Det legendariske utestedet var åpent for «forlystelse
hele uken» og ble omtalt som «Romerikes Paris»
Det var en gang at folk valfartet til Strømmen for å oppleve et av de mest trendy utestedene
du kunne finne på Romerike.
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Aftenposten omtalte Strømmen som
«Romerikes Paris», for her kunne man
«forlyste seg hele uken». Det var utestedet
Bukken Bruse Grill, Bar og Dancing avisen
siktet til.

I dag er det et veikryss der hvor Bukken Bruse Grill, Bar og Dancing lå, i lokalene til det som en
gang hadde vært et bilverksted.
Kjell Fiskerud eide restauranten de første årene. Han forteller at hele restauranten ble bygd i
London, så plukket ned og pakket sammen i containere og fraktet til Norge med skip. Året var
1981.
– Hele restauranten ble bygd på seks uker. I engelsk stil med rød plysj og brystpanel. Det var
store greier den gangen. Du kan tro vi var spent da containerne ble åpnet. De som hadde
bygd restauranten var med over fra England og satte sammen bitene slik at alt ble riktig,
forteller Fiskerud.
2. desember 1981 åpnet Bukken Bruse på Strømmen. På folkemunne bare kalt
«Bukken» og senere «Musikkbukken». Det er 40 år siden Bukkens glansdager, men interessen
for stedet er fortsatt stor. Over 400 følger siden Bukken Bruse Grill, Bar & Dancing på
Facebook.

På Bukken gikk man gjerne for å både drikke og spise. Lenge var det spiseplikt for å få alkohol.

Bukken på Strømmen var kombinert spisested, pub, bar og diskotek.
Utestedet ble til fordi Fiskerud en dag kom over et ledig lokale på Strømmen, i et hvitt trehus
der det var bilverksted. Han drev fra før en restaurant på Kongsvinger som het Bukken Bruse,
og jobbet også med artistbookinger.
Det ble arrangert noen konserter på Bukken, men stort sett var det god, gammeldags disko
med DJ, som spilte det siste innen datidens populærmusikk. Hver måned var det ny DJ, og
hver DJ hadde gjerne sitt særpreg.
– Bukken var et sted som passet den tiden, men det ville ikke passet i dag. Nå for
tiden er folk på jakt etter vorspiel før de skal gå ut, og de sitter gjerne på vorspiel til nærmere
midnatt før de går ut. Eller de går på restaurant og så forflytter de seg fra pub til pub. Bukken
åpnet klokka 19, og folk kom klokka 19 og ble ut kvelden. Etter på jaktet de på nachspiel,
forteller Fiskerud.

Øl og karbonadesmørbrød
På begynnelsen av 80-tallet var det litt strengere skjenkeregler enn i dag. Til å
begynne med fikk ikke Bukken alkoholbevilling. Kommunen hadde et begrenset antall
skjenkesteder som hadde fått bevilling, og kvoten var full.

«Folk kom jo for å drikke, og ikke alle hadde lyst på mat»
KJELL FISKERUD, INNEHAVER AV BUKKEN PÅ STRØMMEN
Men - så lenge du skulle servere mat, fikk du bevilling, så løsningen ble karbonadesmørbrød.
Hvis du kjøpte et smørbrød kunne du få så mye øl du ville.
– Folk kom jo for å drikke, og ikke alle hadde lyst på mat, men smørbrød måtte de
kjøpe for å få øl. Derfor solgte vi disse smørbrødene relativ rimelig. Ikke alle spiste
smørbrødet heller, men det var det ingen som kontrollerte, sier Fiskerud.
Utover 80-tallet ble skjenkereglene litt myket opp og det var lettere å få bevilling, også
utenom matservering.
– Men en gang på 80-tallet var det polstreik. Jeg reiste til Frankrike og kjøpte inn
Beujoleais Noveau, fortollet vinen og solgte den i restauranten. Så mens alle andre
var tomme for alkohol, så hadde vi vin! Jeg løp jo sporenstreks til Romerikes Blad for å fortelle
gladnyheten, men ble møtt med at - "nei, det kan vi ikke skrive om, for det blir
alkoholreklame", sier Fiskerud, og ler.
– Men ryktet gikk på folkemunne, så folk strømmet til uten avisomtale.

Planlegger reunion etter
pandemien
Bukken hadde en reunion-fest for på Klimt i
2012, og det er planer for nok en fest for alle
som vil treffe igjen gamle venner fra Bukken.
Tanken var at den skulle arrangeres til høsten,
men det var før korona-pandemien satt inn for
alvor.

Engelsk pubstil med plysj - det ble ikke mer
trendy enn dette på tidlig 80-tall.

Fiskerud solgte Bukken i 1986 og stedet ble
drevet videre under andre eiere, men
med samme navn en god stund.

– De nye eierne fikk lov å bruke navnet i to år og så skulle de bytte. Jeg hadde jo et sted på
Kongsvinger med samme navn og ville ikke at de skulle bruke Bukken-navnet. Men de nektet
å bytte navn og da ble jeg sur på dem. En periode gikk stedet under navnet "De tre små", sier
Fiskerud og ler av det hele.
Bukken var god butikk. Stedet var åpent seks dager i uka, og hadde bra belegg.
– Utenfor Bukken var det kø hver eneste kveld fra torsdag til søndag, forteller Fiskerud.
Mange vil også huske Bukken som et sted med mye utelivsbråk.
– Ja, vi hadde jo ei liste i døra med alle som var nekta, men det ble en del bråk likevel altså. Vi
hadde 20 års aldersgrense på Bukken, men i den tida florerte det med falske legitimasjoner,
så jeg ser ikke bort fra at det var en del under 20 som var der, sier Fiskerud.

I dette huset lå Bukken Grill, Bar & Dancing.

