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  Norge - ditt nærmeste bondeland:  

Trekkspill til besvær 

Freddy Kjensmo, 18. mai 2001  

Jeg bobler nå av frustrasjon her jeg sitter 
ved tastaturet. Har akkurat kommet inn 
etter å ha gått en tur i byen. Jeg liker 
nemlig å gå på Karl Johan. Nå er det 
imidlertid like før det klikker fullstendig 
for meg.  

I månedsvis har det gradvis blitt flere og flere 
trekkspillere på Norges hovedgate. Jeg har tidligere 
skrevet om tiggere og andre likesinnede i Oslo, og har 
absolutt ingenting i mot dem. Tigg til lommene revner for 
min del.  

Men jeg har behov for å ta et oppgjør med en av 
disse trekkspill-tiggerne. En ung dame. Hun sitter der 
med tristere øyne enn piken med svovelstikkene og drar 
bæljen ut og inn. Dag ut og dag inn.  

Ikke noe galt i det 
i utgangspunktet. Men 
dette har utviklet seg til 
ren hjernevasking av en 
stakkars byvandrer. 
Jentungen har nå spilt den 
samme melodien om og 
om igjen i flere måneder. 
Det er umulig å gå på Karl 
Johan uten å høre henne. 
Morgen som kveld. 
Akkurat den samme 
melodien. Jeg blir tullete 
av det. Det rakner for 
meg. Begynner jeg 
ufrivillig å nynne på 
melodien en dag, er jeg 
redd jeg kan komme til å 
dra til henne.  

Hun kunne vel i det minste ha funnet seg to 
melodier å veksle mellom. Hva er dette for en slags 
uthalingstaktikk? Jeg vurderer å anmelde henne for 
hjernevasking og tortur. For forsøpling. Av hjernen min. 
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Jeg orker ikke høre de tonene en gang til. Det er en 
grusom melodi, og den blir i tillegg spilt på trekkspill. 
Tanken på hvordan hun selv må ha det, gjør meg virkelig 
kvalm.  

Det virker som hun spiller fra minst ni til fire 
hver dag. Det er i grunnen ikke rart hun ser trist ut. For 
min del blir jeg trist bare jeg hører «Tic Tac» med 
Popstars to ganger på radio i løpet av en dag.  

Noen må da kunne gi dette mennesket et notehefte. 
Eller noen timer. Jeg hater trekkspillmusikk i 
utgangspunktet men nå tar jeg meg i å drømme om Elin. 
Eller en frisk polka.  

Muligens er dette mennesket så utspekulert at 
hun regner det som sannsynlig at hvis hun spiller samme 
melodien om og om igjen tilstrekkelig lenge, så vil noen 
komme bort å tilby henne en god slump penger for å ta 
med seg trekkspillet og dra dit cajennepepperet gror. 
Vinner jeg i Lotto, skal jeg kjøpe henne vekk for 125.000 i 
småmynt.  

Dette er forurensning, så Fredrick Hauge - hvor 
er du? Det sitter en radioaktiv trekkspillerinne på Karl 
Johan og venter på deg!  
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