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Sjå opp! Jodlarar sel bilen sin for å
kjøpe Europas beste trekkspel, og
kjem til Bergen i gondolbane.
Turen frå botn til topp på Ulriken
varar i tre jodleviser.

PÅ VEGGEN der heng det ei klo-okke. I klo-okka der bor
det ein gauk!, Ko-ko-di-di-lo-di-do-di-lo (osv). Klokka er
fem på ni. Ulriksbanen har ikkje opna enno. Bjørn
Tomren (26) ventar på parkeringsplassen utanfor.
Tomren har Lederhosen til 2000 kroner, ekte tyrolar-
hatt, bayerskjorte og ... kruttlapp-pistolar? Jodling er
show, seier han, dreg ein leiketøypistol frå lomma, og
smeller i lufta. Heine Bugge kjem ruslande frå ein bil.
Han har findress, skreddarsydd trekkspel, og basket-
ballsko. 

KNALLRAUD OG BLANK ligg Bruse på botn av gondolba-
na. Tomren og Bugge skal gjere Ulriken til Bergens
Tyrol. I går var dei i Romsdal. Førre veka på Moldejaz-
zen. Tomren jodla. Bugge kompa på trekkspel. Derfrå
blei det buss heile vegen attende til Bergen. 

– Buss? 
– Ja, Bugge reiste med det nye trekkspelet sitt, og

ville ikkje sende det med fly. Og vil ikkje ta det til fjells:
Eg selde bilen for å få råd til det. Det dyraste eg nokon
gong har kjøpt, seier Heine, og dreg eit barnetrekkspel
frå ein sekk.  

– Dette er kjappare å spele på, har skarpare lyd, og
passar betre til jodling. Det nye har mjuk lyd, og låge
tangentar, seier Bugge. Han er halvt færøysk, låg og
tett og sterk. Trekkspel er som armhevingar. Før spelte
Bugge fotball kvar dag. No speler han musikk kvar
dag. Tomren også. Dei gir konsertar når dei kan. Plut-
seleg, og utan forvarsel. I dag er stuntet planlagt. Sce-
na skal vere eit fjell.

– EG BLEI LITT SJØSJUK, seier Bugge, og går frå Bruse til
betonglandinga. Det kan vere fordi andre sjanglar litt. 

Bugge verkar ikkje sjøsjuk. Han og Tomren klatrar
opp på knausen ved Nystemt’en. Bugge stiller seg
attarst, og gir plass til Tomren. Tomren slår ut med
armane og syng. Først er det vanleg song, så kjem jod-
lepartiet. «Wow», seier fotografen. Tomren går frå
djup H til falsett. Han hoppar mellom tonane som ei


