ungene rundt seg på den største sovesalen - og nå 
smalt det igjen. Og det ble mørkt over hele huset - og nå braket Tor løs som det 
gjaldt døden og faen og helvete selv. Ja han ristet i den gamle trebygningen, 
slet og rev i mønene og verandaene, splintret sikringsskapet, fosset gjennom 
strømledningene og smalt igjen dører og la alt dødt og øde etter seg. 

Liv Nilsen satt i trappa hele natta, satt våken og voktet.  
Og Lille-Mikkel satt plutselig ved siden av henne, stille og vakt: 
Er dette dommedag, tante Liv? 
Liv Nilsen svarte ikke.  
Bare holdt rundt han: Nei. 
Nei, ikke dommedag.  
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Men hvor lenge kunne hun ha han hos seg?  
Det visste hun ikke.  
Til han kunne fly? 
Til de kunne fly?  
- - - 
Nei jeg kunne nok ikke bli der. Også jeg måtte vel ut i livet en gang. 

Også jeg og mine følgesvenner. Forlate barnehjemmet og kokka på kjøkkenet 
med alle pappeskene i kjeller’n fulle av tomflasker det luktet dritt av. Fru Øv-
reberg med de gule tennene, ja røykhosten hennes og de harde klypene og de 
myke, hvite lårene. Og hvor i all verden kommer dette navnet Mikkel Thøger-
sen fra? Jeg har tenkt på det flere ganger. Det er i hvert fall ikke mitt. Det er 
helt sikkert.  

Det kan kanskje være fra den tiden jeg likte å lese romaner. Nå avskyr 
jeg dem mer eller mindre, av hele mitt hjerte, ja holder meg langt unna - og 
kaster bøker for et godt ord. Ikke alle da, men de jeg ikke får plass til i leilig-
heten - eller i kjellerbodene. Ja i mange år fylte jeg også opp kjellerbodene med 
pappesker og mutter’ns solide og mugne kofferter fulle av halvfuktige og dår-
lige bøker. Ja ikke Hamsun og Borgen da. Men gjerne alt norsk ellers fra søtti-
tallsdritten. 

Ja særlig det. 
Særlig det. 
Åfyfaen - jeg kjenner barnehjemsdritten nede i buksebeinet når jeg 

tenker på de opprørerne, og hvordan de ydmyker vanlige dødelige rundt seg 
med samfunnskritikken og omsorgsdritten sin. Ja jeg får nesten ikke puste, så 
ille er det. 

Og tante Liv var uansett borte i lang tid. Jeg snakket med henne sein-
ere i livet. Mange år etter. Jeg trodde hun faktisk var død. Og hadde lengtet 
etter henne og tenkte at det kanskje hadde vært fint om hun hadde levd og at 
jeg kunne ha besøkt henne og fått vite hvordan tingene og verden egentlig var 
skrudd sammen. Ja en dag ringte jeg og det var ikke henne, men en annen med 
samme navn oppe på Hagan i Hakadal’n. Min Liv Nilsen hadde skjult nummer 
eller nummeret sto på en annen:  

Ja, sa det usikkert i telefonen - og jeg skjønte det var henne:  
Ja hun hadde fått en sønn det året vi flyttet ned til Waisenhuset. Og alt 

ble vanskelig - vanskeligere. Det var år hun ikke husket, fortalte hun - det 
glapp for henne. Hun spurte hvordan jeg hadde det - hvordan det hadde gått 
med meg - at det ikke var så lett, at tingene ikke var så lett her i livet.  

Ja et titalls tanter, unge jenter, ja enda flere, hadde vært innom Haslum 
de første årene hun var der. Og de fleste som henne selv, og hun delte rom med 
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de aller fleste av dem - de kom og forsvant. Og kulda slo inn i loftsrommet om 
vinter’n.  

Og Liv Nilsen bestemte seg for å reise til sommer’n. Så kom høsten og 
jula. Og hun ble. Og ungene hang ved henne. Og vinter’n og kulda i Haka-
dal’n, ja den rimet veggene oppe på loftet - og hun ville dra igjen. Pakket og 
sto klar.   

Men ungene? Å dra fra barnehjemsungene? Det var vel lettere sagt enn 
gjort. Og de flokket seg rundt henne. Og hun var ennå ikke tjue og sterk og 
seig i kroppen som en stjålfjær. Og om sommer’n syklet hun og Mona Hoff 
nedover  mot  Oslo,  forbi  Rotnes  og  Sveiva og Grorud, ut Oslo og utover 
Mosseveien, fjorden på høyre side og nedover mot Sverige og helt ned til 
Danmark. Så syklet de tilbake til Haslum i Hakadal’n igjen.  

Og Liv Nilsen ble der i femogtjue år.  
Femogtjue hele år. 
Ja det var litt av en tur. 
- - - 
Ja det er ikke alt jeg får ut av min gamle tante, som egentlig er min 

mor. Men det siver ut, litt etter litt mellom kaffekoppene. Åja. Alt har nok ikke 
vært like greit for henne heller. Da vergerådsfolkene hentet henne og broren i 
Nygata da hennes egen mor stupte og faren evig var på fylla, ble hun skilt fra 
broren. Alt gikk så fort, i et raseri av et øyeblikk, skjøvet inn i bilen - og lille-
broren manglet. Hun ropte.  

Men bilen feide av sted - ut av byen. Og om og om igjen forteller Liv 
Nilsen om sekundene på Vaterland for over sytti år siden, før krigen, da hun 
mistet moren og lillebroren, i samme øyeblikket, i samme sekundet. Ved et 
innfall fra den allmektige der oppe antakelig. Rykket opp - ut av tilværelsen.  

Siden kom vel bare glemselen.  
Mange år.  
Liv Nilsen var først på et barnehjem utenfor byen, forteller hun. Men 

ble så adoptert bort. Det kristne ekteparet hadde pikerommet stående klart - de 
kunne ikke få barn. Men barnehjemsjenta var ikke lykkelig. Ikke lykkelig nok 
antakelig. Og hun skulle gå pyntet og glad omkring i det store huset på Hade-
land. Men verken tukt eller tvang fikk smilet fram i henne.  

Og en natt våknet hun - og lillebroren sto ved siden av henne, barbent 
og ville opp i senga. Det var sommernatt ute. Og hun løftet opp dyna og grep 
etter han med begge hendene - det er i hvert fall slik hun forteller det selv. Men 
armene hennes gikk gjennom kroppen hans og hun hørte den spinkle stemmen 
foran seg mens lyset fra vinduet visket ut konturene av den lille guttekroppen.  
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Ja hvordan kunne Liv Nilsen forlate barnehjemsungene på Haslum 
barnehjem? Det var ikke mulig. Og hun ble og ble - år etter år. Tiår etter tiår. 
Og barneflokken vokste rundt henne. Og hun ble alles mor, alle lidende barns 
mor. Og i tillegg til sin egen lidelse bar hun også alle de smås angst og skrekk 
og gråt og nattfortvilelse. Ja hun ble et pakkesel som ikke segnet under tyngden 
av alt hun tok på seg - som ikke segnet under ansvaret, stellet, lørdagsbading-
en, klærne i klesskapene, måltidene og leggingen på salene, juletrefestene nede 
i byen med bussen full av unger. Så lenket hun de største sammen med de 
minste, kjeftet og roste og passet på som en smed, som en hønemor, øynene 
foran, øynene bak.  

Liv Nilsen reddet alt forsømt liv rundt seg.  
Hun reddet verden.  
Hvor lenge ville hun holde ut?  
Liv Nilsen holdt ut.  
År etter år.   
- - -  
Og cordfløyelsbuksene lå der så myke og skinnende i stabler inne hos 

sydama og Brita Berle satt ved det store symaskinbordet og festet nummer i 
klærne med en jerntupp på langfinger’n. Hun stakk og dro og stakk igjen, og 
klærne lå der til slutt i en egen bunke med eget nummer. Ja det var ikke lenger 
blått nummer 3 som på barnehjemmet, men bare 31. De røde jentenumrene var 
altså borte. Og den gamle satt med de nye smågutta rundt seg og kledde dem 
opp, festet knappenåler rundt håndleddene og anklene deres, målte til og flyttet 
nålene - det ble aldri helt bra.  

Og klærne skulle opp i skapet på førstesal. Det var en lukt fra alt det 
nye i kofferten Mikkel Thøgersen aldri hadde kjent før. Og de gamle barne-
hjemsklærne lå igjen oppe i skapene på Haslum og ventet på nye kropper. Ja 
også tante Liv var borte nå. Og sola brant fra den blå og skyfrie himmelen over 
Waisenhuset og de små og brune hagebyhusene lå tett i tett omkring det høye 
steingjerdet rundt den gamle gården. Ja det var som om kostskolen og institu-
sjonen lå der og vaket som en stor og grå manet med en hær av røde og hissige 
brennmaneter rundt seg i sommeridyllen.  

Så kom Kaninen - han hadde allerede vært på Waisenhuset i noen 
uker: 

Gamle pleier å bli spandert på av nye! sa han.  
Ja barnehjemskaninen sto der og smilte i blåskjorta si og ville ha Mik-

kel Thøgersen med ned på Sløyfa, ned på rundkiosken. Et hode lavere sto han 
der, Lille Kanin, rød i trynet og med fortenna i kryss. Og han smilte hele tida 
og sammen travet de ned gjennom Stiften, ned gjennom Hagebyen, helt ned til 
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butikkene og trikkeskinnene som snudde i en ring og tilbake nedover mot 
byen.  

Blingsen er gem - og lærer Myklebust!  
Ja Kaninen hadde spist opp isen allerede - og det var vanlig å spandere 

på de aller største også!   
Og noen av de andre blåskjortene sto der fra før. Den største snakket 

hele tida og spyttet med rund tunge og lagde røykringer og sa den nye skulle 
komma bort - 

Ja kom bort her! kommanderte han.  
Men da Mikkel Thøgersen sto der, snakket han ikke til han, ikke til 

Kaninen heller. Men til de andre rundt han og sa han syntes de blei mindre og 
mindre for hvert år, jeg! 

Åja fyfaen, Matta, mindre og mindre -   
Det lo rundt Matta nå og de blåste røyk og så på hverandre med smale 

øyne og sleiken ned i panna. Og James Dean, gjengleder’n, snudde seg endelig 
og spurte om Mikkel Thøgersen var ny - hvilket nummer han hadde? 

Enogtredve.  
Enogtredve? De lo enda høyere rundt seg nå: Åfyfaen, han som hadde 

nummeret før deg, han blei sparka, hyttefaren din. Han var stilig! Åfyfaen. 
Ja Matta var helt gjengleder nå. Han hadde alt håret bakover med bryl 

og en bølge foran:  
Er'u barnehjems?  
Ja jeg tru’re. 
Tru’re? Han tru’re! Matta løftet det ene beinet, slo henda sammen - og 

feis.  
Og de andre hoppet rundt han og ropte at Matta var stilig! 
Stilig Matta!  
Så feis de og rapte opp colaen og greip etter sjokoladeposen til Kanin-

en.  
James Dean snakket igjen:  
Men nå er’u drittkjabb, ikke glem det! Først drittkjabb, så kjabb og så 

hyttegutt! Er’u med?  
Først forsøks vel? En av de andre protesterte.  
Helvete heller! Kjøss meg der ryggen slutter! Det der er noe dere i 

Forben har finni på sjæl! Drittkjabb er første året det - og det har aldri vært noe 
annet!  

Matta gredde seg med hånda over kammen nå og måtte spytte ei klyse 
til - langt bortover asfalten så det smalt.  

Han sa det var stilig.  
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Så gikk han.  
De andre fulgte etter. 
Stilig.  
Åfyfaen. 
- - - 
Mikkel Thøgersen våknet i jernsenga på førstesal den første natta på 

Waisenhuset i Oslo. Han så ut av det åpne vinduet. Det var måneskinn og han 
så kirkespiret mot den lyse natthimmelen på haugen der nede. En ugle tutet - 
og en annen svarte etter en stund litt lenger nede i alleen. I jernsenga ved siden 
av så han hodet til Kaninen. Det hadde dratt sengene sammen slik de pleide å 
gjøre det på barnehjemmet. På andre siden lå Are med hodet gjemt under puta. 
De var tre sammen her nå. 

Og for første gang på lenge følte Mikkel Thøgersen seg trygg.  
For han hadde en følelse av at han kom til å bli her lenge. 
Og det var ingen vei tilbake til Haslum og tantene - ja det var ingen 

nye barnehjem som ventet - dette var veien ut - veien ut i livet. Det var sikkert.  
Eller kanskje han kom til å bli her for bestandig? Innenfor det gamle, 

tjukke steingjerdet med den sorte smijernsporten, innenfor murene. 
Som Steen og Skårderud - og Blingsen? 
Kanskje det?  
Ja kanskje det. 
 

 

5 Da er livet ei så svært  
 

Men hva skulle han gjort uten Blingsen? Han hadde ikke pissa på seg på lenge, 
men nå kom det igjen. Ja han våknet lenge før vekking og kjente han fløyt i 
senga. Og det luktet barnehjem. Han redde opp dyna i ei pølse sånn at lakenet 
blei skjult, men han visste at dyna først skulle brettes på langs og så to ganger 
på tvers som Blingsen hadde sagt, og så ligge helt nederst i senga, men han 
hadde glemt seg fra barnehjemmet - 

Og Blingsen sa ingenting ved inspeksjonen enda han kjente nøye på 
alle de andre stramme lakna. Og etter frokost kom han bort da ingen så det og 
sa det lå nytt sengetøy hos Målfrid i vaskekjeller’n.  

Ja, sa Mikkel Thøgersen - og grudde seg for Målfrid igjen selv om hun 
alltid var blid og sang sangene sine: 
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Vi var arbeidskamerater, 
frøken Johansen og jeg,  
men livet legger mange feller 
i en jomfrus vei… 
 

Og Målfrid i vaskekjeller’n vasket alltid - og sto der med de røde hendene sine 
og sang og var stor og varm og myk i øynene. 

Også Blingsen likte Målfrid i kjeller’n, det var sikkkert, men ikke at 
hun sang den sangen.  

Og Mikkel hørte Blingsen sa hun skulle la være en gang - og de var 
begge rare i trynet.  

Ja han skyndte seg opp på førstesal før det ringte til første time og 
skiftet på senga og også madrassen var våt under. Ja også Kaninen brukte pis-
selaken. Og det knirket bare man beveget seg i senga om kveldene - og alle 
visste om dem - 

Og lærer Myklebust ringte med klokka i hålen, og Mikkel tok igjen de 
andre nede ved skolestua. Det var så varmt i klasserommet øverst i den store 
murbygningen, og tegningen hans var tørket og Myklebust kom bak. Han had-
de alltid kristenkaffe i magan og det luktet av munnen og finger’n hans var stor 
og rund og kløyp aldri. Og Jesus hang på veggen hjemme på kjøkkenet i num-
mer 39 - og kona sto der alltid borte ved kokeplatene og skjenket i kaffekoppen 
når den var tom. Ja hun var enda mildere enn Jesus på veggen med lyskaster’n 
rundt hodet. Enda mildere - som fra en annen verden mens hendene hennes 
tryllet fram kaker og godt til gjestene og kaffe til mannen mens han satt og 
bladde i arbeidsbøkene til Mikkel Thøgersen og Lasse Liten. Og lærer Mykle-
bust løftet pennen og skrev Meget godt med rød skråskrift overalt, Meget godt, 
Meget godt, åja. 

Og permene vokste seg tykke og tunge. Helt til det bare ble Særdeles 
godt og Flott - og bestyrer Steen måtte vise dem fram for de andre i klassen 
etter at de hadde syngi Fagert er landet og Norge mitt Norge nå sover du trygt.  

Ja bestyrer Steen sto som en statue der nede når Norge-sangene hans 
gjallet gjennom klasserommet. Han sto borte ved vinduet - og så utover byen 
og landet sitt nå, holdt fast i vinduskarmen og kremtet og harket og tørket seg 
med lommetørkle og puttet klysene i lommene og lette etter brillene som hang 
rundt halsen i ei snor - der var de -  

Og så var det grammatikken igjen - om igjen og om igjen: subjekt, ob-
jekt, predikat, kompliment - substantiver, adjektiver, adverber, preposisjoner 
og pronomen - det tok aldri slutt. Aldri. 
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Og Steens setninger på tavla ble delt opp som et kakestykke, til små 
smuler, og alt hadde sitt eget navn, både over under setningen. Noe var funk-
sjon, åja, og noe bare navn. Ja ”Bestyrer Steen” var begge deler faktisk, først 
funksjonen, og så navnet:  

Vi hører til mange grupper, det ska’ri vetta, mange familier, ja Steen 
kikket seg rundt - slik at alle skulle få det med seg: 

Vi er kamerater og brødre - og sønner. Og slik er det også i gramma-
tikken. De moderne pedagogene, ja de vil ha bort grammatikken? Haha! De vil 
ha bort hvordan vi skal forstå hverandre? Hvordan forstå livet? Steen ristet på 
hodet.   

Ja han hadde banket den inn, grammatikken - år etter år, kull etter kull, 
time for time, dag etter dag, måned etter måned. Det var ingen vei utenom. 
Ingen. 

Og Steen kjente vel verden der ute - latteren mot bygdegutten som 
ville bli lærer og bestyrer i byen.  Ja det var nok bare en vei - en:  arbeidet, 
treningen og forsakelsen, og få latteren og kaldfliret på Tåsen til å forstumme. 
Ja skulle hyttegutta lære seg tysken på Berg realskole og gymnas, ja da måtte 
grammatikken renne som grøtris ut av dem - grøtris! 

Ja det rant i Mikkel Thøgersens hode.  
Dag ut og dag inn. 
Også når Karl Skårderud var på lekselesinga nede i skolestua. 
Ja også med han.  
Men Skårderud hadde litt flere regler.  
Ja han hadde løftet Lasse Liten opp i nakken og øret en gang - og sagt 

det var tøys med tegning og maling på lekselesinga. Tøys!  
Jamen vi fikk lov! Og Lasse hadde vært på gråten:  
Ja når vi var ferdig med det andre.  
Tøys. Tøys! Karl Skårderud hard og nådeløs nå. 
Og lærer Myklebust og Skårderud sto der røde i trynet foran spisesalen 

på Waisenhuset og holdt på sitt, begge to.  
Og mannen med Jesus på veggen ga seg ikke:  Det var han som var 

lærer’n. Skårderud assistenten. 
Assistent! Myklebust sa det flere ganger - og med trykk på hver bok-

stav - a-s-s-i-s-t-e-n-t - slik at Karl Skårderud skulle få det med seg - om han 
var i tvil, men det var han nok ikke. 

Og Karl Skårderud sto der litt blek og hard - og skjønte vel at slaget 
var tapt. Ja nå var det han som var taper’n, og nå var det vel om å gjøre å redde 
noe, redde restene kanskje - og sno seg unna - som en jaget slange.  
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Og nede i skolestua etter kveldsmaten hadde usikkerheten rent av han 
igjen - og han lo en høy og glad latter med én gang han kom inn:  

Alle mette og fornøyde? ropte han litt ut. 
Mammas gutter?   
Mammas små gutter?  
Ja er det slik vi vil ha det? spurte han ut i klasserommet nå. 
Slik? 
Hva!  
Hva?  
Ja nå hadde en ukjent hånd begynt å trekke opp hodet til Karl Skår-

derud igjen som Lasse Christensen forsøkte å beskrive det for alle de som ikke 
forsto - og ingen makt i verden kunne stoppe den hånda. Ja nå bar det opp til 
storm igjen - og blåskjortene skuttet seg, la seg flate og verget hode og sjel for 
det som kom. 

Har jeg rett? ropte Skårderud nå.  
Rett? 
Her skal det vel arbeides?  
Ikke lekes?!  
Og Karl Skårderud snudde seg rundt i rommet nå - for å se om alle var 

enige?  
Ja det var de faktisk - og han måtte le litt for seg selv og holdt seg for 

munnen.  
Han tok altså ikke feil? Ikke feil den mannen. 
Ikke denne gangen.  
Ikke før.  
Ikke nå.  
Ikke i fremtiden.  
Aldri.  
Aldri.  
Jamen  så  var  det  vel  bare å fortsette frem og tilbake da - mellom 

pultene og fekte med armene og rope ut til den ene og så til den andre? Og 
deretter til den tredje? Og hvis noen våget å ikke nistirre ned i bøkene - for å 
bli klokere - eller se vekk - eller enda verre: bort på en annen?! Akkja.  

Ja hyrden som gjeter sin flokk, sine får - og flokken vet ikke hvor den 
skal - for den må ledes og leies - og rådes og dådes. Vet den, vet flokken, hvor 
stupene er? Vet den alle feller og alle hull i marken som finnes? Og i livet? 
Som tilværelsen og forsynet kan utsette oss alle for? 
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Ja til slutt ble Karl Skårderud, gammel hyttegutt og årelang assistent 
på Hytta og Waisenhuset, ja han ble stående med ryggen til gutteflokken - enda 
en gang og atter en gang - og fulgte med i speilet fra vinduet.  

Ja så legger vi sammen bøkene da! lød det vennlig fra vinduet.  
Sammen ja.  
Det var nettopp det jeg sa. 
Og nå jublet hele gutteflokken og særlig de minste. Og flere av dem så 

bort på duksen Lasse Liten og gesset seg mens to av de største protesterte, ville 
ikke, ville ikke tegne - de hadde så mye å gjøre, så mye igjen og gikk på Fager-
borg gymnas nede i byen. Neinei. 

Sa jeg sammen? føyk nå Skårderud mot dem. 
Fram med - tegnesakene sa jeg! Og Karl Skårderud rev nå fra dem bø-

kene og stappet dem ned i sekken så en av permene revnet.  
Sånn!  
Nå tenker jeg!  
Og jamen ble det ikke husarrest på lørdag på begge to også! Neinei. 
Ja alle tegnet og malte nå.  
Men alvene i alveland hadde fått altfor korte bein for Mikkel Thøger-

sen, og ansiktene deres var som smågriser med altfor spisse ører. Og Lasse 
Christensen kikket ned på arket hans uten å si noe - og vendte tilbake til tusj-
tegningen over byen med alle husene og hagene og Ullevål sykehus og nedover 
mot Adamstuen og fjorden der ute - han ble aldri ferdig, Lasse - Lasse Liten 
ble aldri ferdig - flikket og flikket med tunga ut av munnen og løftet arket opp 
mot lyset og fortsatte: 

Husene hans hadde vinduer, dører, trapper og stiger, trærne skygger, 
solen halvveis bak skyene kastet lys og mørke,  gatene krysset og skrådde, 
parkene bugnet og kirkespirene stakk opp som tårn mot himmelen og viste vei 
- og ingen forstyrret Lasse Christensen når han var i det hjørnet, ikke engang 
Skårderud, hvis han ikke måtte. Ja Lasse var som en øy i et hav av menneske-
lig tilkortkommenhet og daglig streveri - og fikk gå i fred.  

Men Matta og Skyggen sto nå borte ved døra ned mot trappa og ut-
gangen og hadde avgjort at Lasse Liten likevel var blitt en litt for flittig smyger 
og en Judas Iskariot som skulle få lønna si i himmelen - det vil si bak gym-
bygningen ved det gamle sykkelskuret. 

- - - 
Og de neste dagene ga Lasse bort melkeglassene og vaflene sine til 

flere av de mellomste ved langbordet. Men det hjalp ikke når noen større hadde 
bestemt seg. 

Og de mellomste ville ikke hjelpe de heller.  
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Og alle gikk bare rundt nå - langt unna og snakket om lønna Lasse Lit-
en skulle få - og at det var fortjent.  

Og Lasse Christensen gikk aleine rundt - ja ikke engang Blingsen kun-
ne hjelpe. Lille Lasse med det bølgete, brune håret og det lille hodet så fylt av 
tanker de andre ikke forsto noe særlig av. Og ofte satt han bare stille og stirret 
taust framfor seg når de andre snakket og trakk av og til på smilebåndet - eller 
så bort. Slik var han.  

Og nå fikk han lønna si. Nå fikk han det han fortjente. Og han strittet 
ikke imot heller. Bare tok imot. Satt med kroket og sammenbøyd kropp. Med 
armene over hodet. Og slagene haglet. Åja. Nå falt han overende, veltet ned på 
siden, og slagene fra Matta og Skyggen traff hodet og armene som verget seg - 
åfyfaen -  

Og Skyggen ga seg ikke.  
Men plutselig hadde Skyggen noe sittende oppe på hodet sitt. En seig, 

spent kropp som holdt han som en liten skrustikke. De små beina fastspent 
rundt halsen og knyttneven som slo inn i ansiktet under. Og Skyggen gispet nå 
og forsøkte å reise seg, men Mikkel Thøgersen holdt fast, klemte beina samm-
en og slo ned på kinnbeinet og kjeven - og traff gang på gang. Ja han kjente vel 
steingnisten i munnen fra barnehjemmet, kjente vel dødskampens hete varme, 
kroppen som sprellet under han, som forsøkte å komme seg fri. Nå ropte Skyg-
gen og Mikkel Thøgersen kjente at noen løftet han opp og trakk beina hans fra 
hverandre med harde tak.  

Så slapp de og nå var det han og Skyggen - rett overfor hverandre.  
Og den store fikk endelig tak - veltet Thøgersen over ende og grep det 

ene beinet hans før han fikk reist seg og dro han nedover murtrappa og grus-
veien ned mot skolebygningen og hoppbakken. Åja - det gjorde alltid vondt, 
alltid, for man greide ikke støtte seg mot med henda og ta imot når man ble 
dratt slik. Ryggen og hue slo mot bakken og steinene. Og Skyggen slapp ende-
lig da Thøgersen-gutten skreik. Men da fikk Skyggen et nytt slag nedenfra, og 
det traff som et dumpt smell. Og en gang til. Blodet rant fra nesa over han som 
lå under nå - og ansiktet til Skyggen som et redd spøkelse - hva faen!  

Hva faen i helvete!  
Slå først! var det enestes som sto i hodet på Mikkel Thøgersen. 
Det var rådet fra slåsskjempen Terje Danielsen oppe på barnehjemmet.  
Slå først!  
Sikt midt i trynet! 
Det drev rundt i hodet hans, det var barnelærdommen fra Haslum bar-

nehjem oppe i Hakadal’n:  
Slå først!  
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Den store over han var som et hvitt laken. Blodet boblet fra nesebor-
ene, øya store og forskrekte - angsten vred seg. 

Du kommer til å få så mye juling! ropte Skyggen nå.  
Frekke kjabbekjeften!  
Vi lovet deg det, din barnehjemsdritt! Skyggen var på gråten.  
Og kneet hans i brystet på den under - som en tung ambolt - og Mikkel 

Thøgersen kom ikke løs, men fikk bøyd det ene kneet tilbake opp mot brystet - 
og traff Skyggen enda en gang - midt der han likte det best og i ansiktet - med 
de harde brunskoa.  

Den store veivet bakover, men barnehjemsgutten kom seg ikke opp - 
noen holdt han nede, fast i beina. 

Og nå så han bare cordfløyelsbuksene rundt seg. Bakken hard og kald, 
visne blader i munn, snø i øra og hørte ingenting.  

Det skreik. Én gang, to ganger. Slo en gang til og ble varm og våt på 
knokene. Kneet tyngre - og han måtte opp nå - fikk ikke puste - 

Opp!  
Men noe traff det ene øret og det ble borte. Og nå traff det igjen og 

ingen hjalp. Og grisen skreik på låven og prøvde å reise seg når slakter’n stakk 
- og de rørte i blodet og hadde snø oppi før det skulle ned til kokka på kjøkke-
net - og hele Haslum og Hytta svingte rundt - og de store trærne og Blingsen 
som ikke var der og Kaninen og tante Liv sto i vinduet og holdt hverandre i 
hendene og så på og vinket - og det ble mørkt og en stein vokste i senga - og 
det ble varmt og varmere og lyset ble slått på og tante Liv kom med hånda, det 
luktet barnehjem og sovesal med jernsenger som sto tett i tett bortover så en 
kunne ta hånda inn gjennom sprinklene og trekke den andre enda tettere inntil. 

 
 

6 Døden ikke heller  
 

På storsalen satt Liv Nilsen og leste Onkel Toms hytte for de små: Og Elisa 
hadde flyktet med ungen sin for ikke å bli solgt til fremmede - 

Det var fyr i svartovnen borte i hjørnet og jernsengene sto tett inntil 
hverandre midt på gulvet, de nye køyesengene av tre inntil veggene. Og Kanin-
en og Mikkel Thøgersen lå og hørte halvveis etter, og de store jentene hadde 
også kommet inn fra koven, hadde lagt seg i sengene til de små og grein så det 
ikke var mulig å høre noen ting.  

Og tante Liv grein også nå - og satt med lommetørkle i den ene hånda 
og boka i den andre. Hun hadde mørkebrunt, mykt hår og faren til Mikkel 
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Thøgersen hadde spurt etter henne hjemme på Furuset - flere ganger - denne 
brunetten?  

Nå lukket hun boka.  
Nei fortsett da tante Liv, ropte de største jentene.  
Fortsett! 
Vil dere høre mer’a? Liv Nilsen så seg om, akkurat som hun var for-

bauset. 
Ja vi vil høre om hun greier å redde ungen sin, ropte Laila.  
Ja ungen sin - hvordan går det med ungen? Jentene i kor.  
Fortsett, fortsett! 
Tante Liv fortsatte og gråten stilnet.  
Og Elisa og ungen kom til snille mennesker  etter  å  ha  flyktet  hele 

natta, men enda var det langt igjen av boka -  
Og Varingskollen sto mørk og stor utenfor sovesalsvinduene og jord-

ene strakk seg bortover mot Gulbrand på Myrer og Kjerkeby, og Glitre Sana-
torium lå langt der oppe med alle lysene i vinduene og de dødssyke.  

Og tante Liv var liksom som en engel gjennom rommet. Det var så 
trygt når hun var der. Når hun ikke var på vakt, kunne vel alt skje, og hun kjeft-
et og smelte så det runget i hele Haslumhuset når noen av de andre tantene 
hadde lugget og klypt:  

Hun ville ikke ha noe av det! 
Nei - nå fikk det være slutt, slutt på dette! 
Men natta skjuler alle smerter. Og dynene i jernsengene lå tett rundt 

ungene og drømmen om far og mor på den store gården dukket opp hver natt 
for de små. Snille og glade sto foreldrene der og ventet med flatbrød og geitost 
og bringebærsaft på kjøkkenbordet - bare på dem, på ungene deres - værsågod 
kom inn, så hyggelig - endelig hjemme - bare noen måneder igjen på barne-
hjemmet nå - rommet ditt ordnet, far har ordnet, mor stryker over kinnet, 
klemmer - far står og ler - og skal ut i verkstedet, for å ordne noe, alltid ordne 
noe - for ungene. Åja. 

Og Kaninen og Mikkel Thøgersen fikk ikke sove. De la planer. Om 
hva de skulle bli når de ble voksne. Ja Lille Kanin, han som hoppet i både lille 
og store Hytteli. Da var han ikke redd nei. Mens Mikkel sto nede ved hoppet 
og hadde ødelagt den jævla bindingen, nesten hver eneste gang.  

Mens Kaninen svevde som et løvblad - ut fra hoppet, den lille kroppen 
gjennom lufta, de store hoppskia opp mot brystet og ansiktet, henda bak og 
nedover, nedover - mot nedslaget. Og strekkbuksene blafret som flagg i mot-
vind ned det bratte unnarennet mot sletta langt der nede - og svingen og skrens-
en.  
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Der sto han, Lille Kanin, langt der nede og vinket med den høyre hån-
da opp mot Mikkel Thøgersen som kikket ned det uendelige sluket av et unna-
renn foran seg - ja han kunne ikke se hele heller. Og Kaninen ropte ett eller 
annet der nedefra. 

Ett eller annet.  
Men tilbake på barnehjemmet var hodet hans fylt av redsel igjen. Og 

motet i Hytteli var som blåst ut av kaninhodet hans. Han ble skyggen. Igjen, 
Kaninen. Planeten rundt sola.  

Og Mikkel Thøgersen regnet enda en gang på hvor mye den andre 
skyldte han etter at de hadde veddet én million på hvor mange ørekyter det var 
i bekken borte ved Helga på butikken.  

Ja Kaninen hadde tapt.  
Igjen.  
Tapte alltid, Kaninen.  
Ja han ga seg alltid.  
Og når faren hans kom på søndagene, skulle Mikkel Thøgersen ha 

halvparten av de fem kronene - og da var det bare nihundretusenognoe igjen - å 
betale.  

Ja kanskje Kaninen aldri ble ferdig med gjelda si?  
Kanskje han måtte betale på gjelda til Mikkel Thøgersen - resten av li-

vet?  
Og faren til Kaninen var buss-sjåfør på gulbussen - og turene hans ned 

til Oslo og Kontraskjæret var fulle av hendelser og historier nesten ingen andre 
buss-sjåfører noen gang hadde opplevd. Og opp av lommene hans falt det stad-
ig ut godter og småpenger - helt til Liv Nilsen måtte holde igjen og si stopp og 
at det snart var middag og at det bare var kaffe til de besøkende og at det tross 
alt var mandan i morra og skoledag.  

Men faren til Kaninen satt og satt og blei aldri ferdig - og ville til slutt 
ta farvel flere ganger og gi tante Liv en klem og holde rundt henne. Men hver 
gang holdt hun kaffekjelen opp foran seg og spurte om han ville ha mer - mer 
kaffe - selv om den var lunka?  

Og ja det ville han ha. 
Nei men så ville han ikke ha mer allikevel -  
Ja Kaninen og Mikkel Thøgersen hadde vært venner så lenge de kunne 

huske - og Mikkel Thøgersen var eldst og leder’n. Ja de var nesten som brødre. 
Nesten. 
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7 Vi er jo alle hyttegutter 
 

Bestyrer Steen raste. De to kjøkkenjentene hadde gjort maten klar på trallene, 
men de som hadde bordet, måtte vente ved kjøkkendøra til bestyrer’n var ferd-
ig.  

Ingen slår andre heretter! ropte han ut i spisesalen. 
Hørte de hva han sa?  
Steen lente seg forover for å se om alle på midtbordet hadde fått det 

med seg, og håret over øynene var enda spissere og farligere enn før. Ja horn-
ene kunne spidde enhver som kom i hans vei.   

Ja jeg vil ikke se det!  
Jeg vil ikke høre om det!  
Jeg vil ikke ha noe av det!  
Og han lignet så tydelig en i de tykke og fillete historiebøkene nede i 

skolebygningen nå - en som hadde utryddet millioner - i Russland eller Sovjet. 
Ja øynene til Steen var farlige nå - og han truet med neven. Ja de størs-

te elevene hadde sett han løfte opp Bremsefettet i en klype - én klype! Og ingen 
av de store på Hytta hadde vel greid det etter han, enda så mye de hadde prøvd 
på Frank Bremseth. 

Og Steen sto nå og så utover med henda på stolkanten for å være sikk-
er på at alle truslene hadde virket, og de minste satt og så seg rundt og følte seg 
vel trygge med bestyrer’n på sin side. 

Men Matta og Skyggen og de andre som snart skulle begynne ute i 
byen, ja de så ned og fikk ikke Steens regler og hyttereglene til å gå opp, ikke 
denne gangen heller. Det ble en floke verre enn bilregnestykkene til lærer 
Myklebust og de fem sure sildene og de to brødene som det hadde vært nok av 
til flere tusen sultne.  

 Men det var jo bare fordi de ikke likte sild, hadde Lasse Liten sagt - 
og da hadde alle skjønt det.  

Men at alle de som slesket og hadde fordeler og tystet sånn at andre 
kom på straff, at de ikke skulle bankes når man skulle være kamerater og holde 
sammen i broderkretsen. Det var ikke sånn det skulle være -  

Og de aller største satt og så rett framfor seg når Steen snakket og Ulla 
hadde vist seg i et glimt bak mattrallene med rykende kjøttkaker - og det ble 
urolig borte ved eldstebordet.  

For Ulla strammet alltid beltet litt rundt kjøkkenforklet før hun gikk ut 
i forgangen for å levere mattrallene til bordgutta. Og det beveget seg tungt 
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under det hvite tøyet når hun gikk eller bøyde seg - og det var som et taust sus 
gjennom spisesalen på Store Ullevål når hun en og annen gang måtte innom 
salen - under måltidene. Hun smilte, Ulla, ja var alltid glad og leppene hennes 
var fuktige og de store greide ikke spise, men satt med vridde nakker og skjulte 
seg ikke - noen av de mellomste også.  

Og Steens trusler var som blåst.  
Ja de var som magneter, jentene og de voksne kvinnfolkene på Wai-

senhuset, som myke magneter. Ja også Kjøkkenrotta, også hun oppe i Privaten. 
Selv om hun løp i føttene til Steens hele dagen og holdt seg for seg selv og 
spiste smuler som falt fra bordene i den store leiligheten og drakk det som sto 
igjen i glassene etter bestyreren. 

Ja waisenhusgutta flokket seg rundt dem, rundt kvinnene - når det åpn-
et seg en mulighet, snek seg inn på kjøkkenet, satte seg ved bordet ved siden av 
den store komfyren der fru Søgne sto og lagde mat - eller hjalp til med opp-
vasken og tørkingen. Snek seg inn på systua til Brita, ned i vaskerommet til 
Målfrid, fulgte etter dem der ungjentene vasket på rommene og i de store sal-
ene.  

Ja av og til havnet de aller yngste av dem på gulvet, sprellende med en 
blåskjorte over seg, helt til de ga etter og runket dem forsiktig i en av bak-
trappene eller på toalettet nede i skolebygningen.    

Og hos gamle Brita kom og gikk småguttene hele dagen. Symaskinen 
surret og gikk, den store saksen klippet opp det blå stoffet som lå i store ruller 
borte på langbordet, knappene festet i skjortene og tråd surret, nålene på rad og 
rekke i de små skrinene.  

Og den gamle satt med fingerbegeret på hånden og hadde hyttegutta 
rundt seg hver dag, barnløs og rik på barn, akkurat som fru Steen. Og det stille 
daglige snakket gikk om klær og hendelser, oktoberfesten, julefesten, de mørke 
dressene, danseskolen for de aller minste med monogramskjortene og de grå 
slipsene, cordfløyelsbuksene som var blitt for små, øyaskjortene uten knapper 
helt ned - og de gamle vadmelsuniformene som nå lå i kassene nede i Breviks-
fjorden og bare ble brukt til Havhesten, ja til svømmeprøvene.  

Og Brita visste alt og var taus om det meste. Ja hun hadde vært der 
under den forrige bestyreren også. Ja tiår etter tiår hadde frøken Berle, Brita 
Berle fra den lille vestlandsbygda, sittet og blitt eldre med alle de hjemløse 
guttene rundt seg, ja nesten en hærskare var det blitt. Og hadde gjort arbeids-
rommet sitt til et pusterom. Til et hjerterom for de fortapte og forstøtte. Også 
for Mikkel Thøgersen. Ja særlig for barnehjemsungene. De som alltid var der i 
helgene også. På Hytta i helgene. De grodde seg fast og trivdes som i et hjem 
bak steingjerdet og mellom murene. Åja. Særlig dem.         



 
 

53 

 

8 Alle er vi oppvokst med 
 

En av de små spurte om noe de største lo av, og som kjabbene ikke hadde noe 
med fordi de var for tørre bak øra.  

Ja en av de aller største trakk inn og blåste ut og knipset med røyken 
og var blek i ansiktet og sa at alle jenter var sånn! Og han måtte knipe sammen 
munnen og øya nå - for det var så mye røyk og knipset og knipset med tomm-
er’n mot røyken. Og enda en gang.  

Men en annen som sto lenger bak, han hadde en søster som ikke var 
sånn.  

Nei - hu’vakke det nei. 
Men nå sa Matta at han skulle kjøsse seg der ryggen slutta - og at alle 

var sånn!  
Var han fætti eller?  
Eller hara i trynet?!  
Og skoen til han med søstera ble våt av klysa til Matta - og alle var 

enig. 
Og de største sto nå i ring ved sykkelskuret bak gymsalen og blåste 

røyk mot hverandre i mørket, og sigarettglørne lyste opp ansiktene når de trakk 
inn - og de mellomste sto bak og presset på for å følge med på hva Ulla og de 
andre jentene hadde vært og var - men de var så tørre bak øra. Åfyfaen. 

Og Kaninen og Mikkel Thøgersen satt inni skuret og lyttet: Ånei - de 
store visste ikke at de var på kjøkkenet hos Gunn og Ulla når kokka ikke var 
der, og at de gikk på kiosken for dem nesten hver dag - uten å få penger. Og på 
lørdagene, da vasket de opp for dem og tørket med spylemaskinen og med 
håndkle etterpå - for de hadde det så travelt og luktet parfyme og var røde og 
varme i ansiktet. Ja de lo hele tida og måtte snakke i telefonen ute i gangen, 
hele tida - for det var avtaler - og med skjørt og nylonstrømper og fine klær - ja 
helt annerledes enn på dagen - og klemte dem fordi de var så greie. Og så sa de 
at de skulle vært der hele kvelden altså, hvis det ikke hadde vært avtaler - og 
skulle et annet sted - 

Ja de store visste ingenting om kjøkkenjentene og Kaninen og Mikkel.  
Og neste morgen skulle de være forseine og få ekstra bordtjeneste - og 

spørre Gunn og Ulla - om hva de var? Ja.  
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9 Waiser, havregrøt og te 
 

Ja hvordan skape et menneske som er garantert å overleve? Et menneske som 
har alle odds mot seg og som kanskje heller ikke har forventninger eller tanker 
om noe annet liv enn som utgiftspost - på ett eller annet budsjett? Ja?  

Ja hvordan skape det vanntette opplegg for overlevere?  
For allerede i 1805 hadde biskop Bech i Akershus kritisert Waisenhus-

kommisjonen for dårlig eksamensforberedelse på institusjonen:  
Ved den på Opfostringshusets den 8de november 1805 avholdte eksa-

men i overværelse av oss som directeurer, stiftelsens inspection og forstander, 
befandtes de eksaminerede børn, drenge og pige at have gjort god fremgang i 
praktisk regning, dog uten at kunne gi grund for hva de regnede. Deres skriv-
ning, hva bogstaverne angår, var upåklagelig, men med skriverigtighedens 
regler vare de ubekjendte. Inne i en bog leste de temmelig mådeligt, uten at 
vise tegn til at være øvede i oppmærksomhed og forstand på det de leste.  

Overhovedet syntes al forstandsøvelse at være meget forsømt; hvilket 
også viste sig under det avlagte regnskab for deres religions kundskab, hvorav 
de havde noget i hukommelsen. Flere end de ovennævnte undervisningsgjen-
stande har man i denne skole ikke tenkt på. Endog brugbare lærebøger savne-
des aldeles -  

Ja kritikken hadde falt kommisjonen for Waisenhuset eller Christiania 
Opfostringshus tungt for brystet, og særlig hvorfor den skulle ligge offentlig til 
skue for efterkommende medlemmer av commisjonen og skoleholdere! 

Ja slike spørsmål kunne vel også bestyrer Steen ha stilt seg selv der 
han sto i kontorvinduet og inspiserte arbeidslaget nede på gårdsplassen. Hva 
skulle til for at hyttegutta ble skikkelige folk som andre respekterte - eller rett 
og slett ledere og formenn ute i samfunnet? Og hvordan gjøre Hytta til en borg 
slik at man kunne jobbe i fred uten misfornøyd og oppstyltet kritikk - og ikke 
minst uten misunnelse utenfra?  

Og alle på Hytta visste svaret. Fordi det var en gjenganger på andakten 
på slutten av dagen: Arbeid og atter arbeid, flid, rene klær, møte presis, et 
åpent ansikt, ryggen rett, et fast håndtrykk med høflig bukk og blankpussete 
sko. Og særlig det siste: Jo blankere, jo større sjanse for å lykkes. Ingen ar-
beidsgiver kunne stå for det!  

Våre gutter skal klare seg i livet! Klare seg!  
Ja ordene hadde gått den gamle i blodet - og i hodet. Og de som var i 

stand til å tenke selv, var vel begynt å gå litt lei Steens besvergelser og apte 
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etter han når de var utenfor Steens rekkevidde, ja på tomannshånd også - eller 
sto i klynger bak gymbygningen. 

For Steen ville bruke alle krefter, ja resten av livet sitt på kampen mot 
skråplanet som truet hyttegutta fra alle kanter. Ja hverdagsrutinen ved kost-
skolen var en dagsplan så tett og spekket at livet utenfor porten bare ble korte 
visitter i fiendeland.  

Den lille halvtimen før andakten sto en gjeng og hang ved porten, og 
bestyrer Steen likte det ikke, men greide aldri å gjøre noe med det. Og hard 
oppfostring hadde båret frukter før, ja gang på gang, og hadde vist seg å være 
eneste farbare vei: morgengymnastikken og inspeksjonene, alle måltidene 
sammen i spisesalen, to økter skolearbeid på formiddagen, arbeidstime på lør-
dager og idrettstrening tre ganger i uka, felles lekselesning i to drøye timer og 
avslutning av dagen i storstua med marsj til sengs. Marsj. Og opp trappa.  

Ja det var en tradisjon skolen levde i, skapt av forgjengerne hans i in-
stitusjonens storhetstid da man ved ulykkers omstendigheter mottok - byens 
børn av borgerlige foreldre til gudfryktig, duelig og nyttig oppfostring, men ei 
vanvittige eller krøblinge - som det sto i fundatsen for skolen. Ikke dem altså. 
Ikke dem.  

Men tidene hadde i sannhet forandret seg når de som var ansatt på 
Hytta, tenkte på noen av de hullene de hadde trukket barn ut av for å gi dem en 
sjanse på skolen. Og Steen hadde også forsøkt å skape sitt, åja, tilføre noe, 
regler og prinsipper - som kanskje én gang ville bli tradisjon? Åja. 

Ja med jernvilje - Steen likte det ordet - med jernvilje hadde han bakk-
et opp for den skadelige påvirkningen fra samfunnet utenfra: popmusikken, de 
latterlige moteklærne, den nye hårfrisyren med tjafser over ørene og i nakken, 
kravene til mer lommepenger, alle spilledingsene som ungdommen skaffet seg, 
ja bladene fra Amerika, nappaslipsene som elevene hadde gjemt i skapene, 
krav og atter krav - om nytt og unyttig!  

Skolen skulle vel bygge dem opp?  
Og ikke rive ned det lille mange av dem hadde fra før? 
Ha! Steen himlet med øynene. 
Og ristet på hodet.  
Ja bestyrer Steen og Frua ønsket hyttegutta rundt seg døgnet rundt for 

å sette en stålbjelke i ryggen på dem. Og tross protester og forbannelser lot 
skolehjemsguttene livet sitt dirigere innenfor murene, og de følte vel antagelig 
en ubehagelig, ja nesten uforklarlig lykke ved å være sperret inne i Steen-
familiens diktatur, gud vet.  

Og Steen hadde forbudt alt - og var i sin rett til å forby alt, det var 
klart. Men murene lakk daglig som en sil. Ja klærne gymnasiastene gikk ut av 
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porten med om morgenen når de skulle opp til Berg realskole og gymnas eller 
ned til Fagerborg, var ikke alltid de samme etter at de hadde vært gjennom 
Minneparken nede ved Ullevål skole. Ja blåskjorta og cordfløyelsbuksene og 
brunskoa forsvant i poppelhekken og trivdes der mens klærne fra Warner nede 
i byen endelig fikk sin rettmessige eier og plass, altså der de hørte hjemme.  

Og Steen var for svak og ettergivende til å gjøre noe med det. Han var 
blitt gammel, Eystein Steen, og luktet alkohol og endte stadig oftere opp som 
en dyktig og dreven revyfigur som ukentlig fremførte sitt paradenummer om 
veien fra gutt til mann.  

Ja Steen var i ferd med å gå litt bankerott, men fikk flyte videre på 
gamle besvergelser og tordentaler. Og ikke minst på festtalene som han fortatt 
var en mester i på de store middagene og oktoberfesten med alle gjestene, 
kommisjonsmedlemmene og de gamle hyttegutta til stede i storsalen.  

Ja den gamle hadde ikke vært lett å rikke. 
Og hvordan skape et menneske?  
Den steile skråskriften til Frua fylte i hvert fall institusjonens kles-

protokoller, regnskapsbøkene på kontoret, kjøkkenboka, de tynne kopiene på 
rekvisisjonsblokkene og mat- og utstyrslistene til ferieturene. Ja like ned til 
konvoluttene med servietter i servietthylla var prydet av den hakkete skriften til 
fru Signe Steen. 

Ja hun hadde notert og protokollført hver smitt og smule av det nød-
vendige til et halvt hundre mennesker til fire forskjellige årstiders vær og temp-
eratur, uke etter uke, måned etter måned, år etter år, ja nesten to tiår var det 
blitt. Og barnløs som hun var, samlet hun på mennesker, på gutter fra oppløste 
hjem etter skilsmisser eller plutselig dødsfall eller etterlatte barn av døgenikter 
og drankere. Ja hadde hun først innskrevet og registrert noen i protokollene 
sine, så forble de under hennes vinger - også etter at de hadde flyttet fra institu-
sjonen. Fru Steen var bare Frua og de gamle hytteguttene kalte henne av en 
eller annen grunn også Padda. Også det. 

Og Blingsen - Bjørn Blingsen Johansen - hadde også forblitt der, på 
Hytta. Ja et utall år hadde umerkelig avløst hverandre fra den gang han som 
tolvåring ble innskrevet i bøkene og siden oppdratt og utdannet og utskrevet 
igjen. For deretter å vende tilbake slik at verken Steen eller Frua eller noen 
andre kunne huske hytte- eller waisenhuslivet uten gutten fra barnehjemmet ute 
på Bestum - de sa det i hvert fall slik, og ingen hadde vel grunn til å tvile på at 
Steen og Frua tok oppdrageransvaret alvorlig. Og Blingsen, han fikk etter hvert 
bo for seg selv i en av de små sidebygningene nede i skolestua. Når han var 
der. 
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Og Blingsen ble - og ble værende, aldri og alltid, hele tiden på farten 
til å gjøre noe han hadde lovet i går mens han ga et nytt løfte for neste dag - 
eller neste uke. Ja han dukket opp og forsvant, som troll av en eske, stakk hod-
et opp og fram - og forsvant inn i sivet igjen og buktet seg videre, til nye jakt-
marker - eller kanskje fordi han var blitt skremt av ett eller annet? Men som 
oftest hadde en liten guttegjeng rundt seg på gårdsplassen, ved bordet inne på 
det store kjøkkenet om kveldene - eller på en av salene. 

Blingsen! Blingsen!  
Ropene runget over hele Hytta.  
Hvor er Blingsen? 
Ja hvor er’n?  
Det lød som dommedag var nær, som om hele skolehjemmet sto og 

vaklet på tre hjørnesteiner mens bare ryggen hans var i stand til å bringe like-
vekt og balanse.  

Ja det var kanskje noen drakter han hadde lovet - og kampen skulle gå 
i morra - og den andre skolen hadde drakter! Ja drakter! 

Og Blingsen hadde kommet med draktene og bussen var bestilt og 
brusen var på plass og i bagen midt på gårdsplassen med glidelås og lommer, 
lyste en skinnende ny og lysebrun ball med engelsk trykkskrift og et stort fem-
tall. Åja. 

Ja Blingsen var altmulig. 
Visste alt. Kunne alt. Fikset alt. 
Siden - og i mange år og tiår - hadde Bjørn Blingsen Johansen gått 

som en grå katt omkring på Store Ullevål, et mørkkledt gjenferd av John Coll-
ett eller Jan Ullevold selv - tasset og vandret omkring i de store og ruvende 
gangene om natten, med nøkleknippet i hånden og lommene fulle av hundre-
lapper han ikke visste han hadde. 

Og ingen kunne lenger svare på hvor han sov når han ikke var å finne 
på hybelen. Og han var også blitt så taus og sky de siste årene og svarte sjelden 
på spørsmål, ja dro seg unna med utfall og motspørsmål - og smilte ned og så 
vekk og så på klokka enda en gang og lette i lommene, jaja - 

Og jeg hadde endelig fått mitt eget arbeidsværelse oppunder mønet på 
loftet med utsikt mot gårdsplassen, gymbygningen og kjøkkeninngangen - og 
når han der nede ikke hadde kjørt ut til parkeringsplassen på Bysetermåsan 
eller ute til Svartskog med en av smågutta, kunne jeg stadig se Blingsen om 
nettene stå foroverbøyd over tallerkenen og brødskivene med syltetøy som han 
puttet i seg med store øyne og vidåpen munn. Kjøkkenet var halvveis opplyst 
der nede og han slukket ikke før han forsvant inn mot mellomgangen inn til 
spisesalen og ned baktrappa gjennom vaskekjelleren og ned mot skolestua – 
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10 Og alle broderkretsen slutter 
  

Steen sto ved foldedøren inn til peisestua med pokalene og vandreskjoldene og 
snakket om skolemesterskapene til vinter’n. Det var hvert år nå. Og Frua satt 
borte ved hoveddøra og nikket. Åja, hun var rivjernet og drivhjulet. Det visste 
alle. Ja hva var vel tingene uten henne? Og til våren skulle to eller tre nye seire 
inngraveres - og ett av skjoldene til odel og eie.  

Odel og eie. 
Og de som trente, fulgte med hvordan alle skjoldene til slutt skulle bli 

deres og Hyttas.  
Men Fingern og Matta og Skyggen luktet røyk og skoleskjoldene had-

de de pusset en gang. Ja de hadde stått med dem i henda - og de var jo så lette 
og hule inni, blikk på ei treplate som alle besøkende på skolen gikk rundt og 
glodde på - med beundring. 

For dem var de vel mindre verdt enn ingenting, Steens glitter. Og nå 
satt de med hodene sammen og regnet og fant ut hvilke dager de fikk fri etter 
treningsprogrammet til bestyrer’n. Ja de satt forsiktig krøket mot hverandre nå, 
og Fingern med pekefinger’n over nesa og munnen skjult - av stille latter. 

Og langs veggene i dagligstua satt resten av gutteflokken på benkene 
og trestolene bortover. En av de nye hadde klipt lugg og håret opp bak - og så 
seg nå omkring ytterst på stolkanten. Han hadde kommet stormende inn, for 
sent, og hele salen ventet. Ventet.  

Og Karl Skårderud lente seg mot Frua og kalte han tilbake. Vennlig. 
Og hodet til den lille stakk opp fra den store blåskjorta og virret fram og til-
bake for å finne noen som kunne hjelpe. 

Og Skårderud så på klokken og noterte.  
Ja gutten måtte alltid huske på å bukke for Frua når han kom inn! 
Ikke sant?!  
Ja, den lille nikket - flere ganger: Ja.  
Han visste jo at han skulle bukke, det visste han, at han alltid måtte 

bukke, ved måltidene og når han var for sent og - Kaninen bukket med armene 
langs siden og ble stående og vente på at Skårderud skulle si han var ferdig.  

Og så på plass! Karl Skårderud smilte og hadde armen og finger’n i 
været og fulgte den nye eleven med øynene bortover gulvet. Sånn ja.  

Og bestyrer Steen sto fortsatt foran skyvedøra i enden av salen og 
fingret med oppropslista som han ikke fikk til å stemme. Han var blitt avbrutt - 
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og det var uro blant de mellomste og store borte i kroken. Og nå måtte han 
skritte over gulvet og gripe den nærmeste i nakken. Ja sinnet fra middagen satt 
vel i han ennå.  

Men noen protestere.  
Det var feil mann, bestyrer! 
Feil mann!  
Og Matta ynket seg og ropte at det ikke var han!  
Det var ikke meg, bestyrer, det var ikke meg!  
Men Steen klemte til - bet tenna sammen.  
Men han løftet ikke.  
Og de lange beina til Matta stakk ut fra stolen. Og kroppen og ryggen 

presset nedover mot gulvet av en stålbjelke.  
Og Fingern satt hvit på stolen ved siden av. Og håret til Matta var falt 

ned. Han ynket seg og gråt nesten nå - og satt med ansiktet ned i hendene for å 
skjule seg.  

Ja nå fikk han vel endelig igjen for alt han hadde gjort mot dem som 
var mindre enn han. Endelig.  

Og Steen slapp med ett og så seg forvirret rundt og bort på Frua. Hun 
hadde reist seg og ropt. 

Det var altså som hjemme - og ikke på institusjon.  
Og bestyrer Steen hadde et fornavn igjen - og Frua hadde gått imell-

om. 
Og Steen sto nå med stive hender og så ned på henne:  
Ja men hvem har skylda for dette da Signe?  
Ja alltid måtte han spørre henne om det - alltid. Og alltid var det Frua 

som hadde svaret. 
Ja bestyrer Steen sto der rød nå - svetten drev i ansiktet hans, lomme-

tørklet hans tryllet seg selv opp i hendene hans og det var gravstille i dagligstua 
på Store Ullevål og Steen hadde tapt igjen, og Karl Skårderud satt og stirret på 
en som hadde hvisket - med hånda opp til munnen. 

Og fru Signe Steen begynte å dele ut klær. Igjen. Taus og bestemt. Ja 
det var alltid de som hadde egne klær hjemmefra som mistet. Ikke barnehjems-
ungene. Men hytteklærne dukket alltid opp av den store tøyesken hun hadde 
stående på kontoret. Ja det var blåskjorta til flere av de mellomste som hadde 
begynt oppe på Berg og de for store cordbuksene til Lasse Liten og Svein Ros-
in. Og enda noe - 

Bremsefettet! Bremsefettet! svarte det fra hele salen.  
For Frua hadde spurt og lette etter nummeret i kraven på en gammel 

sportskappe. Ja Frank Bremseth hadde hatt sportskappa si fast i tøyesken til fru 
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Steen så lenge de mellomste kunne huske, og Feite-Frank måtte ut på gulvet på 
den faste turen sin og hente den grå hyttekappa og love dyrt og helligånden at 
han skulle gå til Brita og få sydd inn nytt nummer. 

Nytt nummer altså.  
Og bestyrer Steen gikk nå ut på gulvet og krysset armene til broder-

kretsen.  
Og det var ikke noe flaut å ta hverandre i henda!  
Og de store grep omkring seg og ville ha det unnagjort, men noen av 

de minste klarte ikke å ordne hendene og ville ikke stå sammen med noen fra 
de mellomste -  

Så endelig. 
Og bestyrer Steen sang, og fru Steen og Skårderud og alle de store. Og 

de andre fulgte etter. Ja alle på Hytta kunne Hyttesangen og Fagert er landet og 
Kjemp for alt hva du har kjært og No lauvast det endelig i liar - og alt for å 
holde  kameratskapen  og  fellesskapet  oppe.  Ja  Steen  hadde  sunget  alle  de 
norske sangene under krigen, alene for seg selv eller høyt sammen med kame-
ratene da de lå på skauen og hogde ved og bar vann hele tiden og våpen og 
ammunisjon fra Sverige til Norge.  

Og i dag var det Hyttesangen: 
 
Vi er jo alle hyttegutter, 
alle er vi oppfødd med 
waiser, havregrøt og te, 
og alle broderkretsen slutter 
fra de eldste grå og helt til kjabba ned. 
 
For Hytta vil vi alle ære, 
hverandre hjelpe når vi kan, 
for hyttegutter vil vi være, 
for det var vi, og det er vi, 
og forblir vi alle mann! 
 

Og etterpå bad Store-Per Fadervår høyt og med mørk og klar stemme. Det var 
utenfor tur. Ja bestyrer Steen ville ha en skikkelig avslutning på dagen denne 
dagen. Og Store-Per hadde den ene hånda rundt håndleddet og øynene ned slik 
han alltid pleide på festene - og når det var besøk.  
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11 Fra de eldste grå og helt til kjabba ned 
 

Barnehjemskaninen sto hele tida og så på Skårderud og skjønte ikke at skapet 
ikke var bra nok, for han hadde brukt hele ettermiddagen og tida etter lekse-
lesinga og glemt nesten andakten.  

Men han hadde stablet alle klærne han hadde fått av Brita i bunnen av 
skapet og måtte gjøre om igjen alt sammen. Det var så lett når Blingsen var der 
for han hjalp til, men Skårderud var etter Kaninen og blei aldri ferdig.  

For Karl Skårderud var gammel hyttegutt. Og han visste hvordan ting-
ene var før - også under den forrige bestyrer´n, bestyrer Fjørtoft. Og han hadde 
lest alle de gamle reglementene og døgnrytmene i jubileumsberetningene og 
hadde kjent klypene til både gamlebestyrer’n og gamlelærerne. Og det var 
viktig. 

Og stemmen til Skårderud var som en vedsag gjennom salen. Han skar 
igjennom og det var feil på feil overalt - og særlig noen steder - og de små 
måtte opp på veien fra første dag, korrigeres, læres og klippes for noter og 
unoter. Ja de hjemløse og foreldreløse var vel falt ut av formen antakelig, og 
måtte formes på nytt - det var Hytta. Ingen slapp unna. Og de minste trengte 
det vel mest? Åja.   

Og Kaninen og Mikkel Thøgersen hadde et stort skap sammen innerst 
på førstesal og de hadde lært seg hvordan det skulle være og hadde pusset skoa 
og alt ferdig. Og de hadde lagt cordfløyelsbuksene og blåskjortene på stolen og 
hadde satt skoa under. De hadde vasket hvitskorta og hengt opp slipset på døra 
også og gjemt bort det som ikke var lov.  

Men nå fant Skårderud noe under puta til Kaninen som han tok, og 
Kaninen begynte å grine for faren hans hadde endelig vært der med gave.  

Det er fra pappa, sa han.  
Fra pappa! 
Pappa?  
Det gikk et søkk igjennom gutteflokken rundt. Pappa? De så på hver-

andre. Dette var ikke hyttespråk - ikke institusjonsspråk.  
Pappa - mamma?  
Noen lo. Andre vendte seg bort.  
Og Karl Skårderud sto med ansiktet nedi Kaninens og var overrasket 

og forbauset i øynene:  
Pappa? Hva er det?  
Kaninen gråt opp mot han:  
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Det er pappa’n min det - og jeg fikk den kniven fordi jeg skulle flytte 
til Waisenhuset, fra barnehjemmet -   

Men pappa’n din bor ikke her, Kai Andreassen! Skårderud skjønte 
ingenting:  

Ikke mamman din heller!  
Ja kan noen se pappa’n og mamma’n til Kai? Skårderud snudde seg 

rundt og lette i gutteflokken rundt seg:  
Nei, de er ikke her, Kai! 
Det gikk som et nytt søkk gjennom gutteflokken.  
Og Kaninen satt på senga og gråt. Og Karl Skårderud måtte videre på 

inspeksjonen. 
Det skal værra likt for alle veit’du, Kaninen. Det var en av de store 

som forsøkte å trøste den lille. Men en av de mellomste husket vel pirket fra 
Skårderud når de selv var forsøkskaniner og drittkjabber:  

Hvis du griner mer nå, Kaninen, så tørker du helt ut - og blir til en liten 
prikk, en bitteliten kaninunge -  

Ja det var aldri de største som fikk gjennomgå, alltid de minste. Og 
Skårderud snuste videre inn i alle skapene og noterte og skreiv og samlet inn. 
Slik var det og slik måtte det være. Og de nye hadde altfor store hyttepysjer og 
sto og ventet og frøys på gulvet og var redde fordi de hadde ulovlige ting. Og 
noen av de minste ville hjelpe Kaninen med senga og skapet - for de hadde blitt 
kamerater. Men Skårderud måtte gripe inn og sa Kai-kaninen måtte lære seg 
det selv, for han skulle bli hyttegutt, og de greide seg sjøl. Men Kaninen hadde 
lagt seg i senga og fikk ikke frokost neste dag hvis han ikke greide inspek-
sjonen, det var sikkert. 

Og Karl Skårderud hadde satt seg på senga til Mikkel Thøgersen før 
han skulle slokke lyset og ville at de skulle lære noe, bli enig. Og Skårderud 
var nær med ansiktet og stirret som Hektor, bikkja til Gudbrand på Myrer opp i 
Hakadal’n. Den beit aldri, men gneldret og holdt seg unna de som slo og trodde 
ikke de som ville klappe. Slik var’n.  

Og øynene til Skårderud var skarpe nå, blå is. Hyggelig, ville ta på 
Mikkel. 

Ikke sant? sa han igjen. Og pekefinger’n hans var stor med negl og sto 
ut hele tida. 

Og Skårderud blei til slutt enig om at de skulle lære det - og noterte i 
notatboka si -  

Gi han den tilbake! kom det med ett fra barnehjemsungen der foran 
han. 

Skårderud nølte. 
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Gi han, Kaninen, kniven tilbake! sa Mikkel Thøgersen. 
Skårderud lo,  og  måtte  reise  seg  -  og så usikkert ned på det trassige 

ansiktet foran seg.   
De fleste vek vel unna ansiktet til Karl Skårderud. Og selv om munnen 

hans smilte og han var glad, var øynene som en leende, kald og endeløs tunnel. 
Ja de brede hendene og armene kunne begynne å fekte rundt overkroppen hans, 
ja latteren slo plutselig som et hornsignal, gjallende og som en kommando, 
eller som en fortvilet ordre, et glefs. Og hunden gjødde og institusjonsungene 
krøp litt sammen rundt han og ble stående som støtter - eller løp skremt bort.  

Men nå fikk han et slag i ansiktet, nedenfra og opp mot nesa og rett 
under øyet. Og kinnet og kinnbeinet først hvitt, så rødt. Og Karl Skårderud ble 
stående i villrede, grep så den lille i pyjamasen og løftet han opp, opp mot 
taket, opp mot den store lyskuppelen i taket.  

Hva er dette? ropte han - ja hva er dette?  
En liten slagbjørn, en liten tass?  
Ja Skårderud visste ikke riktig hva han skulle gjøre med det lille han 

holdt i hånda - veivet med det et par ganger rundt i rommet, holdt på å falle - 
og satte det hardt oppe i en av overkøyene og lo rundt seg og virret med hodet 
og noterte og fortsatte med inspeksjonen - og se her, se her, se her - og dro i 
ting som ikke lå pent i skapene og kastet det på gulvet - og ta opp, ta opp, ta 
opp - en hyttegutt, han har vel orden? Orden? 

Hva?  
Ikke uorden?  
Neei? 
Og Karl Skårderud måtte kikke seg rundt, enda en gang - før han gikk 

ut av førstesal. Og øynene hans flakket, sveipet over rommet. Og han tok seg 
ikke opp i ansiktet eller strøk seg over det hovne han kjente vokse rundt det ene 
øyet. Nei. Ikke det. Ikke slik.  

- - - 
If you am looking for trouble, you are coming to a right man! Ja Skyg-

gen sto nå midt på gulvet på annensal og hadde gredd seg med vann og viste 
hva han skulle gjort hvis Steen og Skårderud hadde prøvd seg. 

Hopp til køys Lille-Elvis - ellers henger vi'ræ opp på en av knaggene 
på vaskerommet! Det var en av de store som truet.  

Jeg skulle hvert fall fått inn noen slag - et par slag! Skyggen hvisket og 
hadde det ene kneet i overkøya og rundt seg i sengene hadde han endelig igjen 
en liten flokk av beundrere.  

Åja, de visste hva Skyggen og Matta kunne gjøre. Nøttene svei så rett-
ferdig i huet når de slo - plutselig og uten varsel. Ja høyrearmen som en dreven 
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og innlært piskesnert mot skallebunnen, og de små hodene etter hvert fulle av 
kuler som man kunne gå og kjenne på når man var i enerom eller satt på lekse-
lesinga.  

De hadde klemt gørra ut a’re, Skyggen - i hvert fall Steen!  
Ja  det  var  Fingern  ved  døra,  under  han  lå  Matta  med  ansiktet  

mot veggen. Og noen av de mellomste lo nå og prøvde å kjenne etter hvordan 
det tøt ut av munnen på dem mens Steen klemte til. 

Og Karl Skårderud kom og var raskt ferdig og lyset var tent nede på 
vaktrommet, og gårdsplassen var mørk igjen etter at snøen hadde smeltet og de 
store trærne sto og slo mot vinduene på forsiden av bestyrerfløyen. Ja den høy-
este  pyramidepoppelen  kunne  man  faktisk se  fra  fjorden  langt  der  ute,  og 
bestyrer Steen hadde nektet Mestern å kappe den ned.  

Ikke i hans tid! Ånei. 
For Steen ville beholde Hagebyens høyeste tre importert og plantet av 

selveste godseieren i sin tid. Men poppelen var hul helt nederst, så man nesten 
kunne stå inni det. Og ekornene pilte opp og ned om sommeren, og Fingern 
hadde vært langt oppi det og hentet skjærunger han stelte og ståket med hele 
våren i en liten pappkasse han hadde gjemt nede i nedrehagan.  

Men treet blåste ikke ned og knuste ikke husene omkring. Og om nett-
ene strakte det lange, svarte armer utover og slapp ned greiner og kvister på 
taket når vinden peip som verst. Og de eldste sa det var gamlebestyrern, Frost, 
han som hadde tatt svalestupet ned i sin egen grav nede i Stiften, på vei til 
trikken, som han aldri rakk. Ånei.  

Og ved bakporten sto en skikkelse og kikket utover gårdsplassen og 
opp mot vaskerommet og sovesalene. Han beveget seg ikke. Han hadde mørke- 
grå dress som var for kort i armene og bena, og svarte, spisse sko.  

Endelig gikk han ned trappa mot skolestua - 
Hvis han hadde fått tak ja! Skyggen ville ikke gi seg.  
Jeg hadde steppa unna, ikke sant! Gamle folk er seine! 
Det hvisket fremdeles fra midtkøyene i mørket. Ja flere av de mellom-

ste skjønte ikke at Steen ville tapt for Skyggen i lengden - og kanskje tryglet 
om nåde - og gitt dem dobbelt så mye i lommepenger.  

Hvis han blei pressa. 
Skikkelig pressa. 
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 12 For Hytta vil vi alle ære 
 

Blingsen! Blingsen! Blingsen!  
Det sto en stor flokk rundt Bjørn Blingsen Johansen nå, og alle kjemp-

et for å komme til, det var kjempeviktig! 
Og Bjørn Johansen måtte roe dem ned. Roe dem ned. 
Såså, jodajoda, det skulle han ordne - det skulle han virkelig ordne! 
Og Blingsen lovet seg bort igjen. Og enda en gang.  
Ja han sto midt i ringen nå og holdt rundt håndleddene til en av de 

minste og lekte seg med å daske han i ansiktet med sine egne hender. Blingsen 
elsket den leken. 

Men Blingsen hadde glemt så mye! 
Han hadde ikke husket noe! 
Og alltid var det andre som gikk foran!  
Og en hadde nå kjempet seg fram, for det var viktig:  
Du Blingsen, skal vi ikke snart, skal vi ikke snart - har du sett filmen 

på Eldo? På Eldorado? 
Men noen sa det var ungdom og da kom han ikke inn - og de ville 

også snakke med Blingsen! Og det ble krangel og dytting igjen.  
Og Blingsen slapp den lille og gikk imellom. Ja han var blitt litt sint 

med det skjeve øyet sitt nå - men var ikke sint på ordentlig! Og hvis han ikke 
holdt i noen, men bare sto og pratet med alle, så ble det ikke så mye krangling - 
og alle kunne spørre. 

For det var om ettermiddagen før lekselesinga og Blingsen hadde en-
delig kommet. Og Bjørn Blingsen arbeidet av og til nede i byen om for-
middagen og tjente penger. Men nesten hver kveld var han der og hadde avtale 
med alle og hadde gjort noe spesielt for den og den - som han snart skulle gjø-
re. Snart. 

Men hvorfor var han ikke her i gårkveld da? Det var han forrige som 
hadde kommet på hva han skulle spørre om.  

Jo Blingsen ville vært der i gårkveld - han var lei seg. Han var virkelig 
lei seg. Han hadde virkelig hatt avtaler og ville ha kommet - ja han hadde fakt-
isk vært der også - nesten hele kvelden - men hadde kommet så seint - for sent 
altså. 

Og Blingsen ville ikke høre på at Skårderud hadde vært jævlig. 
Alle måtte komme tidsnok vet’du - og inspeksjonen var viktig - og 

Kaninen skulle få noe annet - isteden. 
Men Blingsen greide ikke roe ned gutteflokken.  
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Det var urettferdig!  
De klamret og slo på Blingsen.  
Urettferdig!  
Og Rosinene hadde fått hver sin ting før - og det var noen andre som 

også hadde blitt lovet - og som ikke hadde fått!? 
Ja det er en kunst å pusse sko, sa Blingsen og var viktig.  
Først pusser vi brunskoa med brun skokrem og så med sort. Da ser de-

re hvor fin fargen blir, ikke sant?  
Ja Kaninen og Mikkel Thøgersen lærte alle hyttetriksene som de størs-

te kunne. Og de knyttet også slips med to over og én igjennom og hadde lært å 
presse bukser med strykjern og våt fille nede hos Målfrid. 

Men slipset skulle ikke henge i knute, og penbuksene skulle alltid 
være klare. 

Alltid. 
Og det var så mye å lære når Blingsen hadde inspeksjon. Og Rosinene 

hadde også fått skap sammen og måtte lære å ha hver sin side av skapet og 
passe på nøklene. Åja.  

Og klokka var over ti, men Blingsen hadde ikke slokt lyset. For han 
hadde vært innom de andre salene og kom tilbake. Så slokte han og sto i mørk-
et ved vinduene og snakket lavt så ingen på de andre salene skulle høre det - og 
alle kunne spørre.  

For Bjørn Blingsen visste alt, kunne alt, hadde svar på alt. Bare han 
fikk tenkt seg litt om. Og av til hadde han lange utredninger om alt og alle ting 
i verden, ja om Hytta og kostskolene i England og engelsk breikfast og alle 
volleyball-lagene i Norge og alle volleyballkampene han hadde dømt, med 
fløyta i munnen og alle dobbeltfeilene. Ja alt.    

Og noen hadde sovnet borte i kroken lengst fra vinduene, men Blings-
en fikk ikke gå, for en ville vite hvem som kunne løpe fortest av en indianer og 
en hest.  

Og Kaninen og Mikkel Thøgersen og nesten alle mente det var hesten, 
men Blingsen sa nei. Det var det ikke. Og han som spurte, måtte vise Blingsen 
det i boka - og det var det! 

Men nå måtte Blingsen virkelig hysje dem ned og truet til og med med 
å trekke tilbake noe han hadde lovet - ! 

Ja da ble det helt stille igjen. Og det knirket i skoa når Bjørn Blingsen 
Johansen gikk ned mot annen- og tredjesal. 

Og lenge etterpå knirket det i trappa igjen.  
Blingsen var alltid der. 
Alltid.
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13 Hverandre hjelpe når vi kan 
 

Det var blitt lyst og kirkeklokkene hadde begynt å ringe for annen gang over 
byen. Det var alltid én som begynte først langt borte. Så fulgte alle de andre 
etter - kling-klang-kling-klang - og vekket husene og alle menneskene som 
bodde rundt.  

Og  kirkespirene,  de  stakk  opp  fra  de  grønne  parkene  og  byen  lå 
og vaket i morgensola, og Mikkel Thøgersen lå i senga og kunne skimte fjord-
en langt der ute hvis han reiste overkroppen litt fra køyesenga.  

Ja hele natta hadde Gunvald Tomstad lurt tyskera og nordmennene 
som ikke var med på det store spillet. Og når krigen var slutt, ville alle skjønne 
det og gjøre Tomstad til helt med medalje og be om unnskyldning. 

Men så holdt dobbeltspillet på å bli avslørt - gang på gang - og hjertet 
til Mikkel Thøgersen hamret og øyene ble stivere og stivere mens Tomstad 
kavet seg gjennom snøen og svømte i den iskalde elva. Ja tyskera ville helst ha 
han levende - men død gjaldt det også.   

Og Blingsen hadde plutselig stått der - han kom alltid så stille - og 
hadde tatt boka som lå ved siden av han. 

Gud morning, gud morning! sang han. For Blingsen hadde vært på 
kostskole i England også, og hadde lært seg engelsk.  

Det er brekkfest! 
Blingsen kjeftet ikke og de skulle til barnehjemmet. På besøk. Og 

Fingern og Kaninen skulle også være med. Men ikke Are, for han hadde vært 
så heldig å skulle få ro båten til en riking som skulle trekke garn - på et fjell-
vann - på ei hytte. Heldig altså. 

Og nå luktet det stekt egg fra spisesalen der nede - og det klirret i tall-
erkener, tekopper, glass og bestikk. Og Blingsen hadde gått for å vekke de 
andre.  

Og Fingern måtte være med også, for han reiste ikke alltid hjem i helg-
ene og var isteden på Hytta sammen med Bjørn Blingsen og de andre barne-
hjemsgutta. 

Ja Fingern gikk jo alltid og drev alene - holdt seg for seg selv. Det 
hadde stått om mora hans i avisen og ingen fikk prate om det. For hun hadde 
lettet de gamle for penger og latt som hun hadde vært fra Sosialen. 

Men de hadde jo gitt henne pengene! Det var Kaninen som forsvarte 
mora til Fingern: Ja kanskje leverte hun dem tilbake til Sosialen etterpå, allike-
vel? I hvert fall noe.  
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Og Fingern gikk med skrujern i bukselommene sånn som Tore Led-
ning. Alltid. Ja han hadde også skapet fullt av knagger og skilt som han solgte. 
Og på bunnen av skapet hadde han også en skoeske med stålormer som han 
hadde finni nede i nedrehagan og passet på. De likte seg så godt i skapet, stål-
ormene, i skoesken med gress og strå og litt sand i bunnen - og så snodde de 
seg så fint rundt hånda til Fingern når de var oppe og luftet seg, og så på han 
med små, grå og vennlige øyne -  

- - - 
Pass deg Fingern! Det var Kaninen som var redd nå.  
De sto ute på plattformen mellom togvognene og telte sekundene inni 

tunnelene opp mot Hakadal’n. Og vognene slo mot hverandre, det hvein i stål-
hjula mot skinnene i svingene nå, ja det smalt og skranglet, og Fingern hadde 
åpnet den trange jernporten og sto nede i trappa og holdt seg i én arm mens han 
svingte med den andre: 

Heia, heia, ropte han ut mens vannene og skogen fór forbi i rasende 
fart -     

Fingern var farlig. Det var sikkert.  
Og Blingsen satt inne i vogna og ville at de han hadde meg seg på tur, 

at de også skulle være der - hos han, sammen med han. Men varmen holdt dem 
ute på perrongen - og nå kunne de se vannene og skogen på begge sider sam-
tidig. 

Og folkene som bodde rundt Maridalsvannet og Movatn stasjon var 
utenfor husene sine og vinket tilbake. Ja de hadde hager og små uthus, og ung-
ene deres løp omkring og lekte og trente ikke - og hadde ikke oppstilling i 
rekke og like klær og uniformer. 

Ja ei jente lekte med en hund. Og den hoppet opp og ned mot en pinne 
hun holdt i hånda, og så klappet hun den - enda den hadde bitt etter pinnen. Og 
et lite barn ble skjøvet frem og tilbake i en huske av mora og hylte og lo mens 
faren heiste flagget i hagan - uten at noen blåste revelje med trompeten! Og nå 
mistet han flagget i bakken også - uten å ta det opp med én gang - 

Ja nå kom Blingsen ut - og nå kjeftet han og hadde funnet en snarvei 
som var to stasjoner før - og de skulle gå gjennom skauen og ned til Åneby 
kafé og Blingsen lette i lommene allerede - etter penger.  

Nei - ikke der. 
Ikke der heller?  
Jo der.  
Så flyttet han endelig en bunke med tiere fra bukselomma og opp i 

brystlomma - så de stakk litt opp. Da var det lettere å finne dem - etterpå.  
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Åja. Pengene til Blingsen - hvor kom de fra egentlig? Bare lå de der? 
Hadde de alltid ligget der? Og hvorfor brydde han seg ikke om at lommene 
hans var fulle av kronestykker og blå og gule pengesedler? At det var bare å 
hente dem opp? Stikke hånda ned og hente skatten?   

Ja Blingsen hadde gått turer på flere dager før - i flere uker, uten mat, 
og sammen med de gamle hyttegutta. Og han gikk med raske og lange skritt nå 
og ventet ikke. Og det var det som var det vanlige.  

Og Kaninen og Fingern og Mikkel Thøgersen klarte nesten ikke å hol-
de følge og måtte løpe ved siden av - og Blingsen lo. Haha! Og nå skrittet han 
ut og økte farten enda mer.    

Men det var ikke noe snarvei. Og stien forsvant og de måtte presse seg 
gjennom en tett granskog og kjerr og kratt og over en myr som ga etter og sug-
de beina nedi. Skvatt, skvatt, sa det og Bjørn Blingsen Johansen begynte å 
stoppe opp og se seg om - og endret plutselig retning oppover noen små åser 
og topper for å unngå myrene. Og nå var han rød i ansiktet og kjeftet ned i 
bakken og måtte legge seg ned og drikke litt vann fra bekken.  

Kaninen og Fingern la seg også ned ved bekken, de også mens Mikkel 
Thøgersen satte seg på huk oppå en stor stein på kanten av stien og begynte å 
synge ei vise han hadde lært av kokka på barnehjemmet: 

 
Jeg elsker den gamle, den vaklende rønne, 
det kjærlige hjem, som min barndom meg bød. 
Der lærte jeg fra jeg begynte at skjønne, 
at nøysomhet krydret den fattiges brød. 
 

Og nå begynte han å fortelle de der nede en historie fra Hakadal’n - om kuene 
og grisene nede på Haslum gård som dreit møkkakjeller’n så full at beina ikke 
nådde bunnen hvis du falt nedi: 

Ja det var mye verre enn de myrene borti her. 
Åja, Mikkel selv hadde svømt i dritten og kjente klumpene mellom 

fingra - for de hadde vært på jakt etter hønsefjær for å få pilene til å gå rett når 
de skøyt ned fugler på Hestenga. Ja de skøyt etter fly også, men de svingte 
unna - gikk for fort - bare én gang hadde de treffi. 

Traff du? ropte Fingern. 
Ja pila satt fast foran, ved motor’n! 
Kræsja’n a? 
Nei, det kjørte bare videre - med pila i. 
Med pila i? Åfyfaen. 
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Og Rauen kunne lukte blod på lang avstand - den sto og stampet foran 
blekkskjulet og ville ikke gå forbi når Bjørnstad slaktet rånan og purkene der 
inne. Ja de dro ut innvollene og tarmene med bare henda og skar av pisseblæra 
og tråkka på’n så spruten sto! 

Skar’an pisseblæra? Fingern måtte holde seg foran nede og trudde ikke 
helt på alt det Mikkel Thøgersen sa. Men Kaninen sa det var sant:  

De holder grisen i beina når han får skuddet i panna - så kjører de kni-
ven i’n så blodspruten står.  

Men så hadde den reist seg - med et rykk, ropte Mikkel Thøgersen der 
oppe fra - og braste ut låvedøra og ut på veien forbi barnhjemmet og barne-
hjemstantene så de skreik - men rånan, den hylte og skreik enda verre! Har 
dere hørt griser hyle?  

Nei verken Blingsen eller Fingern hadde hørt det før. 
Og nå hylte Mikkel Thøgersen og Kai Andreassen i kor - hylte som to 

stukne griser: 
Iiiiiiiii! - Iiiiiiii! 
Men  langt  nede  i  veien  hadde  den  endelig  falt  sammen,  fortsatte 

Thøgersen. Mens beina dirret i kramper. Sånn - Mikkel Thøgersen dirret med 
beina og viftet med hendene. Sånn. Og Kaninen lå der også nå og dirret og 
ristet med hele kroppen og var en halvdød gris på vei inn i dødsriket. 

Og Slakter’n, han løp nå etter’n med kniven og ropte at de skulle holde 
seg unna: 

Hold dere unna, hold dere unna! skreik’n - og stakk kniven mellom 
forlabba på’n så blodspruten sto igjen. Men da reiste grisen seg for andre gang 
- den veide over tohundre kilo. To hundre! 

Fingern satt med store øyne og munnen åpen nå og hørte Mikkel Thø-
gersen og Kaninen fortelle: To hundre kilo? 

Hva skjedd’a? Etterpå? Angreip’n slaktern? 
Nei. 
Dau’an? 
Nei. Den overlevde.  
Overlevde? 
Ja.  
Også Blingsen var grepet av historien nå og satt og lyttet med åpen 

munn. 
Ja den fikk leve videre fordi den hadde overlevd to ganger. Det er det 

som er regel’n når det gjelder slakting. Mikkel Thøgersen så ned på hendene 
sine og hoppet ned fra steinen: 
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Og nå veier’n over firehundre kilo og ligger inne i grisehuset og kan 
nesten ikke bevege seg - fettet henger nedover magan på’n.    

Du juger, Mikkel! ropte Fingern. 
Bare vent til vi kommer opp på barnehjemmet, Fingern, så skal du få 

se. Hvis du vil gå inn i drittlukta i grisebingen, så kommer’u til å se verdens 
største råna. Den spiser ungene sine. 

Spiser? 
Sine egne unger? Kaninen måpte også nå.  
Ja, for den får for lite mat. 
Du juger! ropte Fingern igjen.  
Ikke sant han juger, Blingsen?   
Blingsen var ferdig med å drikke og lå i mosen og hadde tatt av seg på 

beina og vridd opp sokkene sine.  
Hadde’rem griser på Bestum barnehjem også, Blingsen?  
Blingsen ville ikke svare. Han var jo barnehjemsgutt han også, men 

ville ikke snakke om barnehjemmet han hadde vært på.  
Hvor mange var det på Bestum? 
Blingsen så vekk med det skjeve øyet sitt. Ville ikke svare. 
Var Bestum bedre enn Hytta? 
Blingsen var taus.  
Bestun! rettet Blingsen endelig. Det het Bestun - og lå på Bestum. De 

byttet bort m-en med n når de lagde navnet.  
Ja hvor mange var det der? 
Blingsen ville ikke snakke om det. Han husket ingenting, sa han. Det 

var så lenge siden. Det var litt av hvert - litt av hvert. Lenge siden. Åja.  
Han reiste seg, ville gå videre. 
Men Kaninen hadde stått og presset på steinen som Mikkel Thøgersen 

hadde sittet på og sto nå og sleit og rikka for å få den til å brake ned i ura. Stei-
ner kunne nemlig ligge på vippen - og da var det bare å dytte! 

Den rørte på seg! ropte Kaninen nå. Ja han skreik og var helt sikker.  
Men Fingern sa han var idiot.  
Det er helt sant, Fingern!  
Men Fingern ville ikke være med og dytte.  
Og Kaninen ropte på Mikkel og Blingsen nå - og Blingsen måtte se at 

kjempesteinen var på vei ned ura med et kjempebrak.  
Den rørte på seg, ikke sant den gjorde Mikkel?  
Kaninen var helt sikker. 
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 Og Blingsen var kommet borttil nå og sto og så lenge på den og kjente 
med hendene. Ja han også ble liten under kjempesteinen, bare som et lite kryp 
ved siden av den.  

Ikke sant, Mikkel? Kaninen ropte til Mikkel Thøgersen nå, for at også 
han skulle komme og se. Kaninen ville ikke gi seg:  

Ikke sant?  
Og Kaninen var nesten på gråten nå, og det røde ansiktet hans var enda 

rødere mens han sto der og pressa:  
Det måtte være sant!  
Den lot seg rikke på!  
Av én som alltid hadde vært skyggen. Én som alltid fulgte etter. Nå 

ville han velte steiner, han også - slik at de kunne knuse alt på sin ferd nedover 
ura og ødelegge stort og smått og alt der nede - alt. 

Men Fingern ville ikke være med og dytte han heller.  
Han gikk for seg sjøl isteden og stakk kjepper i maurtuene bortover 

stien. Han var jo bygutt, Fingern. Fant frem overalt i de trange gatene nede ved 
Bislet eller opp mot St. Hanshaugen - og visste om alle kioskene som solgte 
ulovlig sigg. Ja han visste om pornobladene til Kåre Hareskåre i Theresegate 
også - og Foto-Harald i Kirkeveien - han som alltid hadde en flokk ungdom 
sittende i sofaen rundt seg - for å ta bilder av dem - etterpå - én og én. Åja. Én 
og én. Inne på det lille, mørke rommet med rullgardinen trukket helt ned, helt 
ned, så ikke dagslyset, at det ødela bildet, åja, blits, vanskelig - og foto-Harald 
pustet tungt der inne - 

Ja Fingern visste ikke om skauen og greide ikke hoppe unna myrputt-
ene og snublet i steinene og trerøttene hele tida med de lange beina sine. Han 
syntes ikke grantræra og de mosete steinene i Nittedalskogen lignet på troll 
heller - og så ikke at småfisken vaka i vannene og lurte ikke på hvorfor bever’n 
hadde inngangene til hiet sitt under vannet.  

Fingern var bare kliss blaut nå og gikk med turnsko og åpen blåskjorte 
og brydde seg ikke. 

- - - 
Og da de kom til barnehjemmet, var Blingsen så snål. Han krøyp lik-

som sammen som en orm, som en slange når han møtte folk han ikke kjente - 
og stappet papirpengene sine lenger ned i brystlomma så de ikke syntes. Og det 
store hvite barnehjemshuset lå der fortsatt foran skauen og uteskjulet og tante-
boligene på andre siden av gårdsplassen. Og bak der igjen lå det andre barne-
hjemmet - ved stien opp mot Bergtjernet og Ravndalstjernet.  
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Ja Blingsen blei sittende på trappa borte ved låven og ville ikke inn. 
Og tante Liv var ikke der heller, men tante Alfhild og tante Gristryne på kjøkk-
enet.  

Og de sa at nei og nei at det var så koselig med Mikkel og Kai tilbake - 
Og så har dere fått en stor kamerat også?  
Og en onkel?  
Og tante Alfhild ville at Blingsen også skulle komme inn og sa at nei 

det var da for gæli å sitte der ute? Men tante Gristryne bare sang og lagde mat 
og nei og nei og nei -  

Men Blingsen var vel ikke noe onkel vel!?  
Han var jo bare Blingsen, Bjørn Blingsen Johansen fra Waisenhuset 

nede i Oslo, assistent og kveldsvakt og altmulig på Hytta i by’n. Og Kaninen, 
han var en av de spenstigste og raskeste kaninene på Hytta og de hadde løpt i 
skauen sammen med Fingern og rikka på en kjempestein og skulle begynne i 
musikken  og  pugga  alle  dem  sterke  verba. Og  han  likte  ikke  havregrøten, 
Kaninen, men måtte spise’n opp allikavæl - for det måtte alle, sa Steen. 

Og Tante Liv hadde endelig kommet og sagt at er det dere er det dere? 
Og hadde først sett på Mikkel Thøgersen og så lenge på Kaninen - og strøk han 
over kinnet - og hadde spurt om det nye stedet og om minstemann? 

Ja hun var alltid så bekymret for minstemann, Are - enda han hadde 
vært så heldig og fått seg en egen støttekontakt - i helgene.     

Ja Liv Nilsen var blek og fjern, hadde fått en unge. Og Kaninen ville 
sette seg på fanget hennes, men da snudde hun seg og måtte opp - det var alltid 
så mye å gjøre, så mye ugjort, måtte alltid snu seg litt og begynne å gjøre noe 
annet - og hadde hånda opp i ansiktet.  

Nå måtte hun ut igjen.  
Og noen av de andre barnehjemsgutta hadde også kommet og skulle 

kanskje flytte til Waisenhuset neste år de også.  
Men da måtte de lære seg å spille trommer. Og ha grammatikk med 

Steen og ikke å ha håret forover. 
Og nå kom også Blingsen endelig inn. Til slutt. Og hilste høflig. Og 

holdt henda foran når han snakket. Ja han holdt alltid henda foran når han ikke 
visste hva han skulle gjøre.   

Men det var vel ikke noe å være redd for tantene på barnehjemmet 
vel?  

Og Blingsen satt og passet på hele tida når de spiste at de ikke gjorde 
feil og ikke tok for mye på brødskiva. 

Jajaja! sa han og skøyv albuen til Kaninen og Mikkel Thøgersen vekk 
fra bordet og smilte.  
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Ikke albuene på bordet når vi spiser vel? 
Men de skulle pelle blåbær, ikke sant?  
For det hadde aldri Fingern gjort før! 
Og de skulle bort til kuene til Gudbrand? 
Jaja, Blingsen lovet igjen at han skulle bli med.  
Og kuene var ikke farlige, Blingsen!  
For de hadde ikke tenner! 
Og de løp alltid vekk hvis en slo med kjepp!  
Og Mikkel Thøgersen og Kaninen måtte forklare alt om kuene og hvor 

de var, og at de måtte først gjennom barnehjemsskauen og over jordet og gjen-
nom grinda der det var fullt av kudritt og spor i gjørma. Og Blingsen og Fing-
ern måtte være med.  

Men Fingern gadd ikke. Sto igjen. Han ville ikke. 
Kuer ække farlig, Fingern! 
Jeg gidder ikke mer.  
Fingern gadd ikke mer.  
Det var sånn han var.  
Plutselig var han redd.  
Så var han modig.  
Og gjorde alt det andre ikke tørte. 
- - - 
Blingsen spanderte pølser i byen. I byens beste pølsekiosk. Og over ti 

år senere da jeg var i ferd med å bli voksen, travet jeg mine nedslitte og hullete 
støvler rundt på denne plassen og tenkte på Blingsen og pølsespisinga hans. 

Ja pølsene var blitt dårligere og dårligere med åra - det var sikkert. Ik-
ke engang redaktøren i Morgenbladet ville ha dem ned i magen lenger. 

Og jeg hadde ofte det ærefulle oppdrag å fore redaktør Bøckmann i 
Arbeidergaten ved Dasslokket med nattmat. Daglig og nattlig satt han der i den 
lille stolen han sjelden greide å få den store kroppen sin ut av. Men pølsene på 
Aschehougs plass ville han ikke ha - da måtte jeg spise dem selv som han så 
tørt bemerket. Ellers gikk det meste ned i Knut Bøckmanns mage.  

Jeg satt på forværelset som bud og nattass når jeg ikke arbeidet oppe 
på Waisenhuset - og brukte tiden mellom turene til å klippe i gamle fettede 
Morgenblad, finslipte artikler og innlegg fra de mest fremskutte mørkeblå og 
brune i store bunker ved siden av meg.  

Men av én eller annen grunn samlet jeg også på annonser og avertisse-
menter fra delikatessebutikkene omkring i byen - ja også fra baker Hansen og 
deres deilige marsipankaker og nybakte brød - 

Og jeg aner egentlig ikke hvorfor. 
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Det var en sær hobby, jeg innrømmer det. Men den lot seg ikke stoppe. 
Og jeg hadde etter hvert sekker og stabler av avisutklipp rundt meg etter et 
sinnrikt mønster av ikke lest, halvlest og lest som gradvis og møysommelig 
skulle berike mitt intellekt - og min etter hvert stadig klarere og mer analytiske 
hjerne.  

Men hyttehistoriene mine - waisenhushistoriene jeg ustanselig satt og 
filte på - dem ville ingen ha.  

Ja jeg skrev og skrev - overalt og natt og dag - men fikk dem alltid i 
retur - ofte med en liten påtegning fra forlagene om at dette nok var interessant 
for noen - men ikke for alle eller allmennheten, akkja. 

Ja det var også noe med språket - jeg hadde ikke helt truffet institu-
sjonstonen som de skrev.  

Haha. Javel. Ja de visste det vel de!  
Men der nede - det var i hvert fall der Blingsen spiste hver dag på den 

tiden, nede i enden av Grensen.  
Og Mikkel Thøgersen og Kaninen og Fingern fikk nesten så mye pøls-

er de bare ville. For Bjørn Johansens penger i lommene var et bunnløst sluk, 
men måtte leite litt først, ja slå seg på lommene - og måtte i banken kanskje? 
Ånei det var søndag -  

Det var slik han var. 
Men så var de der likevel, pengene. Alltid. Blingsens penger. Det var 

krøllete bunker med blå femmere og gule tiere, ja store grønne femtilapper med 
Bjørnson på. Og pengene lå så løst i lommene hans, sammen med alle nøklene 
han alltid gikk og bar på, nøkler til alle steder han ville låse seg inn eller låse 
seg raskt ut av. Ja han rotet rundt i lommene nå, i buksene og i jakka, lette oppe 
og nede - og jamen - plutselig var de der allikevel.  

Heldig altså.  
Ja Blingsens penger.  
Og det ble ikke penger igjen selv om han ga dem tre tiere. For Mikkel 

Thøgersen og Kaninen delte pengene som var igjen - og uten at Blingsen så 
det. Men Fingern ville ikke ha noe. Han sto bak kiosken med skrujernet sitt 
mens Blingsebjørnen spiste pølsene sine ferdig med store kinn. Åja.  

Og Fingern ville ikke bli med på kino heller.  
Og Blingsen ville at de skulle ta sjuer’n opp til Hagebyen, til Hytta. 

Den kom skramlende opp fra Domkirken og Kirkerista snart - og skrådde hyl-
ende forbi og stoppet med et smell på andre siden av plassen.  

Ja Blingsen ville at de skulle bli med opp nå  -  selv om det var flere 
timer igjen til andakten. Men Mikkel Thøgersen og Kaninen ville på kino.  
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Og Bjørn Blingsen Johansen blei sur igjen. Enda en gang og for n-te 
gang. Og nå trakk han tilbake alt han hadde lovet og snakket fort og så ikke på 
dem - og sa det var greit og så ned - og var nesten på gråten. 

Hvorfor sa Blingsen det var greit? 
Og hva hadde Kaninen og Mikkel gjort galt?  
Blingsen var sur og lei seg - og så sa han det var greit?  
Han ville ikke prate med dem lenger heller.  
Men sto og ventet på trikkeholdeplassen på neste trikk - og så bort.  
 For Blingsen var som et barn.  
Ti år oppe i hodet og knapt mer enn det, som Lasse Sjampo pleide å si 

det.  
Og Mikkel Thøgersen og Kaninen gikk på kino. De hadde penger i 

lommene nå og gikk i kinokiosken før filmen starta.  
Men alltid måtte Mikkel fortelle Kaninen hva de sa til hverandre på 

filmen, for han klarte ikke lese teksten under - og de snakka engelsk. Og Kani-
nen kunne ikke lese i bøkene heller. Orda så ut som fluer, sa han. Men han 
husket alltid hva som hadde skjedd på filmene og retta på Mikkel når han sa 
feil til de andre etterpå. Men det var bare fordi han slapp å lese teksten under 
og kunne følge med på filmen hele tida!  

Ikke kødd'a, Mikkel! Hva sa’n nå? spurte Kaninen inne i kinosalen. 
Mikkel hadde stoppet å lese: 
Jeg veit ikke!  
Si hva han sa! 
Du må lære deg å lese, Kaninen, sa Mikkel Thøgersen endelig - det er 

bare barn som ikke kan lese vet’du. Det var som Karl Skårderud satt inni hodet 
hans og snakket nå.   

Ikke kødd’a Mikkel! Ikke kødd - 
Og Kaninen ved siden av ble mørk i ansiktet og vred seg i grimaser:  
Lærer Myklebust hadde sagt han ikke kunne noe for det, sa Kaninen. 
Ja Jesus tilgir alle - og det gjelder å holde fårene samlet, svarte Mikkel 

Thøgersen tilbake. 
Kaninen slo.  
Den høyre hånda for gjennom lufta og traff den andre midt i ansiktet. 

Og ett slag til. Men så fikk Kaninen kjenne barnehjemstaket rundt nakken. Det 
kom så kjapt at han ikke rakk å trekke seg unna. Hodet hans som i ei klemme, 
nådeløst og med et stadig sterkere trykk ettersom pusten blei tyngre. Og hodet 
presset skrått nedover, beina over stolsetene og Thøgersen klemte til - med 
begge henda - den ene hånda i grep rundt det andre håndleddet.  
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Og Kaninen skreik. Et hyl gjennom kinosalen - og ett til - ja han grein 
nå og ropte at han ga seg - han ga seg!  

Jeg gir meg, Mikkel, gir meg!  
Kaninen ropte høyt nå, skrek, så folk snudde seg omkring.  
Men den andre slapp ikke taket før kinovakta kom og skilte dem.  
- - - 
Ja Kaninen skulle opp på Hytta nå - og si det til bestyrer’n! Og Mikkel 

løp etter han og holdt han fast i blåskjorta. Han hadde vært hos Steen før - inne 
på kontoret - og fått advarsler: Ja én gang til Thøgersen! Én gang til! Steen så 
lenge på han - holdt han fast i skulderen og blåskjorta: Så er du ikke lenger én 
av oss på Store Ullevål – 

Én gang til!  
Og Frua og Skårderud og lærer Myklebust satt også og så ned i gulvet. 

Men jeg skal vel ikke tilbake til barnehjemmet? hadde Mikkel Thøgersen ende-
lig spurt. Nei, det er nok andre steder, hadde Skårderud svart høyt. Andre sted-
er. Ja Steen mente også at det var andre steder - som kanske passet bedre.  

Andre steder.  
Ja Kaninen fikk ikke lov!  
Han fikk ikke lov!  
Og Mikkel Thøgersen ville ikke på Geitmyra! Ikke på Bakkehaugen 

heller - eller noen andre steder. Da stakk han heller av. 
Han ville ikke bli kasta - som hyttefaren sin! 
Vær så snill, Kaninen! sa han nå. Ja panikken hadde brått og uventet 

grepet han. Han mistet med ett kontrollen - ba for seg, for første gang - tagg 
som en tigger, som et barn, vær så snill, vær så snill, Kaninen.  

Ja nå grep han Kaninen i brystet, enda en gang, var på gråten. Mikkel 
Thøgersen på gråten -   

Og Kai Andreassen hadde vel aldri sett han slik - en ussel tigger, hån-
da bedende fram, takk-takk, takk igjen. Noe veltet kanskje opp i han - i Kanin-
en:  

Ja hva om han skjøv Mikkel Thøgersen litt utfor? tenkte han kanskje. 
For å se hvor langt han falt. Se han falle. Ville han klamre seg fast? Før han 
nådde bunnen? Ville han be mer for seg - enda en gang til?   

Nei Kaninen ville ikke gi seg. 
Og hvorfor er du ikke kamerat lenger, Kaninen? Mikkel Thøgersen 

holdt han helt inntil seg nå. 
Men Kai Andreassen skjøv han vekk og fra seg med en grimase. Ja 

han ville ikke ha resten av alle penga de hadde fått av Blingsen heller!  



 
 

78 

Han ville til bestyrer’n uansett, til Steen - og nå begynte Kaninen å 
grina enda mer, hulket høyt og fektet med armene.  

Nei Kai Andreassen hadde ikke lært seg å få bank og tape. Det var det 
som var feilen. Det var det som plagde han. Og han ville ikke ha noen ting av 
det Mikkel Thøgersen hadde i skapet deres oppe på Hytta heller.  

Ingenting. 
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