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Ove
Thue

Mor og far; Magnhild Thue, født
Botten, og Ragnar Thue. Far ble
utdannet møbelsnekker, startet så
egen virksomhet som grossist i frukt
og poteter. Han spilte trekkspill og
begge var sangere i Sygnakoret.
Mor havnet i Flåm pga. Flåmsbanen.
Uten Flåmsbanen hadde de trolig
aldri truffet hverandre.

Min bror og meg som 3- og
4-åring. Bildet viser at jeg ikke
var like trygg på fotografen som
Trygve, som alltid har hatt lett for
å smile og derfor har et vinnende
vesen. For meg har alltid smilet
sittet litt lengre inne.

Min bror og meg
Mor vokste opp i Flåm og far vokste opp i Kvamsøy. Siden bodde de begge hver for
seg på Hermannsverk under krigen, før de traff hverandre på fest i Fresvik. Så dro de
sammen fra ville vakre Sogn for å bo på en trang kvist-leilighet i Knøsesmauet, der min
bror og jeg ble født.
Min bror, Trygve, ble født i 1950 og kunne feire 50 år i år 2000. Det fant vi ut når vi
var små. Stilig! Jeg var ikke så heldig med timingen og kom til verden i 1951, og kom
i skyggen av både min bror og Oddvar Brå en stund. Men selv om vi hadde samme
bakgrunn, samme foreldre og samme opplevelser; Turneren, Hildemors, Sletten
Bataljon, Folkeskolens guttekor, samme ferier og samme musikk-smak (Yardbirds),
så ble vi så forskjellige som det går an å bli. Min bror er teknisk begavet, flink med
hendene, laget gitar på sløyden, kan spille mange instrumenter og kan spille en sang
før han har hørt sangen, mens jeg aldri ble noen dyktig musiker, møter veggen på alt
som er teknisk, men er tålmodig, systematisk og flink til å lage sanger. Min bror sover
godt mens jeg mister nattesøvnen ved den minste bekymring og har flyskrekk. Da
Televerket ble automatisert, sørget jeg over 7000 arbeidsplasser som røk, mens min
bror jublet over den nye teknologien. Jeg elsker fotball og blir kjempenervøs når Brann
og Tottenham spiller. Min bror hater fotball og syns enhver fotballkamp er en lidelse å
se på. Det hjelper ikke at han har en sønn som også elsker Brann og Tottenham som
jeg. Men når det blåser opp og stormer rundt oss, har det alltid vært min bror og jeg
som har holdt sammen og støttet hverandre.
I 1957 fikk vi en lillesøster; Reidun Margrethe, oppkalt etter både far og mor:
Ragnar og Magnhild. Hun er like musikalsk som oss og kunne sikkert vært med i
Saft hvis hun hadde vært født samtidig med oss. Ingen av Trygve sine eller mine barn
har fulgt i våre fotspor, men alle tre døtrene til søster Reidun viste tidlig musikalsk
begavelse. I hvert fall en av dem, Ingrid, har gått samme vei som oss, mens den eldste
løper maraton som jeg har gjort.
Denne samlingen har blitt en dokumentasjon på en karriere og et livsverk og et
livslangt samarbeid mellom min bror og meg. Så takk for følget kjære bror! og takk til
far og mor, for musikaliteten, en gave som jeg ikke ville vært foruten.

Endelig! Men …
Alle de som har ventet på denne samlingen med utvalgte låter av Ove Thue, har
ventet så lenge at de sannsynligvis har glemt hva de ventet på. I 2015 er det nemlig
20 år siden Bård Ose skrev følgende i BA:
Ove Thue er mannen bak noen av de mest kjente, mest brukte
og mest betydningsfulle sangene laget på Vestlandet de siste
20 år. For mange er han selve symbolet på patriotisme. En ildsjel
som lever og ånder for samtidskultur. For meg og mange andre
er han en låtskriver som ikke har sin make mellom de 7 fjell.
Med enkel genialitet har han snekret sanger som har gjort
ham uløselig forbundet med Brann, Djerv, svigermødre på
Voss, Flåmsbanen, sykkelturen til Voss, bymann og stril. Disse
sangene, og flere til, er også blitt en del av oss vestlendinger,
vi har dem i oss nesten like sterkt som Jeg tog min nystemte, men antakeligvis er det
mange flere som kan hele Heia Brann utenat enn andre vers på «Nystemten». Men
finnes noen av disse viktige sangene på CD? Skal du høre noen av dem, må du rote
frem et slitt eksemplar og blåse støv av stiften; Krrissshhh … Heia. Br…(ping).aa.annnn!
Det er på høy tid at Ove Thues mange singler, samt det beste fra «Tekst og Musikk»
og samarbeidet med Ivar Medaas, kommer ut på CD i samlet form. Så vidt jeg vet, har
Ove Thue tilgang på alle originalbåndene fra de siste 20 år. Litt usikker på den allerede
historiske Brann-platen fra -74, men den har Ove klart å overføre fra vinyl en gang før.
Dessuten sitter det helt sikkert en platesamler med et uspilt (i tillegg til et nedspilt)
eksemplar som kan brukes.
Ove Thue har sunget seg inn i hjertene våre med genialt enkle melodier. Nå bør
han gi ut samle-CD! Oppfordringen er herved gitt: I forkant av sesongstarten på Brann
Stadion våren 1996 bør det foreligge en CD med Ove Thues beste og mest kjente
sanger. Det vil kurere et eventuelt nedrykks-gruff langt bedre enn all verdens kaffe.

Bård Ose i «Min Mening» 1995

Foto: Sture Nepstad

Takk for de fine ord, Bård!
Men hvorfor tok det så lang tid? Det er mulig Jan Eggum har svaret i sangen «Då
ska eg komme, då ska eg forstå, når ingen lenger kjøper CD-er og ingen banker på,
då ska eg komme, men vil du ha meg då?» Men fra spøk til alvor; Bård Ose trodde
jeg hadde samlet alle masterbånd? Vel, noen få hadde jeg, men de få jeg hadde var
master-kopier på spolebånd, og de fins det ikke lenger maskiner som kan spille av,
ifølge min bror. Det er selvfølgelig mange grunner som jeg ikke kan nevne, men svak
økonomi og manglende fokus på nostalgi er to, jeg har nemlig stoff til fire nye CD-er
liggende med låter som ikke er innspilt, og det har plaget meg langt mer enn ikke å ha
fått ut denne samlingen. At jeg har hatt lang tids arbeid med «Viseboken for Bymann
og Stril», og boken «Rock og Sprell mellom syv fjell», er også en del av forklaringen, og
enda en unnskyldning nevnes i historien om Brevet fra Nord på CD 4.
Men så har det endelig skjedd. Det hjalp selvfølgelig at jeg endelig ble enig med
meg selv om hvilke låter jeg skulle ta med … En god del av Br. Thue-låtene var havnet
i Arne Bendiksens svømmebasseng, så en stor takk til Rune Bendiksen, som hadde det
meste av dette stoffet, og så fant jeg noe i Nasjonalbiblioteket i Mo i Rana, der Trond
Valberg og tekniker Thomas Bårdsen også har hjulpet meg med å digitalisere en haug
med singel- og LP-plater, kassetter og spolebånd i løpet av høsten 2013. Jeg for min
del har skrevet en historie til hver og en av sangene som jeg håper de som skaffer seg
samlingen kan ha mye glede av å lese. Så har jeg fått fantastisk god hjelp av Erling
Mehl, som også ga ut LP-en og en del av singlene mine på Stress Records, med
mastring og finpussing av samtlige låter, og så var jeg i januar 2014 i studio hos Sture
Nepstad og tok bilder av samtlige plate-cover og av meg selv i den olympiske hoppdressen fra 1952 for å bli enda mer nostalgisk enn Wirkola. Så gikk det et helt år igjen
før Jo Gjerstad tok meg inn i varmen hos Bodoni Forlag, der Stig Moe har gjort en flott
innsats med å sette sammen bilder og tekst og laget design, og så har Bodoni trykket
det som til slutt ble en hel bok med 4 cd-er inni. Tusen takk for en fantastisk hjelp Jo!
Og kanskje timingen ikke er så dårlig likevel, siden både Saft-CD-en og -LP-en og
«Vi går Frem»-CD-en er utsolgt og alt det andre både er utsolgt og aldri før er digitalisert. Bedre sent enn aldri!
Mvh. Ove Thue

Foto: Leif Moe-Nilssen

INNHOLD
CD 1

CD 3

1. People in Motion ............................................................. 7

1. Eg e en ekte kjuagutt ..................................................... 35

2. Albertine Hall ................................................................... 7

2. Heia Brann ........................................................................ 35

3. Eleanor Rigby ................................................................... 8

3. Vi e de beste .................................................................... 36

4. Fjøsvise .............................................................................. 9

4. Drømmen om Ullevaal ............................................... 37

5. All the time ........................................................................ 9

5. Vi e på vei te Ullevaal .................................................... 38

6. Working man ................................................................... 11

6. Vi går Frem ........................................................................ 39

7. Pusher Man ....................................................................... 11

7. Vi skal vinne Finalen / Cupfinale-medley ............ 39

8. Vatn og Ved ...................................................................... 12

8. E det rart at vi blir gal? ................................................. 39

9. Søv Du? .............................................................................. 12

9. Våre hjerter slår for Brann ........................................ 40

10. Hello Generation! ........................................................ 12

10. Kor va du i 1990? .......................................................... 40

11. A la Garage ....................................................................... 13

11. Vi e de beste 2 ................................................................ 40

12. Halling etter Ola Mosafinn ....................................... 15

12. Ka e Stillingen? ............................................................... 42

13. I dreamed I was in Heaven ...................................... 16

13. Ja, vi har gått på Stadion .......................................... 42

14. Oh Kosygin (my russian guitar) ............................. 16

14. En smertelig sang fra en sann supporter ........  42

15. Din Song ........................................................................... 17

15. Kalle på Stadion............................................................. 44

16. Vi To .................................................................................... 17

16. Trener i Brann ................................................................ 44

17. Smil! .................................................................................... 17

17. Vi glemmer aldri Per Egil Ahlsen ............................ 45

18. Taushet e’ Gull! ............................................................. 18

18. Ja, vi elsker Brann ........................................................ 	45

19. Nå er det over ................................................................ 18

19. Det va du! ........................................................................ 46

20. I vår grønne jord .......................................................... 18

20. Eg e Brann-fan ............................................................. 46

CD 2

CD 4

1. Si ikkje nei! .......................................................................... 19

1. Sykkelturen ........................................................................ 47

2. O Mein Papa ..................................................................... 19

2. Svigermor på Voss ........................................................ 48

3. Å Kari .................................................................................... 20

3. U-hjelpsvisen (Thailand-visen) .............................. 49

4. Sture den lure ................................................................. 20

4. Tidig ..................................................................................... 49

5. Bakeren og Feieren ....................................................... 23

5. Kinovise .............................................................................. 50

6. Hvor kommer alle barna fra? ................................... 23

6. Harmoni ............................................................................. 50

7. Sigurd Spøkelse .............................................................. 24

7. Hull i en rute ...................................................................... 51

8. Guds Fangevoktere ...................................................... 25

8. Flåmsbanevisen (Johnsen sitt tog) ..................... 52

9. Bare Samba ..................................................................... 25

9. I Aurlandsdalen .............................................................. 53

10. Min nye tamburin ........................................................ 26

10. Hem igjen ........................................................................ 54

11. Drømmen om et Karneval ....................................... 26

11. Tolv mil igjen til Oslo .................................................... 54

12. I Badekaret te Djerv .................................................... 27

12. Sykkeltur i ferien ........................................................... 57

13. Eventyret om Gummikysten ................................. 27

13. Du ska få min gamle sykkel ..................................... 57

14. Å for et deilig vann! ..................................................... 28

14. I Badekaret ..................................................................... 58

15. Aksjer i Brann ................................................................. 29

15. Bymann og Stril ............................................................. 59

16. En natt med han! ......................................................... 29

16. Skål for alt som går på dialekt ................................ 59

17. Vest e’ best ...................................................................... 30

17. Det va i sommar ........................................................... 61

18. To komma ni .................................................................. 31

18. Brevet fra Nord ............................................................. 61

19. Alkoholpolitikken ......................................................... 31

19. Kiosken på Valderøy ................................................... 63

20. Det skulle vært sommer ......................................... 32

20. Siste kutt ......................................................................... 63

    5

Et flott bilde av fem ungdommer på 20 og 21 år, foreviget i 1971 på en varm sommerdag ute i lett
sommerbris på Slobrua Gjestgiveri ved Kongsvinger. Fra venstre: Trygve Thue (gitar), Ove Thue, Magne
Lunde (trommer), Tom Harry Halvorsen (orgel) og Rolf Skogstrand (bass). Singletten jeg har på meg
på bildet hadde jeg også på meg utenpå en skjorte på Ragnarock-festivalen, men da jeg satt henført
og hørte på Merit Hemmingson, merket jeg ikke at en sigarettglo brente et stort hull i både skjorten og
singletten, og registrerte knapt at gloen traff huden min. Så bra var musikken! To langhårete felespillere,
trommer og Hemmingson på Hammond-orgel, med vakre svenske folketoner på beat. Det var mitt aller
største høydepunkt for dagen, som ble svært innholdsrik.
Foto Odd Ragnar Lund, BA

Saft 2. Bak fra venstre: Kåre Øyvind Moldestad, Ove Thue, og Rune Walle. Foran: Gunnar Bergstrøm og
Trygve Thue. Jeg tror bildet er tatt i nærheten av Audun Tyldens barndomshjem i Sogndal. Kontrasten
mellom gammelt skrap, falleferdige hus og unge fremadstormende Saft, gir en lett magisk stemning.
6    

1. People in Motion (3.09)
Tekst: Ove Thue og Arne Philip Fraas. Melodi: Ove Thue.
Arrangement: Saft.
Saft singel: Polydor 1971 / Saft LP «Horn»: Polydor 1971 / Saft CD: Universal 1996.
Utgitt med tillatelse fra Universal.

CD 1

Jeg skjønte straks jeg hadde laget låten, og på Trygves entusiasme når han hengte
seg på, at dette kunne fenge andre også. Takk til Saft-gjengen – Trygve, Rolf, Tom
og Magne – for gnistrende innsats under innspillingen, og til Arne Philip Fraas, som
hjalp meg med et par linjer i teksten. Jeg har skrevet et helt kapittel i boken «Rock og
Sprell mellom syv fjell» om hva som siden har
skjedd med låten. Som at den er blitt brukt i
flere norske filmer. Og i Lotto-reklame, som
alle Saft-medlemmene fikk godt betalt for, selv
om det var versjonen til CC Cowboys som
ble brukt. Men vår egen originalversjon, som
ikke har solgt like mye som CC Cowboys’, har
toppet VG-listen og vunnet Europa-toppen og
er nok mest berømt av de to versjonene likevel.

«People in Motion» som nr. 1 på VG-listen.

2. Albertine Hall (3.46)
Tekst og melodi: Ove Thue.
Saft singel B-side i Europa, men ikke i USA: Polydor 1971 / CD: Universal 1996.
Innspilt i Rosenborg Studios i Oslo. Produsent: S.R. Ludwigsen / Saft. Lydtekniker: Egil Eide.
Utgitt med tillatelse fra Universal.

Dette er en av de tre første låtene jeg laget, ikke den første, for den lignet på Love me do
av Beatles og ble aldri brukt, men den andre, og den første jeg klarte å få til en tekst på.
Jeg hadde ikke så stort fokus på tekster i tenårene, men det kom seg kraftig etter hvert.
Forresten ikke så rart at vi ble inspirert av Beatles og flerstemt sang, og vi hadde
jo også vært med i Folkeskolens guttekor, så vi klesset på med flerstemte klanger på
mange av Saft-låtene, men hvorfor vi glemte det på den låten som det passet
best på, So Long, er et mysterium
i dag. På Albertine Hall hadde
vi med oss Oddvar Rørtveit på
klassisk gitar, han var med i
Neither Nor, hvor han spilte bass,
men var en dyktig klassisk gitarist
som dro til London for å studere
til arkitekt, men som Albertine Hall
hadde han ikke telefon, og derfor
hørte vi ikke mer fra han.

Den tyske utgaven av
singelen hadde dette
coveret.
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Foto: Steinar Døsvik, cover-design: Tom Sønsteby

Den første Saft-LP-en kom i 2007 ut på
nytt på vinyl på det tyske plateselskapet
Mayfair Music. Jeg fikk en mail fra Boris,
som drev selskapet, som var opptatt av
rock og psykedelisk musikk fra 70-tallet.
Han fortalte at han hadde hørt LP-en
vår på et nachspiel i Tyskland og fått
bakoversveis! Han ville gjerne reutgi
platen, men fikk ingen respons hos
Universal i Tyskland. Det ordnet seg etter
at han fikk kontakt med oss, og når han
spurte om å ta med en bonus-låt, foreslo
jeg «People in motion», men han syntes
ikke den passet inn, han ville heller ha med
en lang live-versjon av «Paint it black»,
som vi hadde spilt inn på en konsert på
Henie-Onstad Kunstsenter på Høvik
odden. Den nye platen hadde mye bedre
lyd etter at Trygve hadde renset opp og
remastret sporene, og den ble utsolgt på
fire måneder.

3. Eleanor Rigby (2.21)
Tekst og melodi: Lennon/McCartney.
Arrangement: Trygve Thue.
LP «Saft»: Polydor 1971 / CD: Universal 1996, LP: Mayfair Music 2007.
Innspilt i Rosenborg Studios. Produsent: Stein Robert Ludwigsen. Lydtekniker: Egil Eide.
Utgitt med tillatelse fra Universal.

Jeg kan aldri glemme et kåseri jeg hørte på Havna Hotell på Tjøme under det årlige
seminaret for Nopa-medlemmer, som ble arrangert for 10. gang i 2014, i midten av
januar.
Det var tidligere formann i Norsk Jazzforbund, Bjørn Hjemdal, som fortalte om en
gyllen tid i norsk musikkliv på 1950-tallet, da alle hotellene og restaurantene langs
Oslofjorden og videre nedover kysten hadde hvert sitt storband med 8–10 eller 12
musikere som underholdt glade sommergjester. Han viste lysbilder og spilte lydbåndopptak fra denne perioden, der vi fikk se og høre bl.a. en ung Rolv Wesenlund og
Reidar Bøe fra duoen Kurt Foss og Reidar Bøe, som var med i hvert sitt storband.
Foredragsholderen fortalte med liv og lyst, men sank nesten litt sammen da han kom
til 60-tallet og skulle forklare årsaken til at denne vidunderlige tradisjonen brått tok
slutt. Det ble forklart med følgene setning: «Men så kom The Beatles». Ja, de kom som
en tsunami som feide inn over Oslofjorden og skyllet vekk en hel musikktradisjon. De
aller fleste i min generasjon ble hardt rammet, som min bror, som gikk og lærte seg å
spille trekkspill. Det var et enkelt valg for ham å velge vekk dette da Beatles kom. Men
ikke alle ble like hardt rammet. Naboen min, musiker Per Bolstad, fikk også et valg,
men han fikk bare lov å velge farge på trekkspillet faren ville kjøpe til ham … Men det
var ikke bare vår generasjon som ble hardt rammet, noe Julian Berntzen kan være et
godt eksempel på. Ikke bare ligner musikken hans, men han spiller også i et band som
bare spiller Beatles-låter. På verdensbasis ble det i 2013 solgt flere Beatles-plater og
Beatles-CD-er enn noen annen musikk, så tsunamien Beatles ruller videre og stopper
neppe i vår levetid.

8    

4. Fjøsvise (2.17)
Tekst og melodi: Ove Thue.
LP «Saft»: Polydor 1971 og CD Universal 1996 og LP Mayfair Music 2007.
Innspilt i Rosenborg Studios mars 1971. Produsent: S.R. Ludwigsen og Saft.
Utgitt med tillatelse fra Universal.

Det var et uforglemmelig øyeblikk å øve inn låten. Tårene trillet første gang jeg hørte
englestemmene til Trygve og Rolf svøpt i Toms orgelbrus på refrenget. Det var så fint, og
med noen få unntak har låten blitt spilt på radio hvert eneste år siden den kom ut i 1971.
Forfatterne av «Norsk Rocks historie» påstod at Saft hadde skapt en ny musikkstilart, nemlig vise-rock, og første gang vi spilte i Oslo, kom de fleste av hovedstadens
mest berømte visesangere og hørte på oss, sikkert mye på grunn av «Fjøsvise», som
likevel er den innspilte sangen jeg har tjent minst på, fordi Tono, i motsetning til alle
andre, stemplet den som verdiløs ved å putte den i den laveste kategorien «Enkle
strofiske sanger med enkelt akkompagnement». Alle mine beste viser som Flåmsbanevisen, People in motion, Brann-sangen og Sykkelturen er anmeldt uten partitur og derfor
plassert i den samme kategorien. Tono hadde ingen interesse av eller kompetanse til
å verdsette de egentlige kvaliteter i et verk, og tekster ble ikke tatt med i evalueringen.
Uten partitur, ingen respekt hos Tono (med gradering av verk menes komponistens
evne til, via sitt partitur, å påvirke det klanglige resultat). Men så grep EU-domstolen inn
og krevde at Tono skulle bli mer demokratisk. De måtte slutte med å hevde at kompleksitet var den eneste kvalitet og legge om til en flat avregning av verk. Populærmusikken
hadde subsidiert medlemmene i komponistforeningen i alle år, så Tono brukte fem år på
å finne ut hvordan de kunne kompensere for dette bortfallet av subsidiering.

5. All the time (4.54)
Tekst og melodi: Ove Thue.
LP «Saft» og singel: Polydor 1971. CD: Universal 1996. LP: Mayfair Music 2007.
Innspilt i Rosenborg Studios mars 1971. Produsent: S.R. Ludwigsen / Saft. Lyd: Egil Eide.
Utgitt med tillatelse fra Universal.

All the Time er bygget rundt et slagord fra Vietnam-krigen og var Safts første singel-
utgivelse, men før dét ble den valgt til norsk bidrag i den internasjonale melodi
konkurransen «Europatoppen», som ble sendt på BBC. Der ble låten sensurert. De
fjernet det sterkeste partiet i sangen, men den hevdet seg bra likevel. Når vi skulle
lage coveret, fortalte fotografen, Steinar Døsvik, at han hadde funnet et skjær oppe
i Nordåsvannet der han kunne få
oss til å gå på vannet når det var
flo. Så vi dro ut i båt for å ta bildet,
men enten var det fjære eller så
fant vi ikke skjæret. Da kom jeg på
at en enda bedre idé i forhold til at
vi ble sensurert, var at alle strippet,
og så kunne vi sladde bildet. Jeg
syns det funket, selv om de andre
ikke ble med på det.

Da min mor fikk se dette nakenbildet
av meg i en avis, klippet hun ut en
bukse og jakke fra et ukeblad og limte
det på min nakne kropp.

Etter at vi endelig fikk platekontrakt
og TV-fokusering, organiserte
vår manager Peter Brandt en
foto-session med leide kostymer
på marken nedenfor Landås kirke.
Men hesten på bildet er ekte, det
er også håret mitt, men det er blitt
en del tynnere med årene.

6. Working man (2.47)
Tekst: Tom Halvorsen. Melodi: Tom Halvorsen / Magne Lunde.
Arrangement: Saft.
Saft singel: Polydor 1972. CD: Universal 1996.
Utgitt med tillatelse fra Universal.

Safts tredje singel, som var koplet med Can you feel it, som er den eneste B-siden jeg
ikke har tatt med i denne samlingen. Disse to låtene var også siste gang vi hadde med
Rolfs kanonflotte tredjestemme på toppen, som var sårt savnet på «Stev, Sull, Rock &
Rull»-platen, og like mye savnet jeg orgelet, som jazzfrelste Tom Harry kvittet seg med
og erstattet med el-piano. På Working man var det vel jeg som spilte piano, mens Tom
spilte el-piano.
Alle de største norske gruppene på 70-tallet hadde skikkelig Hammond B3-orgel,
men Tom ville heller ha el-piano, noe som gjorde meg fortvilet og oppgitt, siden jeg var
blodfan av Procol Harum og Merit Hemmingson og elsket låter som A whiter shade
of pale og Jämtlands brudmarsch, mest pga. den geniale lyden av Hammond-orgelet.
Men så sluttet også Tom og Magne, fordi de måtte prioritere utdannelse og studier,
mens Trygve og jeg, som ikke hadde noe press fra foreldre, valgte å fortsette med Saft
og fikk med oss Rune Walle, Gunnar Bergstrøm og Kåre Øyvind Moldestad. Den musikalske stilen ble da naturligvis forandret, med mer gitar-baserte låter og et mer jordnært
og folkelig uttrykk, noe ikke minst Rune Walle var ansvarlig for. Med sine mandoliner,
banjo og munnspill var han med på å prege lydbildet på LP-en «Stev, Sull, Rock &
Rull», som vi fikk spellemannpris for i 1973.

7. Pusher Man (4.33)
Tekst og melodi: Ove Thue.
Saft LP «Stev, Sull, Rock & Rull»: Philips 1973. CD: Universal 1996.
Innspilt i Rosenborg Studios Oslo. Lydtekniker: Egil Eide. Mikset i Ljudkopia Musikstudio i Stockholm av Trygve Thue.
Lydtekniker: Lasse Gustavsson. Produsent: Trygve Thue / Audun Tylden.
Mastering: Musikkindustri A/S.
Utgitt med tillatelse fra Universal.

Min bror og jeg gikk på Langhaugen gymnas før det ble musikk- og dramalinje der,
men skolen hadde i hvert fall skolekor, og i 1969 fikk vi være med koret til Dortmund
for å ha konsert i en kirke hvor det var syv sekunders etterklang. Jeg var på den tiden
så ekstremt beskjeden og full av mindreverdighetsfølelser at å reise så langt med så
mange tett rundt meg ble for sterkt, jeg fikk totalt nervesammenbrudd og ble kjørt på
sykehus. Da vi kom hjem, måtte jeg gå til psykiater, som ga meg noen tabletter som
var så sterke at jeg ikke klarte å følge med i timene og ble helt nedsløvet. Jeg kuttet
heldigvis ut tablettene før jeg ble avhengig av dem, og klarte meg bedre og bedre, først
og fremst fordi den fremgangen og berømmelsen vi fikk med Saft, ga meg nok selvtillit
og selvrespekt til å kunne fungere.
Pusher Man handler om det jeg
opplevde i møtet med psykiatrien.

► «På garden under steinen» synger vi i
sangen «Vatn og Ved», som handler om
det dramatiske som hendte på Almen
gård i Aurlandsdalen for mer enn hundre
år siden.
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8. Vatn og Ved (3.37)
Tekst og melodi: Ove Thue.
Saft LP «Stev, Sull, Rock & Rull»: Philips 1973. CD: Universal 1996. LP: Mayfair Music 2007.
Innspilt i Rosenborg Studios. Lydtekniker: Egil Eide. Mikset i Ljudkopia Musikstudio i Stockholm av Trygve Thue.
Lydtekniker: Lasse Gustavsson. Produsent: Trygve Thue / Audun Tylden. Mastering: Musikkindustri A/S.
Saft 2: Trygve og Ove Thue, Rune Walle, Gunnar Bergstrøm og Kåre Øyvind Moldestad.
Utgitt med tillatelse fra Universal.

Den geniale tittelen på LP-en var det faktisk Audun Tylden som kom på, han jobbet
den gang i Philips. Det var ikke bare samarbeidet med Sigbjørn Bernhoft Osa som var
kontroversielt i 1973; vi ble som kjent nektet å opptre sammen med Osa under Spellemannpris-showet med den begrunnelse at: «Vi vil ikke drive hor med folkemusikken her
i NRK» (Egil Monn-Iversen). Vi ble faktisk også kritisert i en avis fordi vi hadde laget noe
som lignet på folkemusikk, et stev, samt at «Vatn og Ved,» i tillegg til vers og refreng,
hadde et omkved, og dét hadde Saft ingen rett til å bale med. Ifølge journalisten.
Sangen bygger på en sann historie fra gården Almen i Aurlandsdalen.

9. Søv Du? (3.48)
Tekst og melodi: Ove Thue.
Saft LP «Stev, Sull, Rock & Rull»: Philips 1973. CD: Universal 1996.
Innspilt i Rosenborg Studios i Oslo. Produksjon og lyd som spor 8.
Utgitt med tillatelse fra Universal.

Vi ble kåret til årets gruppe og fikk Spellemann-prisen for dette albumet. Låtene:
Søv du? og Vatn og Ved har også blitt utgitt i flere andre visesamlinger. Mitt første
innlegg i miljødebatten og av mange regnet som den beste Saft-låten.
Da jeg skrev denne teksten visste jeg ikke at ord som jord, sjel og fremtid, skifter
kjønn på nynorsk, så da håper jeg at de som leser teksten nå heller ikke vet det.

10. Hello Generation! (3.51)
Tekst og melodi: Ove Thue.
Saft LP «Stev, Sull, Rock & Rull»: Philips 1973. CD: Universal 1996.
Tekniske opplysninger som spor 7 og 8.
Utgitt med tillatelse fra Universal.

Vi ble mektig smigret og imponert i 2011 da vi ble kontaktet av dem som laget den
norske filmen «Kong Curling», for de ville faktisk ha med fire Saft-låter i filmen.
I åpningsscenen er curling-laget til filmens hovedperson i full sving, og det som er
typisk for han som setter steinen, er at han skriker alt han kan til dem som koster.
For virkelig å forsterke denne skrikingen, hører vi Rolf Skogstrand i låten Min, fra den
aller første Saft-LP-en, der han skriker seg gjennom hele låten, og det funket enormt
bra. Grattis, Rolf, og herlig at akkurat den låten ble brukt. Vi spilte den faktisk på
premierefesten til filmen, uten Rolf, men med en soulsangerinne fra Oslo som vokalist.
Hello Generation! ble brukt på rulleteksten da filmen var ferdig.
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Saft 2 i Sogndal. Fra venstre: Kåre Øyvind Moldestad, Trygve Thue, Ove Thue, Gunnar Bergstrøm og
Rune Walle. Twin Peaks-stemning i Sogndal!

11. A la Garage (2.44)
Tekst og melodi: Ove Thue.
Saft LP «Stev, Sull, Rock & Rull»: Philips 1973. CD: Universal 1996.
Tekniske opplysninger som spor 7 og 8.
Utgitt med tillatelse fra Universal.

Det var denne låten vi fremførte på tv-showet i Chateau Neuf da vi fikk Spellemann
prisen i 1973 i kategorien Årets Gruppe. Ifølge Frode Svanevik, grunnleggeren av
Bergens mest berømte musikkpub, fikk han ideen til navnet Garage fra denne låten.
Men hvorfor en fransk tittel, som sikkert var inspirert av Beach Boys-låten Barbara
Ann? Jo, vi hadde hørt en del på Espen Eriksens radioprogram Platekarusellen og
hadde lagt merke til hans sans for franske refrenger, så det var altså han som inspirerte
meg til å lage låten, og det var kjempekult at han tok den med i programmet sitt. Låten
handler om opplevelser jeg hadde på interrail, på toget i Frankrike. Jeg reiste sammen
med Rune Lem, og vi var to ganger
i München og fikk med oss OL og
terroristaksjonen mot den israelske
troppen. Begge gangene overnattet
vi i en av Münchens mange kirker,
som var åpne for tilreisende ungdom
som trengte overnatting, og da vi
kom tilbake til den samme kirken
etter å ha tatt toget til Frankrike og
Spania, spurte presten om vi kunne
holde en takketale på vegne av alle
som hadde sovet i kirken hans under
OL, under hans neste gudstjeneste,
og det gjorde vi.
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Foto: Scott A. Remborg, cover design: Phonart

Arne Philip Fraas kom tilbake til Norge i 1971 etter at han i mange
år hadde jobbet i USA med film og film-prosjekter med musikk,
han samarbeidet med bl.a. The Mamas & the Papas og Procol
Harum. Han jobbet også en tid som filmfotograf i FN-bygningen
i New York, der han gjorde det berømte opptaket av Nikita
Khrusjtsjov, som slo i bordet med skoen sin, et opptak som gikk
verden rundt. Tilbake i Norge laget han det som kan sies å være
Norges første musikkfilm, Sogne-Saft, da han fikk et budsjett på
20.000 kroner av plateselskapet Polydor for å promotere deres
nye signering, Saft, og den nyinnspilte LP-en vår. Filmen ble tatt
opp i Luster i Sogn, med flotte bilder tatt fra helikopter, og er med
som forfilm på Ragnarock-DVD-en, som omsider ble utgitt i 2009,
etter mange år med uløste rettighetsspørsmål. Det var Fraas som
også hadde ideen om å lage en Ragnarock-festival og ideen om
å fokusere på rock og folkemusikk.

Saft på scenen under Ragnarockfestivalen i 1973. Det var perfekt å være først på programmet av to
grunner: For det første var mange fotografer i sving når vi spilte, siden det sikkert hastet med å få klar
bildene, så vi fikk maksimal mediadekning i aviser og ukeblad. For det andre kunne jeg virkelig slappe
14    
av og kose meg med resten av festivalen.

12. Halling etter Ola Mosafinn (2.22)
Tekst og melodi: Trad.
Saft/Osa maxi singel: Philips 1973. LP «Stev, Sull, Rock & Rull»: Philips 1973 / CD: Universal 1996.
Innspilt Live fra Ragnarock-festivalen i Holmenkollen 1973. Mikset i Roger Arnhoff Studio i Oslo. 
Lydtekniker: Ingar Helgesen.
Utgitt med tillatelse fra Universal.

Det var min bror Trygve som tok kontakt med Sigbjørn Bernhoft Osa. Han hadde
lenge fundert på en mulig sammenheng mellom utvandrede norske spelemenn og den
amerikanske folkemusikken, men det var Osa selv som foreslo et samarbeid. Han var
en utrolig radikal utøver i et strengt konservativt miljø. Ja, han var på den tiden Norges
fremste ambassadør for den norske folkemusikken, men sjokkerte sine omgivelser
ved å ville samarbeide med et rockeband. Før Ragnarock skrev han brev til Kirke- og
undervisningsdepartementet for å undersøke om hans statslønn var i fare hvis han
samarbeidet med et rockeband. Hans datter, Liv Osa, fortalte til Klassekampen at
familien var så redd for at han skulle bli buet av scenen at de dro på biltur til Sogn for
å komme lengst mulig vekk, men hun fikk snart høre at hun hadde verdens kuleste far.
Osa fikk juryens hederspris, og vi ble kåret til årets gruppe, mye pga. samarbeidet,
men han ble nektet å opptre sammen med oss av den musikalske ledelsen i NRK,
som altså både hedret Osa og ydmyket han på samme tid, sånn at han ble forbanna
og ville nekte å ta imot prisen, men det klarte vi å overtale han til å gjøre likevel.
At vårt samarbeid var banebrytende og kontroversielt, har mange påpekt i ettertid,
så jeg siterer gjerne Geir Raknes i Dagsavisen, som i forbindelse med utgivelsen av
DVD-filmen om Ragnarock skrev: «Den første Ragnarockfestivalen i 73 begynte med
det som er blitt stående som høydepunktet for dagen. En forrykende opptreden av
den legendariske felespilleren og folkemusikeren Sigbjørn Bernhoft Osa sammen med
bergensgruppen Saft.»
Halling er altså tatt opp live fra Ragnarockfestivalen i 1973.

Vi hadde store planer om videre
samarbeid med Osa, og som
bildet viser, var Osa og min bror
allerede blitt perlevenner.
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Min bror og jeg oppdaget i
tidlig ungdom at hver gang
vi gikk forbi hjørnet på fjøset
til bestemor i Flåm, som vi
ser på bildet, så forandret
lyden fra Rjoandefossen seg
på samme merkelige, psyke
deliske måte som vi hørte
på platen «Itchycoo Park»
med Small Faces. Det kalles
faseforskyvning, og Trygve
gjenskapte denne effekten
på låten «I dreamed I was in
Heaven». Knalltøft!

13. I dreamed I was in Heaven (5.45)
Tekst og melodi: Ove Thue.
LP «Brødrene Thue»: RCA Victor 1975 / Saft CD: Universal 1996.
Utgitt med tillatelse fra Universal.

En av tre låter fra Brødrene Thue LP-en som ble tatt med på en Saft-dobbel-CD, men
som kom med i tolvte time på denne samlingen, da jeg gikk fra 3 x 20 til 4 x 20 låter.
Jeg ville nemlig prioritere tre andre Br. Thue-låter enn dem som var med på Saft-CD-en.
På 1990- og 2000-tallet spilte Saft en del konserter på Den Stundesløse og på
Madam Felle, og hver gang stod det en fyr foran scenen og forlangte å få høre denne
låten, noe jeg her kan takke ham for, for det endte med at vi tok låten med på alle
Saft-konserter og på Saft dobbelt-CD-en i -96. Låten ble kanskje derfor oppdaget og
brukt i filmen «Kong Curling», som har med fire Saft-låter, inkludert I dreamed I was in
Heaven, som blir spilt idet curlinglaget som filmen handler om, har vunnet curling-NM,
og krydrer jubel- og gledesscenene som da utspiller seg.
Smigrende, ja, for de kunne jo ha brukt We are the Champions …

14. Oh Kosygin (my russian guitar) (3.52)
Tekst og melodi: Ove Thue.
LP «Brødrene Thue»: RCA Victor 1975.
Innspilt og mikset i Arctic Studios Trondheim. Lyd: Rune Nordahl. Produsent: Trygve Thue.
Utgitt med tillatelse: Arne Bendiksen Records.
Br. Thue: Ove Thue, Trygve Thue, Tom Halvorsen, Håkon Vellesvik og Magne Lunde.

Trygve og jeg dro til Stockholm for å mikse albumet «Stev, Sull, Rock & Rull». Der
kjøpte jeg en mini-gitar som var laget i USSR. Den ble min beste venn og var med meg
overalt.
Jeg fant ut at jeg ville haike tilbake til Norge, og fikk dermed erfaringer nok til å
lage låten «Ryk og Reis», som også var med på Br. Thue-LP-en. Dårlig med haik for
en langhåret hippie med en mini-gitar mellom hendene, men til slutt fikk jeg haik med
Oslo-gruppen Ruphus, som var på vei til Meråker via Sverige for å øve inn nye låter til
et nytt album. Jeg ble med dem i nesten en uke før jeg tok toget hjem.
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15. Din Song (4.00)
Tekst og melodi: Ove Thue.
Arrangement: Tom Harry Halvorsen.
LP «Brødrene Thue»: RCA Victor 1975.
Innspilt i Arctic Studio, Trondhjem. Lydtekniker: Rune Nordahl. Produsent: Trygve Thue.
Utgitt med tillatelse fra Arne Bendiksen Records.

Etter Saft- og Brødrene Thue-perioden har jeg ikke selv deltatt som musiker på egne
innspillinger, men da vi spilte inn «Din Song», satt jeg aleine i midten med en lånt
gitar, omringet av halve Trondheim symfoniorkester, og sang og spilte. Dette er vel det
nærmeste vi har vært Grieg musikalsk, takket være Tom Halvorsens fantastisk flotte
arrangement, som jeg er ham evig takknemlig for.

16. Vi To (3.02)
Tekst og melodi: Ove Thue.
LP «Brødrene Thue»: RCA Victor 1975.
Innspilt: Arctic Studio i Trondheim som nr 15.
Utgitt med tillatelse fra Arne Bendiksen Records.

Ifølge BT hadde Saft / Brødrene Thue hele 10 låter inne på Norsktoppen og nådde
3. plass fire ganger med Halling etter Ola Mosefinn, Si ikkje nei!, Sture den Lure og
Vi e de beste, før vi endelig suste inn på førsteplass med den nostalgisk spøkefulle
låten Vi To.
Legg merke til Tom og Trygve, som gjennom hele låten jazzer i vei på hver sin kam.
Så slapp vi å hyre inn en saksofonist, vi «greide» oss sjøl.

17. Smil! (3.20)
Tekst og melodi: Ove Thue.
Brødrene Thue LP «Friday Night»: RCA Victor 1976. B-side på singel «Vest e Best».
Innspilt i Bergen Lydstudio. Lyd og produksjon: Trygve Thue.
Utgitt med tillatelse fra Arne Bendiksen Records.

En travel tid, der tekstene ofte ble
skrevet på vei til studio, men på «Friday
Night»-innspillingen fikk jeg avløsning
som tekstforfatter og deltok bare på
mine egne to låter, (Smil og Taushet er
Gull) mens Håkon, Trygve og Tom var
hovedvokalister på resten av låtene,
som var engelske og amerikanske
pop-låter oversatt til norsk av Peter
Brandt og én av Tom, som kommer
som spor 19.

Brødrene Thue gir full gass
mot nye innspillinger.
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18. Taushet e’ Gull! (3.38)
Tekst og melodi: Ove Thue.
Brødrene Thue LP «Friday Night»: RCA Victor 1976.
Innspilt i Bergen Lydstudio. Lyd og produksjon: Trygve Thue.

Håkon Vellesvik, som spilte bass med oss, døde i en tragisk rasulykke få år etterpå.
Han imponerte mange med sin falsett-sang på vår tolkning av «Sugar Baby-love».
Taushet e’ Gull er skreddersydd for Håkons falsett, og han og Trygve når høyder på
denne låten som jeg selv var sjanseløs på. Takk for innsatsen!

19. Nå er det over (3.15)
Tekst: Tom H. Halvorsen. Melodi: Buck Owens («Crying time»).
Brødrene Thue LP «Friday Night»: RCA Victor 1974.
Solist: Tom Halvorsen.
Innspilt og utgitt med tillatelse fra Belinda AB.

Dette er nest siste låt på CD1, som har vært
siste dans på mang en dansefest.
Tom laget denne flotte teksten, som flere
andre norske band har benyttet seg av, men
han fremfører selv teksten her med Br. Thues,
fra LP-en «Friday Night».
Br. Thue spilte på Uka i Trondheim i 1977,
på bildet har Tom Harry lånt en av rekvisittene til revyen, eller kanskje han sjekket
akustikken/klangen. Tom var lenge kapellmester og musiker på Den Nationale Scene
og dirigent for flere kor, og en viktig mann for oss i Saft og Br. Thue, og apropos det,
han er også min og Trygves fillefetter.

20. I vår grønne jord (2.19)
Tekst: Ove Thue. Melodi: Bobby Troup.
LP «Brødrene Thue»: RCA Victor 1975.
Originaltittel: «And their hearts where full of spring», med The Four Freshmen.
Innspilt i Arctic Studio i Trondheim. Lydtekniker: Rune Nordal. Alle stemmer: Trygve Thue, Bravo!
Utgitt med tillatelse fra Arne Bendiksen Records.

Før vi gikk i studio for å spille inn vår kanskje beste LP, ville Trygve ha med denne låten,
i en versjon av Brian Wilson og Beach Boys. Jeg klarte å overtale min bror til å få skrive
en norsk tekst til låten, som bl.a. handlet om en ung mann som døde i en bilulykke.
Trygve hadde vært kamerat med Iacob Fleischer, som døde i den tragiske
bilulykken i Norheimsund med gruppen Hoolegans, og jeg kalte derfor først sangen for
«Iacobs sang», men forandret siden tittelen. Vi hadde holdt på med innspilling i studio
hele dagen, så vi andre gikk og la oss på hotellet, mens Trygve ble igjen og holdt på til
langt på natt og la på stemme for stemme, men ventet til neste morgen med bassstemmen, som da var blitt dypere. Det ble et glansnummer for Saft å fremføre den
a cappella ved forskjellige anledninger, og da den tidligere bassisten vår, Kåre Øyvind
Moldestad, døde, sang vi den i begravelsen hans. Kjekt at min bror får avslutte CD 1 i
denne samlingen, han har vært en viktig medspiller som sanger, musiker og ikke minst
lyd-ansvarlig på det aller meste her, og i musikerkretser har han fått stor anerkjennelse
for nettopp denne sangprestasjonen.
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1. Si ikkje nei! (2.44)

CD 2

Tekst: Ove Thue. Melodi: Neil Sedaka.
Brødrene Thues D.E. LP «Gammelpop 1»: Tambourin 1974.
Innspilt og utgitt med tillatelse fra Sweden Music. Originaltittel: «Breaking up is hard to do».

Vi ble booket av Nama International og var med på to gammelpop-plater, som skulle
profilere stallen deres, sammen med gruppene Torry Enghs, Ole Ivars og Nordre Sving.
Vi hadde med flere låter på disse to platene, men de to Sedaka-låtene var nok de
sterkeste, ikke bare å spille live, men også målt i uker de lå på Norsktoppen.

2. O Mein Papa (3.18)
Tekst og melodi: Ove Thue.
Kun utgitt som B-side på singelen «Sture den Lure» på RCA Victor i 1974.
Ove Thue med Brødrene Thues Ensemble, innspilt i Roger Arnhoff Studio.
Utgitt med tillatelse fra Arne Bendiksen Records.

Kanskje ikke så lurt å bruke en sangtittel som er til de grader kjent som en annen
melodi? Men låten har levd et såpass anonymt liv som B-side på en singel at den ikke
bare har unngått offentlighet og potensielt bråk, men jeg har faktisk glemt og fortrengt
hele låten.
Ble derfor så positivt overrasket da jeg hørte den igjen for første gang på 39 år at
jeg måtte ha den med.

En tydelig fornøyd Audun Tylden har nettopp ledet laget sitt Slagerfabrikken/EMI til seier 8–4 mot Kirkeog undervisningsdepartementet. Tylden var mannen som fant på den geniale tittelen på Safts tredje
album, «Stev, sull, rock og rull», som brakte oss Spellemannprisen. Jeg hadde noen år senere sendt
noen låter til ham som jeg håpet å få utgitt på Slagerfabrikken. Men tiden gikk og jeg hørte ingenting
fra Audun, så jeg dro opp på kontoret hans for å kjefte litt på han, men hva fikk jeg ut av det? Jo, jeg
ble sendt rett på kamp, de manglet en mann, og jeg var vel ikke vond å be!
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3. Å Kari (2.16)
Tekst: Ove Thue. Melodi: Neil Sedaka.
Brødrene Thue LP «Gammelpop 2»: Tamburin 1975.
Innspilt og utgitt med tillatelse fra Robert Mellin. Originaltittel: «Oh Carol».

Jeg er ganske fornøyd med denne innspillingen av «Å Kari», og begge Sedaka-låtene
gjorde det bra på Norsktoppen, men så var det slutt på min relativt korte karriere som
coverlåt-tekstforfatter. Jeg laget siden en låt for Ivar Medaas som vi kalte Til Kari,
som han sang til sin kjære kone på LP-en «Ansikt til Ansikt». En gang Ivar og jeg var
i Newcastle, skulle Ivar kjøpe truser til Kari og prøvde seg på engelsk til damene bak
disken: My wife said to me, he said… men da så alle damene bak disken på meg!
Samme følelse fikk jeg en gang jeg hørte på et radioprogram der folk skulle ringe inn
og gjette hvem som sang, og plutselig spilte de Bymann og Stril med Ivar og meg, og
så ringte en eldre dame fra Oslo og foreslo Kurt Foss og Reidar Bøe. Programlederen
måtte hjelpe til litt og sa: «Det e Ivar… Medaas…og…», men da brøt damen fra Oslo
inn: «Ja, og så er det kona …!»

4. Sture den lure (3.44)
Tekst og melodi: Ove Thue.
Ove Thue med Brødrene Thues Ensemble, singel-plate: RCA Victor 1974.
Innspilt i Roger Arnhoff Studio i Oslo. Utgitt med tillatelse fra Arne Bendiksen Records.

Dette er merkelig nok den sangen jeg har tjent mest på av alle jeg har laget.
Den fikk en langt høyere genre, kvalitetsvurdering hos Tono, enn Fjøsvise. Ubegripelig,
spør du meg, og den har derfor generert langt mer hos NCB og hos Tono i årenes løp.
Den er også spilt inn av flere andre artister, men den største grunnen er nok Sture
Eriksen, som i 1971 var med på en turne med Saft og som mange år etter dukket opp
igjen på en av Høst-stormene til Torstein Selvik, hvor han tok mikrofonen for å holde en
tale. I den talen sa han mye fint om meg og proklamerte at han ville gi meg et stipend
på to hundre tusen. Men det merkelige var at han bare så vidt fikk sagt det før han …
sovnet, og han våknet ikke før neste dag. Han var blitt steinrik på shipping og bodde
på herregården Julboda, hvor han hadde Skandinavias største eplehage. Der ble jeg
også kjent med Olle Adolphson og Sven-Bertil Taube. Som person var Eriksen en
ganske rå, ufølsom forretningsmann, men på den andre siden stolt som et barn fordi
Sture den Lure var sangen om ham. Jeg ble en slags hofftrubadur for ham og måtte
få opp stemningen på mange
fester på Palmyra Shipping og
på herregården hans i Sverige.
Han snakket mye om å lage en
ny versjon av sangen, men så
kjørte han i fjellveggen og døde,
og etter dét har jeg vel ikke tenkt
mer på sangen. Men det var også
en annen sang Sture elsket og
som jeg ofte måtte dra for å få
opp stemningen, nemlig Den
glade vandrer kalles jeg…
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Den siste versjonen av
Br. Thues Ensemble, med
Magne, Rolf og Tom. Trygve
fikk på den tiden så mye
å gjøre i studio at han ikke
kunne bli med på den siste
turneen. Han ble derfor
erstattet med Henkien, Henry
Eugen Urhaug, som lenge
har hatt gitarverksted hos
Hagstrøm Musikk.

Gjengen som spilte på
«Friday Night» og Br. Thue
LP-en, samt singlene «Sture
den lure», «Vest e best» og
«Heia Brann»; Tom Harry,
Magne, Trygve, Ove og Håkon
Vellesvik.

Br. Thue-LP-en fra 1975 ble anmeldt både
av en pop-anmelder (Ole Torp) og av en
klassisk anmelder (Bjarne Kortsen) i BA.
Bjarne Kortsens overskrift var: «Et funn
av en plate», og Ole Torp sin overskrift
lød: «Br. Thues sensasjonelle LP». Den
nøytrale bilde-teksten lød: «LP-platen
som har fått musikk-kritikerne til å plukke
frem de helt store superlativene».
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Fra venstre: Sigurd Werring, Rhine Skaanes, Ove og Karl Sundby. Småguttene på bildet var sann
synligvis bare med som pynt, for på coveret står det at de som sang var fra Varden skoles pikekor.
På utklippet fra Morgenavisen er forfatteren Helge Keilen med i tillegg til de foran nevnte.
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◄ Komponisten som baker og
tekstforfatteren som feier.

5. Bakeren og Feieren (2.27)
Tekst: Helge Keilen. Melodi: Ove Thue.
LP «Bakeren og Feieren», RCA Victor 1976.
Baker og Feier: Ove Thue og Karl Sundby.
Innspilt i Crescendo Studio i Bergen. Lyd: Trygve Thue. Produsent: Pål Andersen.
Utgitt med tillatelse fra Arne Bendiksen Records.
Musikere: Tom Halvorsen, Rolf Skogstrand, Henki Urhaug, Ove og Trygve Thue, Magne Lunde, Pjokken Eide og
strykere og blåsere fra Bergen.

Det ble dessverre ikke teater eller barne-TV av «Bakeren og Feieren», men i tillegg til
platen kom boken av Helge Keilen ut på John Grieg forlag.
I tillegg til Karl Sundby medvirket skuespillerne Rhine Skaanes og Sigurd Werring fra
Den Nationale Scene.

6. Hvor kommer alle barna fra? (3.09)
Tekst: Helge Keilen. Melodi: Ove Thue.
Arrangement: Tom H. Halvorsen.
Utgitt med tillatelse fra Arne Bendiksen Records.
Solister: Ove Thue og Karl Sundby, med barn fra Varden skoles pikekor.

Mange som var barn den gangen, vil sikkert ha andre favoritter enn de tre sangene
jeg har valgt ut, og flere andre sanger fra «Bakeren og Feieren» har fått mer fokus enn
disse tre og har vært med på forskjellige samleplater med barnesanger. Men jeg har
valgt de tre med tanke på hvordan de passer inn i den musikalske sammenhengen.
Tittelmelodien syns jeg selv er en av de tøffeste låtene jeg har laget, og på de to andre
viser Tom Halvorsen nok en gang hvilken fantastisk flink arrangør han er.

Tegning og design: Pål Andersen

Ove på vei til turné med bokbåten
Epos, med en blytung ergometersykkel, gitaren og en koffert full av
Foto: Øyvind Christensen
tryllesaker. 
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7. Sigurd Spøkelse (5.02)
Tekst: Helge Keilen. Melodi: Ove Thue.
Arrangement: Tom H. Halvorsen.
Utgitt med tillatelse fra Arne Bendiksen Records.
Solist: Ove med barn fra Varden skoles pikekor.

I den første tiden jeg begynte å jobbe som artist, spilte jeg mye sammen med Gunnar
Andersen, som seinere, etter at jeg og han og en tredje haugesunder hadde laget
parodi på «3 Busserulls», fikk tilbud og ble Busserull-medlem selv, og etter det igjen ble
han kjent som programleder i TV2.
Gunnar Andersen og jeg reiste rundt som «Bakeren og Feieren» i alle barnehagene
i Haugesund og omegn i 1980. Gunnar var Sigurd Spøkelse, med et svært, hvitt laken
over seg, men for å være sikker på at ikke de minste ungene skulle bli skremt, tittet
han frem og sa: «E’ det noen som kjenne meg igjen?» Vi ble imidlertid nektet å opptre
i Sørhaug Bedehus, selv om formannen i bedehusstyret sa ja til Fritidskontoret, som
var arrangør. Fritidskontoret kalte showet vårt for Gatesirkus, noe som fikk resten
av bedehusstyret til å steile. «Hva vil folk si hvis det blir sirkus i bedehuset?» Vi fikk
kjempeoppslag, førstesiden i både Haugesunds Avis og Rogalands Avis, som bl.a.
skrev: «Kjempegøy Gatesirkus. Eg heter Bolle Baker og lager brød og kaker… fritt etter
en tidligere Broadway-musikal».
Broadway? Ja, dét hadde vært noe, men det lengste «Bakeren og Feieren» kom,
var en turné med bokbåten «Epos» i Sunnhordland … Det var på en konsert på «Epos»,
for barn og voksne, at jeg var Alfonso Tryllekunstner. Jeg hadde masse tryllesaker,
som etter hvert lå strødd rundt på gulvet, men da jeg skulle avslutte og si takk for meg,
ropte en liten jente i salen til meg: «Du får ikkje lov til å gå ennå!» Jeg ble glad, for jeg
trodde hun ville høre mer, men da kom det fra den samme lille jenten: «Du må rydde
opp etter deg først!» Hele salen knakk fullstendig sammen i latter.

Alfonso Tryllekunstner i aksjon på bokbåten «Epos» i Hardanger.

24    

Erik Hillestad gikk i samme klasse som meg
på folkeskolen, og vi ble så gode venner at
han ble med på hytten vår på Lindane, utenfor Balestrand sommeren 1963 eller 1964.
Derfra la vi ut på en formidabel sykkeltur
med telt og soveposer. Først over Gaularfjellet til Eldaosen, neste dag til Moskog
forbi Jølster, før vi slo opp teltet i Våtedalen
og våknet opp omringet av 1000 geiter og
nærmest måtte flykte videre over Utvikfjellet
og til Stryn. Ved Lom skilte vi lag, Erik syklet
nedover Gudbrandsdalen mens jeg syklet
over Sognefjellet. Siste etappe for meg gikk
ut fjorden og tilbake på hytten, mens Erik
sikkert dro til Oslo. Litt av en tur for to gutter
på tolv eller tretten år

Cover-design: Tor Lindrupsen

8. Guds Fangevoktere (4.34)
Tekst: Erik Hillestad. Melodi: Fred Nøddelund / Ove Thue.
Arrangementer og orkesterledelse: Fred Nøddelund.
LP/kassett «Dans med oss Gud!» Kirkelig Kulturverksted 1982.
Utgitt med tillatelse fra Kirkelig Kulturverksted.
Innspilt i Ny-York Lydstudio sept. 1982. Lyd: Haakon Manheim. Tekster og regi: Erik Hillestad. Musikere: Iver Kleive,
Freddy Lindquist, Edvard Askeland, Svein Christiansen.

«Dans med oss Gud!» er en musikal om et nattlig kalas med Vårherre. Medvirkende
solister: Sigvart Dagsland, Ove Thue, Gudny Aspaas, Susanne Fuhr, Iselin Alme og
Eyolf Soot Kløvig.
Låten var innspilt, men manglet melodilinje da jeg skulle begynne på den, så jeg
måtte lage melodien underveis. En unik opplevelse.
Musikalen handlet om fem ungdommer som brøt seg inn i en kirke for å skåle med
Vårherre. Erik Hillestad ville utfordre både de utenfor og de innenfor Kirken, som begge
vil stenge døren; de utenfor fordi de ikke vil inn, og de innenfor fordi de ikke vil dele
med dem utenfor. Han fikk låne Fagerborg kirke til et innslag i Dagsrevyen. Presten i
Fagerborg kirke var muligens litt engstelig for en skandale, for han sa: «Du kan få låne
kirken, Erik, så lenge du ikke korsfester en homofil same eller noe i den retning», men
skandale ble det.
Det ble telefonstorm mot både Dagsrevyen, Kirken og Kirkelig Kulturverksted, og
flere kristne plateforretninger nektet å selge platen, men markedsføringseffekten var
kolossal …

9. Bare Samba (2.47)
Tekst og melodi: Ove Thue.
Arrangement: Gaute Storaas.
Musikere: Little Big Band.
«Karnevalskassetten». Utgiver: Karnevalskomiteen 1984.
Innspilt i Bruce Lydstudio februar/mars 1984, lydmiks: Jon Skjerdal.
Solister: Eldbjørg Vedaa og Ove Thue.

Fritt frem for karneval, frynser og den bergenske glede!
Musikk til inspirasjon og rytmetrening for bergensere og andre med karneval i hodet
og samba i blodet.
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Torgallmenningen var smekkfull av glade mennesker under karnevalet i juni 1984. 

Foto: Bergens Tidende

10. Min nye tamburin (3.28)
Tekst: Ove Thue. Melodi: Adylson Goday.
Arrangement: Knut Christiansen.
Musikere: Son Mu. Solist: Maren Hjortland. Koring: Randi Bjørnestad og Ove Thue.
Karnevals-kassetten 84. Utgiver: Karnevals-komiteen 1984.
Innspilt i Bruce Lydstudio februar/mars 1984. Lydmiks: Jon Skjerdal.

Det passet fint at Arne Hjortland, som har deltatt på mange av mine plateinnspillinger,
hadde en liten datter som var flink til å synge. Hun viste seg å være svært musikalsk i
sin tolkning av denne ikke helt enkle sangen fra Brasil. Du sang fint, lille Maren! Så takk
for innsatsen, du må forresten være godt voksen i dag! Kjempegøy åpning på låten
med tamburin og gnikke-tromme. Ja, låten er så fin at jeg kan spille den om igjen og
om igjen og om igjen.

11. Drømmen
om et Karneval (5.10)
Tekst og melodi: Ove Thue.
Arrangement: Knut Kristiansen.
Musikere: Son Mu. Solister: Helge Nilsen, Ove Thue,
Randi Bjørnestad og Eldbjørg Vedaa.
Innspilt i Bruce Lydstudio. Lydmiks: Jon Skjerdal.

Ja, vi drømte om et karneval i Bergen,
men ingen drømte om at det skulle
komme så vanvittig med folk. Det kom
like mye folk til sentrum som det kom
under frigjøringen i 1945, og alle hadde
kledd seg i festlige kostymer og var
i godt humør. Det ble en folkefest du
måtte te Rio for å finne maken te.
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Foto: Jan Lillebø, cover-design: Harald Nystad

12. I Badekaret te Djerv (6.35)
Tekst og melodi: Ove Thue.
Singel Stress Records 1979.
Innspilt i Bergen Lydstudio. Lyd: Sverre Henriksen.
Musikere: Jørn Flugs orkester, Møhlenpris Transfer og Djerv Supporterkor.
Jørn Flugs bestod av Jørn Abrahamsen, som også var med i sykkelbandet, på gitar, Geir Johannessen på keyboard,
Øyvind Haugland på trommer og Widar Hammersland på bass.

Låten ble i sin tid en stor slager på diskotekene i by’n og er fremdeles etterspurt, og
altså endelig digitalisert. Det svingte virkelig av Djerv i 1979, men den kampen som
fikk desidert mest omtale og publisitet, ikke bare i avisene, men også i ukebladene,
var en kamp mellom kjendiser fra Oslo pluss meg mot Brann. Kampen endte 2–2, men
overskriften i et av ukebladene lød: «Tidenes ishockeykamp i Bergen. The Saints fra
NRK slukket Brann».
Jeg opplevde å få spille mot selveste «Kniksen» og «Pesen» og Helge Karlsen. Kem
hadde trodd det i 1962?

13. Eventyret om Gummikysten (2.58)
Tekst: Ove Thue. Melodi: Oddbjørn Hantho / Edward Elgar.
B-side singel, Stress Records 1979.
Innspilt i Bergen Lydstudio. Lyd: Sverre Henriksen.
Musiker: Oddbjørn Hantho, piano, synth.
Koring: Ove, Oddbjørn, Eldbjørg Vedaa, Carmen de la Nuez, Rolf Kirkvaag jr.
Re-mixet i 2014 i forbindelse med utgivelsen av 4 x 20.

Jeg laget så mange sanger for Djerv at det ble fristende å ta med denne korte revyvisen
om den evige interessekonflikten som handlet om hvem som skulle få bruke hallen.
Melodien til Oddbjørn mikset med Rule Britannia funket bra som revyvise, og her
hadde vi også med selveste Rolf Kirkvaag jr., som var Djerv-trener. Så hadde vi altså
med alle sangerne fra kabareten «Alt e en overgang», som jeg nå angrer på at jeg ikke
tok med en låt fra, men det får komme når jeg bl.a. skal gi ut en CD med Bergenssanger om et år eller to.
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14. Å for et deilig vann! (2.35)
Tekst og melodi: Ove Thue.
LP/kassett: «Tekst og Musikk» Stress Records 1980.
Innspilt i Bergen Lydstudio. Lydtekniker og produsent: Sverre Henriksen.
Musikere: Edvard Askeland, bass. Øyvind Haugland, trommer. Geir Johannessen, flygel. Ole Thomsen, gitarer. Odd
Stangeland, slidegitar. Koring: Geir Johannessen, Øyvind Haugland, Ove Thue, Sverre Henriksen, Eldbjørg Vedaa,
Carmen de la Nuez, Liv Olaug Ødegård.

I 1980/81 kom både jeg og Doktor Larsen ut med hver vår første solo-LP, og heldigvis
var det noen i NRK som oppdaget det, så vi fikk hver vår sang spilt en god del i
Nitimen og i Reiseradioen. Fra doktoren sin plate, eller Arild Martinsen, som han het,
var det Redaktørens vise som ble spilt. Fra min var det Å for et deilig vann, som bygger
på en sann historie, nemlig at jeg holdt på å drukne i Sognsvann. Jeg hadde svømt
altfor langt ut og fikk panikk, men så oppdaget jeg heldigvis at det var noen som
hadde svømt enda lenger ut enn meg, og da klarte jeg å ta meg sammen, men har
siden slitt med å være på altfor dypt vann.
At det så stoppet opp med nye solo-LP-er for både meg og doktoren, er en skjebne
vi har delt, men en positiv ting vi hadde felles, var at vi begge fikk med oss byens beste
studiomusiker i 1980. Inge Glambek spiller så mange instrumenter og synger så fint at
han virkelig satte en flott signatur både på min og doktorens plate i 1980, og nå er jeg
kjempefornøyd og glad for at han vil være med på min neste: Viserock mot bombesjokk (arbeidstittel).
Akkurat denne teksten skrev jeg merkelig nok 17. januar 2014, og samme dag døde
Arild Martinsen. Trist, men hans tekster og melodier vil bli husket.
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«Evyen» i Frode Rasmussens skikkelse trøster
Per Ove Ludvigsen etter at Rosenborg slo
Fyllingen 5–1 i cupfinalen 1990.

Sandy Brechin, som spiller trekkspill på «En natt
med Han!», kom helt fra Skottland for å underholde i min 50-årsdag i Badstuen i Mulen.

Jeg tror tror til og med Elvis ville misunt meg den
stilige Cupfinale-dressen min som er designet og
sydd av Lisbeth Lillebøe (mor til Julian Berntzen).


Foto: Oddmund Lunde, Dagbladet



15. Aksjer i Brann (4.25)
Tekst og melodi: Ove Thue.
Arrangement: Trygve Thue.
CD «Vi e Brann, Bergens stolthet», utgitt og distribuert av BST Produksjoner / Brann Supporter Team 1998.
Innspilt i Bergen Lydstudio. Lyd: Trygve Thue.

Tenk at Trygve Hegnar sa at det var kun idioter som hadde pengene i banken. Han
hadde muligens sagt det samme om å kjøpe aksjer i Brann. Men så kom krisen i
Europa, og aksjemarkedet stupte. Selv har jeg aldri vært opptatt av råd fra de smarte
i samfunnet. Alt for spenningen, sier jeg, uten å hoppe ut fra høye stup. Nei, for meg
holder det å være Brann-supporter.

16. En natt med han! (2.52)
(En duskedames fortrolige beretning)
Tekst og melodi: Ove Thue.
Solist «Evyen», alias Frode Rasmussen.
CD «Eg e Brann-fan» 1997.
Musikere: Vidar Ytre-Arne, fiolin, Sandy Brechin, trekkspill, Trygve Thue, gitar, Ove Marøy, trommer.

Klart at en av tidenes beste Brann-spillere, Per Ove Ludvigsen, måtte få en egen sang,
og da det ble kjent at han hadde fått draget på en av byens mest frodige kvinner,
selveste Evyen – ja, då måtte eg bare lage en vise om det.
Det var ellers spesielt kjekt å få med Sandy Brechin, en drivende dyktig musiker
som selv har gitt ut mange CD-er og som jeg ble kjent med fordi han var med som
musiker og mannskap på havseileren til min svoger, Norman Clarke, som i mange år
seilte fra Edinburgh for å oppleve 17. mai-feiringen i Bergen.
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17. Vest e’ best (6.28)
Tekst og melodi: Ove Thue.
Arrangement blåsere: Pjokken Eide.
Singel RCA Victor 1976, innspilt i Bergen Lydstudio. Lyd og produksjon: Trygve Thue.
Utgitt med tillatelse fra Arne Bendiksen Records.
Musikere: Brødrene Thues, Pjokken Eide Janitsjar og sangkoret: Brann.
Solister: Hans Petter Hansen, Ove Thue, Gunnar Andersen og innslag med Harry Hestad og Oluf.

Det var på det meste fem vestlandslag i eliteserien på 1970-tallet, men på siste verset
av Vest e’ best spøker vi med at neste år blir vi seks, og i 1978 syv osv. Det tok noen
år, men i 2013 og 2014 var det syv lag fra Vestlandet i Tippeligaen, og at nesten halve
Tippeligaen består av vestlandslag, rimer jo godt med hvor verdiskapingen skjer.
I 1962, derimot, var det kun to lag fra Vestlandet og to lag fra Trøndelag, resten av
de 16 lagene var fra Østfold, Vestfold og Oslo, sistnevnte med fire lag.

Urfremføring av «Vest e’ best» på
Brann Stadion 1976, med Hans Petter
Hansen, Gunnar Andersen og Ove.
«Vest e best» lå lenge på Norsktoppen.

Jeg har ofte lurt på om jeg ville blitt
like bergtatt av Flåmsdalen om jeg
hadde vokst opp der selv. De som
bor i skjønnheten ser den kanskje
ikke på samme måte som de som
er på besøk fra Kina eller Bergen?
Kanskje bor det folk i Aurland som
aldri har reist med Flåmsbanen?
Min kjærlighet til ville vakre Sogn
har vart hele livet, så på min neste
utgivelse har jeg med en vise om
bestemor i Flåm, en vise om et
par ungkarssko fra Undredal og en
vise som heter «Tenk å få ligge på
et svaberg ved verdens vakreste
fjord».
Ove i ville, vakre Sogn.

18. To komma ni (2.12)
Tekst og melodi: Ove Thue.
LP: «Tekst og Musikk», Stress Records 1980.
Innspilt i Bergen Lydstudio. Lydtekniker: Sverre Henriksen.
Musikere: Edvard Askeland, bass. Øyvind Haugland, trommer. Geir Johannessen, flygel. Bjørn Vassnes, gitarer.
Hans Petter Gundersen, steelgitar. Koring: Øyvind Haugland, Geir Johannessen, Inge Glambek og Ove.

Teksten handler om min tre ukers ferie på Åna i 1976, da jeg i motsetning til Petter
Northug aldri kjørte bilen og ikke hadde mer enn 0,6 den gang promillegrensen var 0,5.
Jeg trodde jeg tok kraftig i når jeg kalte sangen To komma ni, som var lettere å rime
på enn null komma seks, men det var sikkert ikke langt unna det Northug hadde da
han krasjet bilen sin. Sangen er også spilt inn av 3 Busserulls på LP-en «Piker, vin og
3 Busserulls». Jeg har skrevet mer om den ferien i kapittelet om Hull i en rute.

19. Alkoholpolitikken (3.40)
Tekst og melodi: Ove Thue.
LP «På ’an igjen» med 3 Busserulls, Polydor 1978.
Utgitt med tillatelse fra Universal.

Dette var den første låten jeg laget til 3 Busserulls, men på albumet «Piker, Vin og
3 Busserulls» hadde jeg med fire låter, og en av dem, På en benk i Parken, med
samme melodi som Rævedilteren, er også gitt ut på dansk av den danske artisten
Mr. President.
Låten handler om logikken i alkoholpolitikken og er kanskje mer kjent som
Me får ikkje øl.
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20. Det skulle vært sommer (3.19)
Tekst og melodi: Ove Thue.
Single-CD med Helge Nilsen, CNR Records 1994.
Utgitt med tillatelse fra Helge Nilsen / CNR.

Så fikk jeg omsider, etter mange forsøk, med en melodi i Grand Prix. Jeg hadde
egentlig gitt opp å prøve, for det var vel Kurt «Bombadilla» Wiemann som sendte
den inn, og som hadde ambisjoner om å fremføre den, men G.P.-ledelsen gjorde det
helt klart for alle låtskriverne at «Vi vil bare bruke sangene deres hvis vi får bestemme
artister til å fremføre dem», og de ville heller ha Helge Nilsen og Rune Larsen som
artister.
Den gangen var det finaler i Oslo, Bergen og Trondheim osv., som så ble regnet
sammen. Og det helt fantastiske, men også merkelige, skjedde – nemlig at Det skulle
vært sommer vant i hovedstaden, men fikk lite poeng i Bergen. Når både artistene og
låtskriveren er fra Bergen og vinner i Oslo, hvordan er det da mulig at den ikke vinner
i Bergen? Da må man forstå hvordan en fagjury, som avgjorde den gangen, tenker.
En fagjury stemmer kun på dem de tåler trynet på, og fagjuryen i Bergen bestod
av musikere som ikke fikk jobb i Lollipop-programmene. Jahn Teigen og Merethe
Trøan ble på samme måte stemt ned av fagjuryene i Oslo og Trondheim, og en fagjury
beskyldte folkejuryen for å ha ødelagt Norges sjanser det året «La det swinge» vant den
norske finalen. Alle husker hvordan det endte. At Helge Nilsen, med sin flotte versjon av
sangen, har sunget seg inn i alles hjerter og har fått en kjempeslager med den, er også
en knusende seier over den smålige bergenske fagjuryen som tok mannen i stedet for
ballen. Låten er også kommet ut i Nederland under tittelen Simmer yn Friesland, med
artisten Rene Soethout.
Å preike drit om Grand Prix var en yndet
sport. Til og med NRKs tidligere Grand
Prix-kommentator Jostein Pedersen ble
kjent for sin harselering og hersing med
Grand Prix-deltakerne, så da jeg satt i
salen under finalen, så jeg at det var en ting
som manglet, nemlig de to gubbene på
balkongen i Muppet Show.

Resultatlisten fra den norske Melodi Grand Prix-finalen i 1993.
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Fra Stoltzen til Ullevaal
Etter semifinalene i 1995, dro jeg til Sogn for å plukke molter. Men når jeg gikk i ensomheten oppe
på fjellet, begynte mobilen å ringe febrilsk fra alle managerne som hadde booket alle spillestedene i
Oslo. Ove Marøy ringte meg oppglødd og sa «Eg har booket Chateau Neuf og det blir et kjempeshow:
nummer 1 Tor Endresen, nummer 2 Egil Eldøen, nummer 3 Ove Thue». Mulig han ikke hadde fått med
seg at jeg hadde vært en slags Jesus-figur for alle Brann-supportere på 1970- og 80-tallet. Så ringte
både Knut Kristiansen og Rune Ølmheim fra Oslo, begge for å få meg til å kontakte han som hadde
booket Oslo Spektrum. Det gjorde jeg, men han spurte bare flere ganger om hvilke navn jeg hadde
med, så jeg skjønte at han ikke stolte på at det handlet mer om sanger enn om navn. Jeg hadde allerede
planlagt dette showet i lang tid og følte at jeg måtte ha regien selv, og ba ham derfor trekke seg fra
Spektrum, og det gjorde han etter at jeg tok litt hardt i (truet med å kjøpe alle aksjene i bedriften hans).
Foto: Fred Ivar Klemetsen, Bergens Tidende
Det holdt hardt å betale forskudd på leien, men det gikk. 

Ove sammen med Randi Flo (konen til Tore André) på Anfield
i anledning kvartfinalen i Europa-cupen mellom Liverpool og
Foto: Evy Lambrechts
Brann i mars 1997. 

Brann-platen i glass og ramme på veggen i den største
fotballpuben i New York: The Football Factory på Legends
på Manhatten.
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CD 3
1. Eg e en ekte kjuagutt (0.52)
Tekst: Ove Thue. Melodi: Kolbjørn Svendsen.
MC «Brann Galla» 1987.
Musikere: Gunnar GP Pedersen på trø-orgel.

Denne teksten er så visst ikke fri diktning, men i høyeste grad opplevd. Jeg satt ofte
oppe i et av de nærmeste trærne og var avhengig av speakeren på Stadion for å få
med meg hva som skjedde på banen, for vi så jo ingen av målene, kun litt av midtbanen. Landskampen mot Skottland i 1963 måtte jeg se derfra, og det var veldig
bittert, for sammen med noen andre fra Branns småguttelag hadde jeg brukt en hel
kveld på å rydde banen for boss etter en kamp, og for dét ble vi lovet billetter til
landskampen av en Brann-leder. Men han holdt oss for narr, vi fikk ingen billetter.
Jeg fikk et glimt av Olav Nilsen, som nettopp hadde scoret, og vi fikk med oss at det
var høy stemning på innsiden av gjerdet. Kan huske at jeg trente sammen med Atle
Hellesø, men min tid som Brann-spiller ble kort, jeg var kanskje litt for følsom, for jeg
sluttet pga. skuffelsen over å bli holdt for narr av en voksen leder, men interessen for
Brann ble ikke påvirket av det, og nådde magiske høyder allerede i 1962, da Steinkjer
ledet 1–0, men så utviklet kampen seg på en måte som var helt uvirkelig, jeg trodde
jeg drømte: Plutselig fosset regnet ned og Brann vant 4–1. Dagen etter sto det på BTs
førsteside: «Først kom regnet, så kom Brann». Magisk!
Jeg begynte å gå på Stadion på en tid da Brann var Norges beste lag, med
«Kniksen» og «Pesen» og «Jollen» som de største heltene. Jeg ble frelst. Det var
trolldom på Stadion og magi med Bjørge Lillelien i radioen, så Beatles og Shadows fikk
ikke like stor plass i mitt hode som i min brors, der det bare var plass til musikk.
Eg må vel få lov å kalle meg en ekte kjuagutt når eg e født i Knøsesmauet?

2. Heia Brann (3.26)
Tekst og melodi: Ove Thue.
Singel-plate med Brødrene Thues Ensemble, RCA Victor 1974. CD: «Vi går Frem», 1995.
Musikere: Tom Halvorsen, Trygve Thue, Håkon Vellesvik, Magne Lunde.

Jeg hadde to eksemplarer igjen av singelen, den ene kommer i glass og ramme på
veggen i New Yorks største fotballpub, The Football Factory på Legends på Manhattan,
like ved Empire State-bygningen, hvor Brann-supportere samles midt på natten for å se
favorittlaget. Det er i anledning 40-årsfeiringen for utgivelsen av Brann-platen, i 2014.
Noen må ta ansvar, tenkte jeg, etter at en håndfull Glentoran-supportere sang oss
i senk under en klissvåt kamp på Stadion 24. oktober 1973. Så var Harald Tusberg og
Egil Monn-Iversen i samtaler med Brann om en amerikansk college-sang som de ville
lansere som Brann-sang. Da måtte jeg få fingen ut. Rett fra fest med mitt eget lag,
F.C. Nederlaget, dro jeg ned på Stadion på et styremøte med en Tandberg 9000X og
spilte av demoen vi hadde laget, og da var hele styret enige om at de heller ville satse
på min sang. 40 år etter er det ingen andre sanger som synges mer eller skaper mer
trøkk på Stadion.
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3. Vi e de beste (4.21)
Tekst og melodi: Ove Thue.
B-siden på singelplaten fra 1974. «Vi går Frem», CD 1995.

Det hender at B-siden på en singel kommer ut av skyggen, og det gjaldt virkelig Vi e
de beste, som lå hele åtte uker på Norsktoppen, og som lå på tredjeplass samtidig
som Brann lå på tredjeplass på tabellen. Da Brann vant serien i 1963, vant jeg Cupen,
skole-cupen, med fotballaget til Slettebakken skole. Den minste gutten på banen,
pittelille Frank Nord, som siden er blitt en kjempe og en kraftkar, scoret vinnermålet
i finalen mot Sandviken. Selv spilte jeg høyreback, og det forklarer vel hvorfor Helge
Karlsen, i motsetning til resten av spillerne, fikk et helt vers aleine. En gang jeg sang
sangen for Brann-veteranene, og var ferdig med verset om han, så spratt han opp
og ropte: «No kan du gi deg». Begge de to klassiske Brann-sangene ble skrevet i
restaurantvognen mellom Bergen og Oslo. Restaurantvognen på den tiden var noe
helt annet enn de trøtte greiene NSB tilbyr sine reisende i dag. Men jeg tar toget, og
har alltid oppfordret Brann-supportere på vei til Ullevaal til å gjøre det samme. To unge
supportere som hadde fulgt mitt råd, kom bort til meg og sa: «Vi skjønner deg godt,
Thue, på flyet rekker du bare to pils». På vei hjem fra Skarverennet i 2011 satt jeg i
bistroen med to musikere, og fikk plutselig øye på Helge Karlsen, som satt lenger bak
og sov. Jeg snek meg bort og hvisket i øret på han: «Ligger motstander back igjen som
en flekk?» Da spratt han opp og kom med følgende melding: «Hadde det ikkje vært for
meg, så hadde ingen visst kem du va».

Byens beste skolelag: Slettebakken vant skolecupen
i fotball i 1963. Ove nr. 2 fra venstre. På det nederste
bildet er minstemann på laget, Frank Nord, i ferd
med å score vinnermålet. Flere av guttene på laget
var også med på skolens håndballag, som vant
skolecupen flere år på rad.
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◄ Stavanger Aftenblad ble tydeligvis
sjarmert av syngende Brannsupportere på vei mot Stavanger
Stadion. På min høyre side: Svein
Leganger, som jeg spilte sammen
med i studentserien på «Pjall og
Turné», som senere skiftet navn til
«F.C. Nederlaget. På min venstre side:
Tor, som drev moteforretningen Oliver,
så vidt jeg husker?

► Et historisk øyeblikk på Brann Stadion
1975: Ove fremførte «Vi e de beste» live,
mens «Addien» (Jarle Hansen) og Trond
Andersen sørget for latterkramper på
tribunene med måten de illustrerte teksten,
med fysiske krumspring og risikable
taklinger på hverandre. Det var hysterisk
morsomt og skulle vært filmet. Og etterpå
ble det kjempestemning, for Brann
vant 2–0 over Rosenborg foran 23 847
tilskuere, som var rekord på 1970-tallet.

4. Drømmen om Ullevaal (4.12)
Tekst og melodi: Ove Thue.
Arrangør: Trygve Thue.
MC «Brann Galla» 1987. CD «Vi går frem» 1995.
Innspilt i Bergen Lydstudio. Lydtekniker: Trygve Thue.
Musikk: Trygve Thue: gitarer, synth, bass, piano. Karsten Olsen: trommer. Koring: Trygve og Ove.

Dette er både Tor Endresens og Helge Jordals favoritt-Brann-sang. Helge sang den
i kabareten «Gullet ska hem» på Rick’s i 2007, og jeg venter fremdeles på at Tor skal
lage en ny versjon av låten. Drømte vi bare om Ullevaal? Ja, de fleste Brann-sangene
mine har cupfinale som tema og har vært fremført flere ganger i Oslo enn i Bergen …
I 1970 spilte jeg på teateret i musikalen «Hair». Og når Ivar Nørve, som hadde en av
hovedrollene, la sin hånd over skuldrene mine og sa med vennlig stemme «Ove, du har
ti deilige år foran deg», så tenkte han vel på at han var 29 år og at jeg var 19, mens jeg
tenkte: «Ja, det sier du, men det e’ 7 år siden Brann vant serien».
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Det var kjekt å få selveste Drillo med i studio, og det ser ut til at han satte pris på å bli hyllet med en
sang. Det ser også ut til at det vil gå lang tid før noen klarer å få landslaget til å prestere det han klarte
å få til. Han fortjener et Bravo!

5. Vi e på vei te Ullevaal (3.46)
Tekst og melodi: Ove Thue.
Arrangement blåsere: Magne Rutle.
CD «Vi går Frem», 1995, innspilt i Bergen Lydstudio. Lydprodusent: Trygve Thue.
Musikere: Trygve Thue, gitar, Yngve Mo, bass, Harald Dahlstrøm, piano og trø-orgel, Tarald Tvedten, trommer,
Reid Gilje, trompet, Arnulf Røkke, tuba, Jan T. Kolås, euphonium. Koring: Cupfinale-jentene te Sandviken.

Sandviken vant sin finale mot Trondheims-Ørn dagen før Brann møtte Rosenborg i
1995, og med det sørget de for ekstase under det som ble tidenes desidert beste
cupfinale-show. Da Sandviken kom nydusjet og pyntet inn på scenen i Spektrum, og
Krohnengen Brass Band spilte «We are the Champions» … ja, da løftet taket seg.
Sangen ble først laget som en hyllest til «Drillo», som tok Norge til VM i USA, og
burde vært med på samle-CD-en som kom ut før VM, som Ivar Dyrhaug var produsent
for, men han fant ikke plass til den?? Om noen er interessert, fins den versjonen på
en mini-CD og kan bestilles fra meg. Når jeg har spasert nedover Karl Johan lørdag
formiddag før de to siste cupfinalene, er det refrenget på «Vi e på vei …» som har
ljomet ut fra de aller fleste pubene, så det er vel liten tvil om at dette er det sterkeste
allsang-refrenget av samtlige Brann-sanger.

Ingen andre i Saft eller Br. Thues var spesielt
interessert i fotball, så at Magne var med meg
i lånt drakt på Åråsen betyr nok at vi hadde
spilt med Br. Thues på Sinclair på Lillestrøm.
Min egen bror var nok den som var minst
interessert, men han har gjort en kjempejobb
som musiker og produsent på alle mine
Brann-sanger og på alle cupfinale-show i
Oslo, men når finalen starter sitter han alltid
på flyet hem.
38    

6. Vi går Frem (3.27)
Tekst og melodi: Ove Thue.
Arrangement: Kjell Seim.
MC «Brann Galla», 1987. CD «Vi går Frem», 1995. Innspilt i Bergen Lydstudio. Lydprodusent: Trygve Thue.
Musikere: Forsvarets Distriktsmusikkorps Vestlandet. Koring: Breistein Mannskor.

Denne låten har hatt en magisk effekt på Brann-supporterne og ble laget som en
kontrast til de verste rølpe-sangene, for å få oss til å bli litt rett i ryggen og litt høy
tidelige i vår hyllest til Byen og Laget. Fantastisk følelse å synge den sammen med
Divisjonen. Jeg har laget mange forskjellige Brann-sanger, som gjør det vanskelig å si
hva som er den beste, men personlig syns jeg dette er den flotteste jeg har laget, og at
det burde være selvsagt at Sportsklubben Brann velger den som sin sang neste gang
de når en cupfinale.

7. Vi skal vinne Finalen / Cupfinale-medley (5.47)
Tekst: Ove Thue.
Melodi: O. Thue / Div. komponister.
Arrangement: Jan Ludvik Jacobsen.
MC «Brann Galla», 1987. CD «Vi går Frem», 1995. Innspilt i Bergen Lydstudio. Lydprodusent: Trygve Thue.
Musikere og koring: Eidsvåg Musikklag.

Det er ikke alltid korpsmusikere er så gode sangere, men Eidsvåg Musikklag hadde
noen veldig gode stemmer som høres tydelig gjennom hele medleyen. Godt jobbet og
takk for innsatsen!

8. E det rart at vi blir gal? (3.56)
Tekst og melodi: Ove Thue.
Arrangement: Gunnar GP Pedersen.
MC «Brann Galla», 1987, innspilt i Bergen Lydstudio. Lydprodusent: Trygve Thue.
Musikere: Gunnar GP Pedersen, hapsicord, Vadseth-Kvartetten, strykere.

Jeg bodde på den tid i Lyder Sagens gate, og Branns midtstopper Tore Strand bodde
litt lenger borti gaten, men parkerte ofte rett utenfor min oppgang. Bilen var knall rød,
med et svært bilde av treneren, Ivar Hoff, over hele panseret. Tore Strand drev og
maste på meg om å lage en sang om han, og en morgen jeg kom ut på gaten, fikk jeg
tema for sangen servert, ikke på et fat, men på panseret på bilen hans, for midt oppå
bildet av Ivar Hoff hadde noen parkert / gjort fra seg; et svært stykke tarm-innhold,
helt sikkert som en slags kommentar til Ivar Hoff, men som Tore Strand høyst ufortjent
ble rammet av. Og når sant skal sies, ble det enkelt å lage en sang om Tore Strand, for
ingen annen Brann-spiller har rimet så godt på Brann som Tore Strand.

Endelig er de gamle klassiske
Brann-sangene tilgjengelig
igjen, og de har blitt en viktig
del av denne samlingen. «Vi
går frem»-CD-en har vært
utsolgt i mange år. Vi går frem
CD-en ble utgitt i forkant av
cupfinalen i 1995 og ble av
både BT og BA vurdert som
overlegent mye bedre enn
Rosenborgs cupfinale-CD.
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9. Våre hjerter slår for Brann (3.05)
Tekst og melodi: Ove Thue.
Arrangement korps: Nils Eivind Nicolaisen.
CD «Vi går frem», 1995, innspilt i Bergen Lydstudio. Lydprodusent: Trygve Thue.
Musikere: Trygve Thue, gitar, Øyvind Lunde, bass, Sven Tore Hindenes, piano, Ove Marøy, trommer, Lungegaardens
Musikkorps.

Så fikk jeg anledning til å lage en anti-rasistisk Brann-sang og spurte Redouane Drici
om det var OK for ham at jeg gjorde et poeng av at han var muslim. Han ble tydelig
glad for sangen, men litt bekymret for å bli kalt mønstermuslim. Han var en herlig type,
som viste følelser på banen og som vi alle tok inn i våre hjerter. En situasjon jeg ikke
glemmer, var da jeg under en kamp på Stadion stod rett ved siden av en liten gutt som
viftet med et norsk og et algerisk flagg. Det var kanskje en som heiet på sin onkel? Men
hadde dommeren visst at hele familien var kommet på besøk fra Algerie, så hadde han
kanskje beholdt kortet i lommen. Det var ekstremt tragisk: Drici fikk rødt kort bare fem
minutter etter at kampen hadde startet. Kjempetrist.

10. Kor va du i 1990? (4.23)
Tekst: Ove Thue. Melodi: Ove Thue, fritt etter Mendelssohn-Bartholdy.
Arrangement: Ove og Trygve.
CD «Vi går Frem», 1995, innspilt i Bergen Lydstudio. Lydprodusent: Trygve Thue.
Musikere: Trygve Thue, synther, Sven Tore Hindenes, trø-orgel.
Trommeslagere: Terje Bøe, Arne Myksvoll, Ove Marøy.
Koring: Sandvikens finale-jenter i -95.

Ideen til denne teksten fikk jeg gratis på Fotballpuben en gang Yngve Seterås og jeg
skulle opptre der, og Yngve, utkledd som «Stillingen», var i gang med en nyskrevet
monolog da noen forstyrret ham med å rope «Kor va du i 1990?» Det var sikkert
samme gjengen som stilte på jernbanen og kastet stein på Brann-supportere som
skulle dra på cupfinalen i 1990 og heie på Fyllingen mot Rosenborg. Fyllingen slo ut
Brann i semifinalen, og jeg gikk rundt hele banen under den kampen og fant faktisk
noen som både hadde blått og gult og rødt og hvitt på seg, en slags helgardering, og
det burde ikke være et problem for noen at Fyllingen fikk støtte av mange bergensere
som også var Brann-supportere. For «Stillingen» og meg var det en selvfølge å støtte
Fyllingen mot Rosenborg, men kanskje vi skulle holdt oss heme likevel, for begge to
opplevde å bli ranet i hovedstaden. Kjell Tennfjord var trener for Fyllingen og hadde
terpet på forsvar, forsvar i flere uker, men da spillerne var på vei ut av garderoben for
å starte kampen, snur Per Ove Ludvigsen seg og roper til de andre spillerne:
«Vi driter i Tennfjord, vi går rett i angrep».

11. Vi e de beste 2 (2.11)
Tekst og melodi: Ove Thue
CD «Vi går Frem», 1995, innspilt i Bergen Lydstudio. Lydprodusent: Trygve Thue.
Musikere: Trygve Thue: gitarer, synth, piano, bass. Øyvind Haugland: trommer.

Det er ikke alltid stemmen til en aktiv syklist er like god, men akkurat under denne
innspillingen kunne jeg like min egen stemme, jeg digget også trommingen til Øyvind
Haugland, og min bror gjorde som vanlig en god jobb på flere instrumenter.
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Ove Thue på indre bane under omkampen av cupfinalen i 1995, hvor han fremførte diktet om Eivind
Foto: Erik Hagesæter, BA
Karlsbakks påståtte filming i den første cupfinalen. 

Dommen
Eivind Karlsbakk, med sørgebånd.
Fikk sorgens budskap fra dommerens hånd.
Eivind falt, alt håp lå øde.
For Dommeren bestemmer over levende og døde.
Dommen falt , Eivind Karlsbakk fikk svi.
Men dommen ble snart til en skjønn melodi.
Eivind den milde, Eivind den fromme.
Hans uskyld ble sverget av blinde og stumme.
Blant uskyldige knapt en mer uskyldig var.
Men dommen stod fast, dommen var klar.
Vi nektet å tro det, vi nektet å se.
Tilgi! Tilgi! La Eivind bli med!
Alene dommeren kunne forstå det.
Men ble selv dømt, og fant ingen nåde.
Dommeren havnet i gapestokken.
Korsfest! Korsfest! ropte media-flokken.
Helt til dommeren ydmyk og from.
Dømte seg selv og vendte om.
Åpnet selve Perleporten.
Eivind ! Eivind! Få på deg skjorten!
Løp ut ! Løp ut! på Guds grønne gress.
Fri fra skam og skyld og stress.
Ut på Ullevaal O Gledes-syn.
Himmelen åpnet seg for gutten fra Stryn.
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12. Ka e Stillingen? (2.22)
Tekst og melodi: Ove Thue.
MC «Brann Galla», 1987. CD «Vi går Frem», 1995, innspilt i Bergen Lydstudio. Lyd: Trygve Thue.
Musikere: Trygve Thue: gitarer. Ole Amund Gjersvik: bass. Karsten Olsen: trommer.
Solister: Yngve Seterås, Eldbjørg Vedaa, Arne Myksvoll, Carmen de la Nuez.

Etter at jeg laget sangen om Stillingen, har Yngve Seterås utviklet denne figuren til
nærmest å bli en byoriginal på linje med Evyen og Finnemann.

13. Ja, vi har gått på Stadion (4.08)
Tekst og melodi: Ove Thue.
CD «Vi går Frem», 1995. Innspilt i Bergen Lydstudio. Lydprodusent: Trygve Thue.
Musikere: Sven Tore Hindenes, piano.
Solister: Ove og Terje Bøe.

Verdens beste speaker, Terje Bøe, har vært en god venn i mange år, og jeg ville så
gjerne lage en tekst som vi kunne synge sammen. Og gu kor gøy det har vært å synge
denne revyvisen sammen med Terje, som også gjorde en solid jobb som trommeslager
på Kor var du i 1990, som han også har gjort mange ganger på Ullevaal.

14. En smertelig sang fra en sann supporter (3.42)
Tekst: Ove Thue. Melodi: Anders Høyland.
CD «Vi går Frem», 1995. Innspilt i Bergen Lydstudio. Lydprodusent: Trygve Thue.
Musikere: Sven Tore Hindenes: salme-sykkel. Trygve Thue: blues-gitar. Øyvind Lunde: bass.
Ove Marøy: perkusjon.

Ingen hadde trodd at Brann skulle gå på trynet over siste hekken i 1993, til og med
heme på Stadion, men jammen greide de det. Men det e aldri så gale at det ikkje e
godt for noe, det ble en morsom tekst av det, som mange har kjent seg igjen i, og
«Julekveldsvisa» var passe sørgelige og forsterket tristessen i semien mot Bodø/Glimt.
Bildet er fra kvartfinalen i 1976, der Halvdan Sivertsen og jeg duellerte, og Halvdan
avsluttet med en konge-parodi og sluttet med å si «Måtte det beste laget vinne …
over Brann».
Men dessverre for Halvdan, slik ble det ikke. Bjørn Tronstad skaffet oss plass
i semifinalen, og i finalen møtte Brann 3.-divisjonslaget Sogndal. Jeg glemmer aldri
jubelen da Knut Christiansen scoret 1–1-målet. Alle de som vanligvis var nøytrale, holdt
med Askeladden Sogndal, Ullevaal eksploderte. Men Brann hadde to super-spisser
i Bjørn Tronstad og Steinar
Aase, som skrev seg inn i
historiebøkene med hver
sin scoring, og sikret en 2–1
seier til Brann.
Kampen ble svært
spesiell for meg som har
røtter i Sogn og fordi min
far satt ved min side på
tribunen på Ullevaal. Sikkert
en unik opplevelse for min
far uansett utfall av kampen.
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Av alle som har vært sjef i Sportsklubben Brann,
har ingen vært i nærheten av Knut N. Kristiansen
når det gjelder å se verdien av mine Brann-
sanger og av min rolle som Brann-trubadur.
Han brukte meg hyppig som stemnings
skaper i alle Brann-sammenhenger og inviterte
meg med på bortekamper sammen med
spillerne, noe som var svært nyttig for meg.
Kvelden før Brann skulle møte Liverpool på
Anfield i kvartfinalen i Europacupen, ringte Knut
meg og sa: «Ove, vi har plass te deg på flyet, og
du trenger ikkje ta med deg gitaren». Vel fremme
på Anfield møtte vi Knut, som stod og tok imot
oss på trappen, og det første han sa, var: «Hei,
Ove! Har du gitaren?» Selvfølgelig, Knut, men at
han rangerte sangene mine foran Pink Floyd og
Edvard Grieg, forteller meg at en mer helhjertet
Brann-sjef enn Knuten må du leite lenge etter.

Dagbladet var tydelig imponert over at selveste
Arve Tellefsen stilte på Brann-showet i Spektrum,
takk Petter Lindbæk for at du ordnet det, og det
ble jo magisk når han fremførte hele «Bergensiana» sammen med Krohnengen Brass Band
og dirigenten Kjell Seim (som laget det flotte
arrangementet på Vi går Frem). Tellefsen ble
introdusert på denne måten; «Ka syns dokkar
om de der trønderne?» buing fra salen. «Gje
dokkar! Det må jo vere en grei trønder?» enda
mere buing. «Mine damer og herrer, ta imot,
selveste Arve Tellefsen!» Og det gjorde de.

Knut N. Kristiansen (til høyre) sammen med
tidligere Brann-trener Bill Elliot før cupfinalen i
Faksimile fra BA
1995.

Både BT og BA sammenlignet
sangene mine med Rosenborg sine og kom til samme
konklusjon som Dagbladet og
VG kom til etter cupfinale-
showene. «Brann og Arve
Tellefsen vant festen» skrev
Dagbladet og videre: «I forhold
til Branns Sjefsupporter Ove
Thues velregisserte show i Oslo
Spektrum var Rosenborgs
på Rockefeller å sammenligne med en ganske vanlig
bygdefest.
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15. Kalle på Stadion (3.27)
Tekst: Ove Thue. Melodi: Lasse Dahlquist.
CD «Vi går Frem», 1995. Innspilt i Bergen Lydstudio. Lydprodusent: Trygve Thue.
Musikere: Sven Tore Hindenes: trekkspill. Øyvind Lunde: bass. Ove Marøy: trommer. Trygve Thue: gitarer.
Solister: Ove og Yngve Seterås, med god hjelp av Tommy Sulen.

Jeg har vært så glad i sangene til Edvard Persson, og når jeg skulle lage sang om de
to svenske trenerne Kalle Björklund og Benny Lennartsson, som skulle trene Brann
sammen, så kunne det jo passe godt med en svensk melodi, Edvard Perssons slager
fra 1939, Kalle på Spången.

16. Trener i Brann (4.10)
Tekst: Ove Thue. Melodi: Arve Mokkelbost / Ove Thue.
MC «Brann Galla», 1987 / CD «Vi går Frem», 1995.
Innspilt i Bergen Lydstudio. Lydtekniker: Trygve Thue.
Musikere: Gunnar GP Pedersen: trekkspill. Ole Amund Gjersvik: bass.
Solister: Ove og Arve Mokkelbost.

Arve Mokkelbost overrasket meg stort da han som Brann-trener inviterte meg hjem til
seg for å presentere meg for en idé til en sang. Han hadde laget en melodi, men så vidt
jeg husker, laget han melodien på verset, mens jeg laget refrenget? Ikke nok med det,
han var også med i studio og laget parodi på seg selv, så det er vel ingen tvil om at
han er den showeste og mest folkelige og utadvendte treneren Brann har hatt. Sangen
er blitt en klassiker og burde kanskje vært oppdatert, men jeg følte meg plutselig
inhabil når Harald Aabrekk ble trener, for han hadde samme svigermor som meg den
gangen …

Foto: Per Nybø,
cover-design: Lasse Berntzen
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Tidenes mål på Stadion? Geir Hasund har scoret 4–1-målet i hjemmekampen mot Lillestrøm i 1995,
Rune Nielsen, BT
og Brann vant dermed 5–4 sammenlagt etter to semifinaler.

17. Vi glemmer aldri Per Egil Ahlsen (3.24)
Tekst: Ove Thue. Mellomtekst: Petter Lindbæk. Melodi: Trad. (Puddefjordsvisen)
Korpsarrangement: Jan Ludvig Jacobsen.
CD «Vi går Frem», 1995, innspilt i Bergen Lydstudio. Lydprodusent: Trygve Thue.
Musikere: Lungegaardens Musikkorps.
Solister: Ove og Petter Lindbæk.

Dagen før Per Egil Ahlsens avskjedskamp på Stadion 15. oktober 1992 ble jeg oppringt
av presidenten i Per Egil Ahlsens fanclub, Petter Lindbæk, som ba meg skrive en
sang til avskjeden på Stadion. Sangen ble fremført i pausen, med 14.000 bevegede
bergensere som medsangere. Dagbladet skrev at den siste kampen ble som en
andakt for Ahlsen, og sangen ble beskrevet som en salme. Supportere hadde malt
«Takk Per Egil» på gressteppet, og han ble båret på gullstol rundt hele banen etter
kampen. Sangen har også vært brukt i Fredrikstad-revyen.

18. Ja, vi elsker Brann (4.58)
(Vi har et superlag på gang)
Tekst og melodi: Ove Thue.
CD «Vi går Frem», 1995, innspilt i Bergen Lydstudio. Lydprodusent: Trygve Thue.
Musikere; Trygve Thue: gitarer. Øyvind Lunde: bass. Ove Marøy: trommer. Sven Tore Hindenes: piano.
Koring: Lungegaardens Musikkorps.

Det har sjelden vært større forventninger til Brann enn da det var klart at både Inge og
Per Ove Ludvigsen kom over fra Fyllingen, laget som presterte å rykke ned selv om de
hadde sluppet inn færrest baklengsmål av samtlige lag. Og med Geir Hasund og Tore
André Flo i angrepet var det duket for store eventyr i Europa, noe vi også må takke
Mons Ivar Mjelde for, ettersom han scoret begge målene hjemme mot PSV.
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19. Det va du! (3.51)
Tekst og melodi: Ove Thue.
CD «Eg e Brann-fan», 1997, innspilt i Bergen Lydstudio. Lydprodusent: Trygve Thue.
Musikere: Saft: Trygve Thue: gitar. Rolf Skogstrand: bass. Tom Halvorsen: piano. Magne Lunde: trommer. Koring: Saft.

Geir Hasund ble legendarisk etter å ha scoret 4–1-målet mot LSK i returkampen i
cupsemifinalen i 1995, etter at LSK vant 3–1 hjemme og tok ledelsen 1–0 på Stadion,
ved Jan Ove Pedersen, som senere ble Brann-spiller. Brann måtte dermed ha fire mål,
og på stillingen 3–1 måtte jeg på toalettet, der jeg traff faren til Per Ove Ludvigsen, som
måtte gå fra Stadion fordi det ble for spennende for ham, i det som kanskje må være
tidenes kamp på Stadion. Så scoret Hasund det forløsende og utrolig viktige fjerde
målet. Det umulige ble mulig, vi var i himmelen.
Og når han så litt seinere scoret det avgjørende målet borte mot PSV Eindhoven,
etter et glimrende forarbeid av Tore André Flo, og førte Brann til en historisk kvartfinale
i Europacupen mot Liverpool, sikret han seg evig heltestatus.

20. Eg e Brann-fan (3.08)
Tekst og melodi: Ove Thue.
CD «Eg e Brann-fan», 1997, innspilt i Bergen Lydstudio. Lydprodusent: Trygve Thue.
Musikere: Saft.

Tittelsporet på den andre Brann-CD-en min, som bl.a. inneholder to fantastisk fine
versjoner av We are the Champions og You’ll never walk alone, med Krohnengen Brass
Band, og som jeg har på lager om noen er interessert, men på denne samle-CD-en har
jeg prioritert låter fra «Vi går Frem»-CD-en, som har vært utsolgt i mange år. Jeg har
den faktisk ikke selv en gang, måtte låne en kopi av Bergen Offentlige Bibliotek for å få
laget denne CD-en.

«Eg e Brann-fan»-CD fra 1997.
Forsidefoto: Oddmund Lunde/ Coverdesign: Gunnar Kaarstad. Jeg fikk
med meg original-besetningen av Saft
og flere dyktige gjestemusikere på
min andre Brann-CD, som dermed
fikk et mer rock-preget uttrykk enn
den første. Med to helt fantastiske
instrumentalnumre av Krohnengen
Brass Band i tillegg syns jeg CD-en
er vel så bra som den første, men
siden jeg har den på lager mens
«Vi går frem»-CD-en har vært utsolgt
i mange år, ble det naturlig å kun ta
med tre låter fra «Eg e Brann-fan».
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1. Sykkelturen (5.38)

CD 4

Tekst: Ove Thue. Melodi: trad. / Ove Thue.
Singel Stress Records 1979 / LP «Tekst og Musikk», Stress Records 1980.
Innspilt i Bergen Lydstudio. Tekniker: Trygve Thue.
Musikere: Jørn Flugs orkester, Inge Glambek, banjo.
Solister: Ove og Terje Kildedahl plystret.
Koring: Ove, Terje og Inge.

Min mest populære sang, som alltid får alle i godt humør.
Sangen var et bestillingsverk fra arrangørene av Bergen–Voss, BCK, etter at jeg
hadde deltatt første gang i 1978. Jeg tapet fast et svært skumgummi-stykke på setet
for ikke å få vondt i baken, og la meg ned for å dø i Kvanndal etter å ha blitt forbisyklet
av noen unger på vei til bading. Slet meg til mål på 7,46. Samme sommer syklet jeg fra
Hammerfest til Bergen og var innom Alta-leiren i Detsika. Året etter gikk rittet tilbake til
Bergen fra Kvamskogen pga. ras, og i 1980 ble jeg kjørt ned av en tankbil og ramlet på
hovve seks meter ned i en steinrøys i Grimesvingene. Men neste gang jeg syklet til Voss,
perset jeg med over tre timer og satt med i tetfeltet til Granvinvatnet. Da gikk Sigmund
Stenseth i brudd. Han var en av kapteinene på landslaget, og den sterkeste i feltet.
Ingen reagerte, så da rykket jeg også – fra bl.a. Torjus Larsen, som noen år etter ble
proff, men det kostet så mye å kjøre inn Sigmund uten hjelp fra de to som hang på meg
at jeg måtte slippe i Skjervet, men jeg tapte ikke mer enn tre minutter på å sykle aleine
til mål på 4,43 og 4. plass totalt. Fire av dem som satt i feltet til Granvin, ble samme
år junior-norgesmestere i lagtempo – Torjus Larsen, Arnstein Hope, Johnny Solhaug
og Tore Mathiesen – og ikke nok med dét: Johnny tok også NM-gullet på individuell
tempo, og Torjus tok gullet på fellesstarten, men begge de doble gullvinnerne havnet
tre minutter bak meg i mål, der jeg selv var usle 40 sekunder bak Tore på tredjeplass.
Torjus kom sterkt tilbake og vant året etter, men jeg fulgte ham helt til Tokagjelet, der jeg
måtte bryte. Vosserittet var den gangen integrert i Vossedagene. Det var målgang ved
Park Hotel, og folk sto tett på fortauet på begge sider av gaten og så at Sigmund knep
seieren foran Steinar Lindelid, som hadde kast i bakhjulet. Noen timer senere var jeg
konferansier på et stort artist-show der jeg også hadde gleden av å dele ut premie til de
tre beste i Bergen–Voss. Timingen var enda dårligere i 1982. Jeg skulle samme kveld
spille kabaret på Nationaltheatret i Oslo, og hadde faktisk ikke lov å dra vekk fra Oslo,
men tok sjansen, og var med tetfeltet
helt til nedkjøringen på gamleveien på
utsiden av Tokagjeltunnelene. På 29
starter til Voss har jeg kun punktert
den ene gangen jeg ikke kunne, og
siden jeg like godt punkterte to ganger
i Tokagjelet, måtte jeg haike til Voss for
å hente bilen med flybilletten i, men jeg
rakk forestillingen, og formen var så
god i 1982 og 1983 at jeg vant både
Os rundt, Lindås rundt, Ulriken rundt og
Fana rundt to år på rad. Men skjebnen
ville ikke at jeg skulle vinne Bergen–
Voss, så da er det en fin trøst at sangen
er den mest populære jeg har laget.
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Foto: Hans Jørgen Brun, cover-design: Harald Nystad

Tenk å få en svigermor på Voss!

Foto: Kjell Herheim

2. Svigermor på Voss (4.54)
Tekst: Ove Thue. Melodi: Hartmut Priess.
Arrangement: Geir Johannessen.
Innspilt og utgitt med tillatelse: De Bläck Fööss Musikverlag GmbH / Musikverlage Hans Gerig, Köln.
Originaltittel: «Mer losse d’r Dom en Kölle».
Singel Stress Records, 1979, innspilt i Bergen Lydstudio. Tekniker: Sverre Henriksen.
Produsert av Sverre Henriksen og Ove Thue.
Musikere: Jørn Flugs, Inge Glambek på gitar og mandolin. Blåsere: Geir Johannessens Blås I.D.
Koring: Geir og Øyvind.

Jeg oppdaget denne fengende melodien en gang jeg var på karneval i Köln sammen
med Ola Garen, som var direktør på Fossli Hotel, og som var nærmere å bli min
svigerfar enn jeg noensinne har vært å få en svigermor på Voss. Men jeg kan vel takke
Cort Dreyer, som var turistsjef på Voss, for at jeg skrev teksten, etter at han hadde ringt
meg flere ganger for å få meg til å skrive en sang om Voss. Det passet jo godt å gi den
ut på singel sammen med visen om sykkelturen til Voss, men her var det ikke snakk om
en B-side, heller to A-sider. Jeg hadde planer om en fjern slektning som modell som
svigermor, men da hun trakk seg etter at jeg hadde avtalt med fotograf, stod jeg nokså
i beit i resepsjonen på Vossevangen hotel da direktøren, Per Ove Pedersen, plutselig
sier: «Ja, men du kan få låne min svigermor». Genialt, tenkte jeg og så for meg en god
og rund en, men hun som dukket opp ved Hanguren, viste seg å være en tynn liten
dame som nesten forsvant under armen min på bildet, og så var hun ikke vossing, men
nordlending! Men godt humør hadde hun, så takk for hjelpen alle som var med på å få
utgitt singelen, ikke minst Erling Mehl og Stress Records og musikerne som var med
og gjorde dette til en slager. Men nå skal svigermor endelig digitaliseres og få et nytt liv.
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3. U-hjelpsvise (Thailand-visen) (4.58)
Tekst og melodi: Ove Thue.
Arrangement: Geir Johannessen.
LP og MC «Tekst og Musikk» Stress Records, 1980.
Innspilt i Bergen Lydstudio. Lyd og produksjon: Sverre Henriksen.
Musikere: Inge Glambek: mandolin. Ole Thomsen: gitar. Edvard Askeland: bass. Øivind Haugland: trommer, congas,
timbales. Koring: Ove, Inge, Sverre, Geir og Øyvind.

Hele tre av sangene på «Tekst og Musikk» fikk rødt kort i NRK, denne sannsynligvis
fordi jeg nevner navnet på han som annonserte i avisen med sex-reiser til Thailand.
Han skulle altså beskyttes av NRK, men sangen er likevel blitt spilt et par ganger der
av frimodige medarbeidere. At jeg bruker ironi og sier det motsatte av hva jeg mener,
gjør den enda mer kontroversiell, og den romantiske melodien forsterker dessuten
ironien. Mandolin-soloen til Inge Glambek er vidunderlig vakker, og låten har oppnådd
kult-status i visse miljøer i Sandviken. For et par år siden spilte jeg på en smalahove-
fest i Thailand der ingen kvinner var invitert, og ble av arrangøren oppfordret til å ta
denne visen, men den slo ikke så veldig godt an. Det kunne jeg sagt på forhånd, for
nesten alle som var der, hadde Thai-damer som kjærester.

4. Tidig (3.09)
Tekst og melodi: Ove Thue.
Arrangement: Geir Johannessen.
LP/MC «Tekst og Musikk» Stress Records, 1980.
Innspilt i Bergen Lydstudio. Lyd og produksjon: Sverre Henriksen.
Musikere: Geir Johannessen: flygel og flygel-horn. Øyvind Haugland: trommer. Edvard Askeland: bass.
Terje Bye: banjo. Pjokken Eide: trombone. Olav Dale: saksofon. Arne Hjortland: trompet.
Solister: Ove, Geir og Øyvind. Tidi Dame: Kikka Freuchen.

Jeg laget denne sangen etter en krangel med min første samboer, som smelte igjen
døren og gikk, og det ble helt stille. Tidig, no va du tidig, tenkte jeg, og så var jeg i
gang med å lage låten. Vi hadde det ganske tidig i studio da vi spilte inn låten, så tidig
at jeg trodde den kunne bli spilt en del på radio. Så tidig var den ikke, men i 1977 var
den med i vestlandskvalifiseringen til Grand Prix, der Tidig kom på 2. plass, fem usle
poeng bak vinnerlåten Robåt-Rock.
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5. Kinovise (3.12)
Tekst og melodi: Ove Thue.
LP/MC «Tekst og Musikk». Stress Records, 1980.
Innspilt i Bergen Lystudio. Lyd og produksjon: Sverre Henriksen.
Musikere: Geir Johannessen: flygel. Edvard Askeland: bass. Øyvind Haugland: trommer.
Bjørn Vassnes: banjo og akk. gitar. Koring: Geir og Øyvind og Inge på toppen.

Jeg kom inn på James Bond-film da jeg var 15, men ble mer og mer skeptisk til
mannlige amerikanske filmhelter, før jeg endelig fant en jeg kunne identifisere meg med
i Dustin Hoffman. Det merkelige er at det fremdeles kommer nye helter av typen uovervinnelig, macho, overlever alt, knuser all motstand, og som fortjener å bli jekket ned litt:
«Og eg så trodde han der Rambo va verdens tøffeste mann, og så tørte han ikkje
engang å dra på film-festival te Cannes, på grunn av terror-frykt, den grunnen va
no litt tam for en som helt på egen hånd vant krigen mot Vietnam. Og no e Arnold
Schwarzenegger blitt en kjempediger stjerne, med kjempesvære muskler og en
kjempeliten hjerne. Moralen e enkel og kan sikkert bli en mote: folk du ikkje likar, kan
du plaffe ner for fote ! Ja no ska vi på kino, no ska vi slappe av…»

6. Harmoni (3.52)
Tekst og melodi: Ove Thue.
Arrangement: Geir Johannessen.
LP/MC «Tekst og Musikk» Stress Records, 1980.
Innspilt i Bergen Lydstudio. Lyd og produksjon: Sverre Henriksen.
Musikere: Geir Johannessen: flygel, synthesizer, flygel-horn. Edvard Askeland: bass. Øyvind Haugland: trommer.
Ole Thomsen: gitarer.
Koring 2. og 3. stemme: Ove, 2. vokal: Carmen de la Nuez. Kor: Carmen de la Nuez, Eldbjørg Vedaa,
Liv Olaug Ødegård, Geir og Øyvind.
Strykere: Trond Sæverud, Marit Netland og Nora S. Skreien.

Tok med denne sangen mye pga. Carmen de la Nuez’ sanglige prestasjoner. Carmen,
som gikk bort så altfor tidlig, deltok på mange av sangene på denne CD-en, sammen
med Eldbjørg Vedaa, etter at vi tre og Oddbjørn Hantho hadde hatt stor suksess med
kabareten «Alt e en overgang» for Nordahl Grieg-teateret.

Ove sammen med
Carmen de la Nuez og
Eldbjørg Vedaa, i en
scene fra Nordahl Grieg-
teaterets cabaret «Alt e
en overgang» i 1978. To
eminente sangere som
deltok på mange av mine
innspillinger på 80-tallet.
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«Tekst og Musikk» fra 1980, som
ble gitt ut på Stress Records (Erling
Mehl). Bildet ble laget i studioet til Leif
Moe-Nilssen, som hadde litt av en jobb
med å montere piggtråd som skulle
bli til note-linjer på bildet. Omslaget/
Coveret ble designet av Harald Nystad,
som også laget coverne på alle singelplatene mine på 80-tallet.

7. Hull i en rute (4.31)
Tekst og melodi: Ove Thue.
Arrangement: Geir Johannessen.
LP/MC «Tekst og Musikk» Stress Records, 1980.
Innspilt i Bergen Lydstudio. Lyd og produksjon: Sverre Henriksen.
Musikere: Edvard Askeland: bass. Øyvind Haugland: trommer og perkusjon. Ole Thomsen: gitarer. Odd Stangeland:
slide-gitar. Geir Johannessen: flygel, synthesizer, perkusjon. Trygve Thue: mandolin. Koring: Øyvind og Geir (Mostly
Robinson, but not here).

Denne låten er laget i solidaritet med de svakeste i samfunnet, som ofte sitter inne for
ubetydelige forseelser eller skadeverk, i sterk kontrast til smarte politikere eller forretningsfolk som stjeler millioner, eller statsledere som tar livet av tusenvis av mennesker
uten å bli straffet for det. Jeg så mange tragiske skjebner i 1977 da jeg fikk tre uker
på Åna etter en times opphold i Drammen. Det sies at det er bedre med en dram i
timen enn en time i Drammen. Hva så med en dram i Drammen? Det var 16. mai og
jeg satt på en pub med Herodes Falsk og Jonas Fjeld, og Godset-spiller Arne Dokken
spanderte et glass vin på meg. Så måtte jeg flytte bilen, som var parkert litt dumt, men
så langt kom jeg ikke. Med bare 0,6 i promille, 0,1 over grensen, fikk jeg tre ukers ferie
på Åna.
Det føltes på ingen måte som noen frihetsberøvelse eller straff å sitte inne i så
kort tid, og i løpet av tiden jeg var der, fikk jeg satt opp revy for de innsatte med
lånte kostymer fra teateret i Stavanger, og sammen med en jeg delte celle med laget
jeg kriminalhørespill som ble sendt ut over høyttalerne og der fengselspresten var
morderen. Det var populært.
Så ble jeg kjent med mange som hadde vært på forsidene i avisene, mange interessante og spennende typer, og jeg fikk kjøpt meg en hardingfele av en felemaker fra
Odda. Og alt dette pga. en dram i Drammen.
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8. Flåmsbanevisen (Johnsen sitt tog) (4.44)
Tekst og melodi: Ove Thue.
MC «Bymann og stril» Mariann Records 1984.
Innspilt i Bruce Sound Studio. Lyd og produksjon: Jon Skjerdal.
Musikere: Rune Hauge: akk. gitar. Sigurd Ulveseth: kontrabass. Øystein Fosshagen: fele.

At Flåmsbanevisen ble skrevet som en
protestvise, er det vanskelig å skjønne
i dag, med den suksessen banen har
hatt i mange år nå, men på begynnelsen av 1970-tallet hadde NSB en
ledelse som ville legge ned alle sidebaner og gjøre flest mulig stasjoner
ubemannet, samtidig som de tredoblet
antall ansatte i Oslo. Jernbanedirektør
Robert Norden så for seg at jernbanen
innen 1980 kun fraktet passasjerer
mellom byene, mens teknisk direktør
Erik Brand Olimb uttalte til Aftenposten 26. oktober 1972 at «Det er
ikke utenkelig at vi ved århundreskiftet
Foto: Arne Ristesund, cover-design : Harald Nystad
bare har godstog på NSBs banenett».
Men målet med opprettelsen av Linjegods var likevel å overføre mest mulig godstrafikk
til trailere, og siden dette handler om Flåmsbanen, passer det godt med en av de beste
Linjegods-historiene.
Linjegods skulle frakte en ny kafeteriadisk til kafeen på Fretheim Hotel i Flåm.
Kafeen ligger 50 meter fra stasjonen, men ledelsen i Linjegods visste ikke at det gikk
tog til Flåm, så de sendte disken fra Oslo med trailer til Lærdal, så over på feil side av
fjorden og helt til Leikanger, hvor den ble lastet om bord i båt tilbake over fjorden til
Flåm. Utrolig, men sant.
Jeg ville selvsagt også hedre min bestefar Hans Botten, som kom helt fra Lesjaskog
i Gudbrandsdalen sammen med bestemor Oline og etter hvert 12 barn, for å være
med å bygge Flåmsbanen. Men visen handler først og fremst om Einar Johnsen, som i
mange år som konduktør på banen tok godt vare på sine passasjerer, og som gjorde et
uutslettelig inntrykk på meg i min barndom og ungdom.

9. I Aurlandsdalen (4.47)
Tekst og melodi: Ove Thue.
Singel, utgiver: Aurland Reiselivslag, 5745 Aurland, 1984. Produsent: Ove Thue.
Innspilt i Bruce Lydstudio. Tekniker: Bjørnar Sivertsen. Miks: Jon Skjerdal.
Ove Thue og Rikosjett (Rune Hauge, Inge Glambek, Øystein Fosshagen og Oddmund Finnseth).

Jeg klarte via min kontakt, Steinar
Wangen, å få Aurland Reiselivslag
med på å gi ut en singelplate med
Flåmsbanevisen, men Steinar
Wangen dro litt på det og sa: «Men
du kan no ikkje berre syngja om
Flåm!» Da kom jeg på at siden jeg
hadde gått Aurlandsdalen opp og
ned mange ganger, så kunne jeg
lage en sang om den turen. Men
siden Steinar hadde glemt å snakke
med formannen, ble han sur og
låste alle platene inn i et skap.
Timing?
Jeg hadde vært på flere fjellturer
sammen med Øystein Fosshagen, så det var kjekt å få med han og Inge og resten av
gruppen Rikosjett. Jeg tror faktisk at dette er den eneste plateinnspillingen Rikosjett
har gjort? Det var også en merkelig timing at aurlendingen og nattjazz-sjefen Jon
Skjerdal jobbet i Bruce studio akkurat da jeg skulle spille inn disse sangene.
En gang jeg gikk Aurlandsdalen aleine, hørte jeg idet jeg gikk fra Geiteryggen
at Trygve Bratteli ga beskjed til noen gutter om at de skulle si til henne som styrte i
Steinbergdalshytten at han var på vei, han ville sikre seg en seng å sove i. Jeg satt og
slappet av i stuen i Steinbergdalshytten da de to guttene kom og sa fra, og husker godt
at hun svarte; «Jau, han faor no komma han so andre folk, veit eg». Men han var nok
ikke helt som andre folk, at statsministeren hadde gått Aurlandsdalen, kom i avisen, og
det ble rammet inn og hengt opp på veggen i Steinbergdalshytten.
«Men vi tok fatt på Bjønnastigen og
fikk den store skjelven»: Øystein Fosshagen skuer utover et vilt og mektig
landskap som vi nettopp har besteget.
(Å gå på en hylle i fjellet med stup ned
på siden var ikke noe for min første
kjæreste, hun la seg ned og skrek og
nektet å gå videre.)

► Ove og Kirsti Dahle, som tok
coverbildet over, og som laget et
flott radioprogram for NRK der hun
intervjuet Einar Johnsen og der jeg
fremførte visen om Johnsen sitt tog
sammen med Oddbjørn Hantho på
trekkspill.

10. Hem igjen (4.10)
Tekst: Ove Thue. Melodi: Tom Waits.
Arrangement: Ove Thue.
Egen utgitt maxi-singel CD, 1994.
Innspilt og utgitt med tillatelse fra Sonet Music AB. Originaltittel: «In the Neighbourhood».
Innspilt i Bergen Lydstudio. Lyd og produksjon: Trygve Thue.
Musikere: Ivar Medaas: hardingfele. Ole Amund Gjersvik: bass. Gunnar GP Pedersen: trøorgel, Karsten Olsen:
trommer og tamburin. Ove Thue: akk. gitar.

Låten av Tom Waits skulle vært med på LP-en «Ansikt til Ansikt», som Ivar og jeg ga
ut på Heilo, men Heilo turde ikke ta den med, siden tillatelsen ikke var ordnet og de
nettopp hadde hatt trøbbel med amerikanske advokater pga. en utgivelse med den
norske gruppen Vandrerne, som også hadde brukt en amerikansk låt og ble saksøkt
for det. Min egen erfaring er at i Europa blir komponister bare smigret og glade for å få
låne vekk en melodi, men i USA er det et helt annet klima, trolig fordi advokater har fått
for stor makt.
Jeg tror jeg fikk tillatelse fordi jeg utfordret Tom Waits på noe han hadde sagt
om måten han arrangerer sin musikk på: «Når du går i studio for å lage musikk i
dag, så fins det så få musikalsk-tekniske begrensninger at du må lage dine egne
begrensninger.»
Originalversjonen har et flott korpsarrangement, mens jeg har spilt den inn med
salmesykkel og hardingfele, som han sikkert falt for.

11. Tolv mil igjen til Oslo (Den store Styrkeprøven) (4.36)
Tekst: Ove Thue. Melodi: trad. / Ove Thue.
Arrangement: Ove Thue.
LP/MC «Ansikt til Ansikt», På Norsk (Heilo), 1987.
Innspilt i Bergen Lydstudio høsten 1986. Lydtekniker: Trygve Thue. Produsent: O. Thue.
Musikere: Christer Klausen: tuba. Øystein Fosshagen: akk. gitar, mandolin. Rune Hauge: akk. gitar.
Inge Glambek: akk. gitar og mandolin.

I motsetning til Bergen–Voss, som jeg har startet i 29 ganger og fullført 27 ganger,
har jeg aldri hatt interesse av å sykle Trondheim – Oslo når det fins så mange kortere
og finere ritt å delta i, som f.eks. Haugesund – Odda (120 km) og Nordmarka rundt
(150 km), som jeg har kjørt 10 ganger. Jeg trente i mange år med Horda-ekspressen,
som var et treningsfellesskap der nesten alt handlet om å sykle Trondheim – Oslo.
Bjørn Evanger, som hadde Sykkelbutikken der Litteraturhuset er nå, var sentral i miljøet
og inviterte en gang alle som skulle delta i Styrkeprøven ned i butikken for å høre på
en lege og kostholdsekspert som skulle gi råd om forberedelse, trening, skader og
kosthold osv., og han kom også inn på det som ingen syklister vil snakke om, men som
har vært en gjenganger i radioen hver gang Styrkeprøven går.
Han begynte å tegne på tavlen og forklarte: «Eg har syklet Trondheim – Oslo, og då
fikk eg han ikkje opp igjen før langt utpå høsten».
Hmmm … tenkte eg, han hadde vel ikkje vært så morsom hvis det ikkje hadde vært
forbigående? I hvert fall er det viktig å forberede seg godt, og det var dét Kjell Richard
Aase gjorde, hedersmannen, som langrennsstadion på Fløyen er oppkalt etter, da han
gikk på badet på hotellrommet i Trondheim for å smøre seg i baken med vaselin før
han skulle begynne å sykle. Han var vel ikke helt våken da han stakk hånden nedi feil
boks og smurte seg i baken med sykkel-lim. Stakkars mann! Nei, toget har gått for
Trondheim – Oslo, men en pilegrimstur fra Oslo til Nidarosdomen frister.
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Et spesielt bilde av fire kamerater som kom samtidig til mål ved Tveitevannet, etter at Vosserittet måtte
snu på Kvamskogen pga. ras i 1980. Dette bildet ble brukt flere ganger i avisen i forbindelse med at
mannen med champagneflasken, Thorleif Christophersen, som mange husker som dørvakt på Holms,
var på rømmen fra soning i Kristiansand fengsel og ettersøkt gjennom Interpol. Helt til høyre Edvard
Pettersen, som skal ha æren for at jeg begynte å trene og som satte meg på ideen om å sykle helt til
Voss. Til venstre: Rudi Nilsen, som var bartender på Wesselstuen og som sammen med Arnljot Johansen, Jørn Abrahamsen og meg startet Bianci Wessel, som vant pokalen for beste 3-mannslag i Fana
Rundt samme år, og for Bergen Voss året etter, dvs. vi burde ha vunnet den, men arrangøren (BCK)
ville ikke godkjenne oss som bedriftslag, selv om vi var stamgjester og nesten bodde på Wesselstuen
Foto: BA
på hele 1980-tallet.

Fra sykkelrittet Odda – Bø
Foran meg: Jan Tyssebotn fra Voss, og bak meg sykler Bjarte Wiik fra Rubbestadneset, opp bakkene
fra Røldal på vei mot Bø i Telemark. Bjarte og jeg kjørte hele veien sammen til mål på 7.52, mens Jan,
som var 10 år yngre enn oss, måtte slippe oss og kom inn på 7.59. Vel fremme i Bø besøkte jeg min
kamerat og samarbeidspartner Oddbjørn Hantho, som også har laget en av låtene i samlingen.     55

Fra venstre: Arnljot Johansen, Jørn Abrahamsen og Terje
Kildedahl, og Ove fremst. Sykkelbandet mitt bestod av
Jørn Abrahamsen og Eirik Lie fra Trondheim på gitar,
Arnljot Johansen fra Florø på trekkspill, Christer Klausen
fra Østfold på tuba og Terje Kildedahl som plystret og
showet. Alle unntatt Christer syklet fra konsert til konsert.
Eirik og Christer var ikke med på dette bildet. På bildet
under ser vi også Per Olav Hernes, som var med på hele
turneen som programleder med direktesending i NRK
P2 hver ettermiddag, og Sigbjørn B. Osa som var med
i showet vårt på Voss. Jeg booket denne turneen selv,
men i årene etter og frem til nå har ingen skaffet meg så
mange spillejobber som Jørn, så takk for det, Jørn!

56    

12. Sykkeltur i ferien (2.45)
Tekst og melodi: Ove Thue.
Arrangement: Ove Thue.
Egenutgitt maxi-singel CD, 1994.
Innspilt i NRK-studio på Tyholt i Trondheim, utgitt med tillatelse fra NRK, juridisk avdeling.
Musikere: Henning Sommerro: trøorgel. Eirik Lie: gitar. Sverre Bøgh Knudsen: tuba. Per Olav Hernes:
gøye lyder.

Per Olav Hernes, som spilte i gruppen Isenkram med Rita Vestvik og Sæmund Fiskvik
på 1970-tallet, var programleder i NRK P2, som den gang var den folkelige delen av
NRK. Han var med oss på turné med Sykkelbandet, og vi hadde direktesending i P2
hver ettermiddag, på Voss hadde vi med oss Sigbjørn B. Osa som gjest. Sykkelbandet
var satt sammen av syklende musikere fra flere steder av landet, bl.a. Arnljot Johansen,
som var formann både i Florø Sykkelklubb og Florø Trekkspillklubb. Vi syklet fra jobb til
jobb, men når vi fortalte det til publikum, så ville ingen tro det. Denne låten var selvfølgelig selvskreven og fikk etter hvert et nytt vers: «Og du kan plukke moreller fra setet i
Hardanger, og i tunellen kan du hyle ut ukristelige sanger, og du kan stoppe og preike
med folk du ikkje kjenner, for e du syklist så får du alltid nye venner. Ka e buss? Ka e
bil? mot en sykkeltur på fire eller…»

13. Du ska få min gamle sykkel (2.44)
Tekst og melodi: Ove Thue.
Arrangement blåsere: Alan Withington.
LP/MC «Ansikt til Ansikt» På Norsk (Heilo), 1987.
Innspilt i Bergen Lydstudio høsten 1986. Lydtekniker: Trygve Thue. Produsent: Ove Thue.
Musikere: Rune Hauge: akk. gitar, Ole Amund Gjersvik: kontrabass. Inge Glambek: banjo og mandolin.
Alan Withington og Helge Haukås: trompet. Gisle Andersen: tuba. Marita Gading: trombone. Erik Tysse: horn.
Jørgen Lutro: euphonium. Terje Kildedahl: godt humør.

Enda en sykkelmelodi? Nei da, denne sangen handler om han som tok arven fra sin
rike onkel i Amerika på forskudd, i Øystein Sunde-stil, med bluegrass og hornmusikk.
BTs anmelder mente at det var litt for mye godt humør på mine sanger på denne
platen, men denne sangen har så visst ingen happy ending. Og ingen har vel beskyldt
Øystein Sunde, som bare lager morsomme sanger, for å ha for mye godt humør? Jeg
treffer ofte folk som sier at de blir i godt humør når de ser meg pga. mitt gode humør
på sanger de har satt pris på.

CD med fire låter, hvorav to er tatt
med på samlingen. Jeg har den på
lager om noen ønsker å høre min hyllest til Drillo og «I Ferien», som var en
kjempeslager på Island og som er min
yngste datters favoritt av mine låter.
Foto: Per Nybø, cover-design: Harald Nystad
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Foto: Leif Moe-Nilssen,
cover-design: Harald Nystad

14. I Badekaret (4.36)
Tekst og melodi: Ove Thue.
Singel utgitt av Djerv Hockey Supporter club, 1982.
Innspilt i Bergen Lydstudio. Lydproduksjon: Trygve Thue.
Musikere: Trygve Thue: el-gitar. Ove Thue: akk. gitar. Yngve Mo: bass. Karsten Olsen: trommer.
Gaute Storaas: arr. blås. Koring: Norway Cup-vinnere fra Åsane.

Det krever god rytmefølelse av en rapper eller artist å sjonglere med en tekst oppå en
fast rytme eller en beat, hvis det er litt for mange ord i hver setning, og det er lett å høre
når en rapper ikke har den rytmefølelsen som skal til for å gjøre det elegant. Denne
låten er et godt eksempel på at mye tekst skulle sjongleres på plass innenfor takten.
Jeg er veldig fornøyd med resultatet her, og med min egen stemme, som for en gangs
skyld låt perfekt.
Ideen med teksten var at jeg går rundt på by’n og spør folk om hva de tenker om
årets sesong, og om de vet hvor Djerv spiller, og at alle svarer i hytt og pine, helt til lille
Ingvild på fem år setter skapet på plass og kommer med det rette svaret: «Jo, de spiller
oppi badekaret.» Det skulle hun si med verdens største selvfølgelighet, men lille Ingvild
Tennfjord, som i dag er en kjent radiokåsør (Tid for tennis) og vin-ekspert, satt og øvde
på svaret til det ble litt for stivt, så når jeg kom til det stedet i sangen hun skulle inn,
følte jeg at jeg måtte gjøre noe, en vri for å få henne til å bli mer avslappet, og så var
det spennende å se hvordan hun reagerte når jeg sang «og til slutt spurte vi Ingvild på
tre år, kan du gi meg svaret?» Og da ble det liv i lille Ingvild, som sprudlende svarte:
«Eg e ikkje tre år, eg e fem!» Min bror stoppet tapen og spurte om ikkje hon sang feil
tekst. Nei da, vi kjøper det der. Klart en femåring ikkje e tre år. Det var forresten ikkje
det eneste som ble forandret i teksten, den ble faktisk sensurert av utgiver Djerv, noe
avisene gjorde et nummer av, fordi jeg sang om årets blåruss-president, som hadde
gamblet med penger han … ikkje hadde.
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15. Bymann og Stril (3.57)
Tekst og melodi: Ove Thue.
Arrangement: Ove Thue.
LP/MC «Ansikt til Ansikt» På Norsk (Heilo), 1987.
Innspilt i Bergen Lydstudio høsten 1986. Lydtekniker: Trygve Thue. Produsent: Ove Thue.
Musikere: Karsten Olsen: trommer. Ole Amund Gjersvik: el-bass. Inge Glambek: bozouki. Arve Håland: trekkspill.
Trygve Thue: el-gitar, akk. slidegitar. Terje Kildedahl: plystring lått.

Snakk om perfekt timing. Jeg hadde nettopp laget denne låten, med planer om et
samarbeid med Johannes Kleppevik, som jeg kjente godt. Så ringte Ivar Medaas, som
jeg aldri før hadde hilst på. Han trengte en ny samarbeidspartner. Jeg ble kjempeglad
og smigret, for Ivar var jo en gudbenådet og legendarisk trubadur. Klart jeg ville dét,
og da hadde vi den helt perfekte åpningslåten og tittelen på kabaret-samarbeidet, som
varte i ca. ti år.
Vi laget først en versjon i 1984 på «Bymann og Stril»-kassetten, men denne
versjonen er fra 1987 med «Kassaen» på trommer. Har noen ganger også hatt
gleden av å synge låten med Claus Sellevoll, som også er fra Alversund, og det blir
forhåpentlig flere muligheter til det i fremtiden.

16. Skål for alt som går på dialekt (2.52)
Tekst og melodi: Ove Thue.
Arrangement blåsere: Alan Withington.
LP/MC «Ansikt til Ansikt» På Norsk (Heilo), 1987.
Innspilt i Bergen Lydstudio høsten 1986. Lydtekniker: Trygve Thue. Produsent: Ove Thue.
Musikere: Ove Thue: akk. gitar, Alan Withington og Helge Haukås: trompet. Marita Gading: trombone. Gisle Andersen:
tuba. Eirik Tysse: horn. Jørgen Lutro: euphonium. Inge Glambek: banjo. Ivar og Ove: kazoo.

Som en rød tråd i forestillingen, og det var viktig for meg både som tekstforfatter og
som bergenser at jeg alltid sørget for at strilen fikk det siste ordet. Spesielt når vi var
langt vekke fra Bergen, følte jeg nok også at det var smartere å la strilen få gjøre narr
av bergenseren enn omvendt … Både Bymann og Stril og denne sangen er ganske
tydelig på det. Det var også balansekunst å sette replikkene på et såpass luftig arrangement. Stor takk til Alan Withington for det flotte arrangementet.

«Ansikt til Ansikt»-LP fra 1987 kom ut
på folkemusikkselskapet Heilo, som
hadde en ekstra label «På Norsk»,
som ble brukt på det som ikke var rein
folkemusikk. Forside-bildet ble tatt av
Thor Westrebø. Cover-design: Harald
Nystad. Det var kjekt å reise på turne
med Ivar Medaas, han ble nesten som
en far for meg, og øste av sin kunnskap
og sitt engasjement og vi koste oss
godt sammen. En gang vi kjørte forbi
en traverbane, parkerte vi bilen og så
fikk Ivar gå inn og gamble litt mens jeg
tok meg en god sykkeltur, og etterpå
var vi like fornøyd begge to. Jeg
kommer alltid til å savne årene jeg spilte
sammen med Ivar Medaas.
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Dette bildet er tatt utenfor Sjøboden i Bergen i 1987. Et bilde vi har hatt mye glede av og som er tatt av
Trygve Hillestad, som jeg har hatt mange harde fighter med i Stoltzen. Rett etter min 50-årsdag i 2001,
ville jeg som var start nummer 1 i Stoltzen, overbevise meg selv om at jeg som B-menneske kunne
løpe fortere på ettermiddagen og løp derfor to ganger. Har aldri vært en morgenfugl, men overrasket
meg selv med 11.48, som holdt til 8. plass i min klasse på morgenkvisten, og på ettermiddagen løp
jeg på 12.22, identisk med høyden over havet på Finse. Trygve klarte 12.35, men året etter fikk han 8.
plassen i samme klasse og slo meg med to sekunder med 12.21 og jeg 12.23, som lenge var koden
i badstuen på Finse 12.22.
Ivar og meg utenfor Hotel Alexandra
i Loen, der vi hadde premiere på
«Bymann og Stril»-showet i påsken
1984. Legg merke til de flotte
dressene, som ble sydd og designet
av Lisbeth Lillebøe, som også laget
cupfinale-dressen min og et eget
Grand Prix-kostyme, så jeg har mye
å takke henne for, og det er jo klart
at man føler seg mer profesjonell
i et proft kostyme. Jeg har ofte
sagt at jeg er sponset av Fretex, og
det stemmer når det gjelder den
olympiske hoppdressen fra 1952,
som jeg har på meg på coverforsiden, og som ble kjøpt på Fretex
i forbindelse med OL-kabareten «Gi
mannen en Stav for honen!»

Stoltzekleiven Opp,
2002: Menn 50–54 år
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1. Terje Danielsen Kvam
me
2. John A. Andersen
3. Harald Simmenes
4. Ove Rød
5. Svein Harald Kjær
gård
6. Finn Gunnar Nielsen
7. Trond Lillealtern
8. Trygve Hillestad
9. Ove Thue

10:56
11:00
11:10
11:17
12:05
12:06
12:13
12:21
12:23

17. Det va i sommar (3.15)
Tekst: Ove Thue / Oddvar Rakeng.
Melodi: Oddvar Nygaard.
Arrangement: Ove Thue.
LP/MC «Ansikt til Ansikt» På Norsk (Heilo), 1987.
Innspilt i Bergen Lydstudio høsten 1987. Lydtekniker: Trygve Thue. Produsent: Ove Thue.
Musikere: Gunnar GP Pedersen: trøorgel og trekkspill. Ole Amund Gjersvik: kontrabass.
Ivar Medaas: hardingfele.

Her kan jeg fortelle om et gnistrende samspill i studio mellom Ivar Medaas og Gunnar
GP og Ole Amund. Kombinasjonen av trøorgel og hardingfele var mye brukt på syndige
dansefester for hundre år siden, og det svingte virkelig av det i studio – ja, Ivaren fikk
sånn feeling at han fikk føling. Han virket helt besatt! Jeg syns også det var kjekt at
vi kunne lage en låt sammen, men nå må jeg benytte anledningen til å beklage at det
ble ført opp feil komponist på denne låten både på «Ansikt til Ansikt»-LP-en og på
CD-samlingen med Ivars 50 beste, noe jeg urettmessig fikk skylden for over en hel
side i BT. Ivar og Kari laget en versjon av sangen i 1965 som jeg hverken har sett eller
hørt, men da Ivar ba meg skrive en ny tekst, beholdt jeg linjene «Det va i sommar, det
va i sommar», som går igjen i alle versene, og har derfor ført opp Oddvar Rakeng, som
skrev original-teksten, som med-tekstforfatter.

18. Brevet fra Nord (3.01)
Tekst og melodi: Ove Thue.
MC «Bymann og Stril», Mariann Records, 1984.
Innspilt i Bruce Lydstudio. Lydtekniker: Bjørnar Sivertsen.
Musikere: Geir Johannessen: el-flygel. Sigurd Ulveseth: el-bass. Rune Hauge: akk. gitar.
Øystein Fosshagen: fele. Tormod Kayser: trommer. Koring: Inge Glambek, Ove Thue og Geir J
 ohannessen.

At det tok så mange år å få ut denne samlingen, skyldtes flere ting, men de tre siste
årene stoppet alt opp fordi jeg manglet denne melodien, som jeg hengte meg helt opp
i, og sånn er vel livet – man henger seg opp i små detaljer? Denne sangen var kun
med på «Bymann og Stril»-kassetten, som jeg ikke har, og ingen av dem jeg har spurt
har den heller, og ikke hadde de den i Nasjonalbiblioteket i Mo i Rana eller i svømme
bassenget til Arne Bendiksen, der det meste av norske innspillinger var samlet. Så,
24. september 2013, klarte jeg å få løs en kassettholder, full av Brann Galla-kassetter,
som stod dønn fast i en antikvarisk
hylle på mitt kontor.
På baksiden fant jeg en kassett
med kopi av master-tapene på
alle låtene på «Bymann og Stril»-
kassetten. Da løsnet proppen, og der
fant jeg også en enklere versjon av
Flåmsbanevisen, som jeg foretrakk å
bruke i stedet for singel-versjonen.
«Hurra!», står det i min dagbok for
24.9.2013.
Vi ble tegnet av Audun Hetland. For en
ære, og gitt om eg e stolt av det, men vi
kunne også bruke Hetland som en trussel;
Hvis ikkje du e grei, ska eg få Hetland te å
tegne deg!
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Ivar og jeg i solskinnet
ved Briksdalsbreen.
Han kom opp med
hest og vogn mens jeg
syklet.

Jørn Flugs Orkester har
bidratt som musikere på
en rekke av Ove Thues
innspillinger. Fra venstre:
Geir Johannessen, Widar
Hammersland, Øyvind
Haugland og Jørn Flug
Abrahamsen.


Foto: Hans Jørgen Brun

Ove Thue og Jan Eggum
avbildet i «Det Nye»
i 1980.
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19. Kiosken på Valderøy (4.51)
Tekst og melodi: Ove Thue.
Arrangement: Ove Thue.
MC «Grønn Salat». Utgiver: Miljøpartiet De Grønne, 1989.
Innspilt i Bergen Lydstudio. Lydtekniker: Trygve Thue. Produsent: Ove Thue.
Musikere: Trygve Thue: el-gitar. Ove Thue: akk. gitar. Ole Amund Gjersvik: bass. Ivar Medaas: hardingfele.
Gunnar GP Pedersen: trøorgel. Inge Glambek: mandolin. Arve Håland: trekkspill.

Denne sangen er tilegnet den siste sentralborddamen på Valderøya, som jeg dessverre aldri fikk
komme inn i varmen til og fikk hjelp av til å finne en
person jeg skulle overnatte hos, men ikke visste
navnet på, fordi hun som 7000 andre mistet jobben
pga. automatiseringen av Televerket. Alternativet
den gang var en iskald kiosk, der alle rutene var
knust, katalogen stjålet og summetonen vekke pga.
hærverk. Skal ikke røpe mer av teksten på låten,
som bare kom ut på kassetten til Miljøpartiet De
Grønne. Jeg stilte opp for De Grønne på utescenen
på Torgallmenningen en gang sammen med Jan
Eggum og Kenneth Sivertsen. Det var en kald
høstdag, og det regnet skikkelig, og foran scenen
stod det bare en håndfull frosne sjeler, og derfor
måtte jeg bare si til Jan Eggum: «Du må spille sist,
for du e trekkplaster!»

Cover-design: Arnold Rakeng

20. Siste kutt (1.29)
Tekst og melodi: Ove Thue.
Arrangement: Geir Johannessen.
LP/MC «Tekst og Musikk», Stress Records, 1980.
Innspilt i Bergen Lydstudio. Lydtekniker og produsent: Sverre Henriksen.
Musikere: Jan Eggum: akk. gitar. Edvard Askeland: bass. Geir Johannessen: flygel og flygelhorn.
Strykere: Trond Sæverud, Marit Netland, Nora S. Skreien.

Artig at det er Jan Eggum som spiller gitar på denne låten, til gjengjeld fikk jeg synge
tredjestemme på Å ta meg med på en konsert på Verftet. Ingen har inspirert meg
mer enn Jan Eggum som låtskriver og til å øve på gitaren, så takk for det. Låten ble
brukt som fast avslutning på et
NRK-program som ble sendt seint
på kvelden og som het ..? Nei, det
husker jeg ikke, men til slutt: Takk til
alle som har hørt på samlingen min,
og takk til alle som har hjulpet meg
med å få den realisert. Takk også til
min kjære Gerd, som har hjulpet meg
å holde fokus, og få tankene mine
inn på rett spor.
På bildet har vi fulgt sporene rundt
Ustedalsfjorden på Geilo, men tatt oss tid
Foto: Truls Flakstad
til en foto-pause. 
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