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jubilanten Kjenner du noen i Asker 
eller Bærum som fyller 
runde år og som du mener 
Budstikka bør skrive om?

Tips meg gjerne på: 

mette.sjolie@budstikka.no 

eller ring 951 05 720

GITARIST: Erik Grefberg er både vokalist og gitarist i det lokale bandet Glimmer twins. Bandet består av godt 
voksne medlemmer og spiller bare musikk av The Rolling Stones.  FOTO: EVA GROVEN

Rock ’n’ business

1 – Hvordan skal du feire 
dagen?

– Det blir årsmiddagen med ban-
det med fruer dagen i forveien. 

2 – Hva ønsker du deg?
– Å ta med kona og datteren 

min på en reise til California. 

3 – Ditt beste bursdags-
minne?

– 50-årsfesten som jeg tok på for-
skudd i høst. Det hele ble avslut-

tet med konsert med bandet på 
Musikkflekken i Sandvika. 

4 – Den fineste presangen?
– Bløtkaken som kona mi 

lagde til meg på den første burs-
dagen jeg hadde etter at vi 
hadde flyttet sammen. For jeg 
liker egentlig ikke bløtkake.

5 – Din favorittbursdagskake?
– Konas bløtkake. 

Fem kjappe

50 år. For Erik Grefberg er bandet 
Glimmer twins ikke bare en ventil fra 
sjefsjobben på dagtid.  

fakta

 ■ Navn: Erik Grefberg.
 ■ Fødselsdato: 15.02.1964.
 ■ Bosted: Torstad i Asker.
 ■ Oppvokst: Jong i Bærum.
 ■ Sivilstand: Gift med May Bente, datteren Maria 
(15).

 ■ Yrkeserfaring: Daglig leder i Teres Medical 
Norge. 

 ■ Hobbyer: Musikk, hytteliv, prøver å mosjonere 
og være sosial.

50 år

– Jeg er en sånn type som ikke 
gjør noe halvveis. Det gjelder 
Glimmer twins også, sier Erik 
Grefberg. Det lokale syvmanns-

            bandet spiller bare musikk av The 
Rolling Stones, og andre bandmedlem-
mer er blant andre NRK-journalist Erik 
Wold og Bjørnegård-rektor Ola Schiager.

       Tidlig fan av Rod Stewart
        – Vi er seriøse som band og spiller rundt ti
        konserter i året. Det er et høydepunkt å  
fylle Musikkflekken hvert år, legger Grefberg 
til.

Musikken har vært sentral i jubilantens liv helt 
siden han ble fan av Rod Stewart som tenåring. 
Men fascinasjonen kjølnet etter hvert som Stewart 
ble mindre og mindre rockete.

– Selv om jeg var ung på 80-tallet var musikksma-
ken min ikke helt 80-talls, innrømmer han.

At Glimmer twins bare spiller Rolling Stones-låter 
har sin naturlige forklaring.

– De har jo mye kul musikk da. Dessuten gjelder 
det å ha et konsept som det er mulig å selge. Og det 
har vi klart, mener Grefberg.

Ikke alle i familien hans synes det er så kult at 
pappa spiller i band.

– Det er litt flaut, innrømmer datteren Maria på 
15.

Akkurat det tar faren med stoisk ro.
– Det er vel sånn det er å ha en tenåringsdatter, 

smiler 50-åringen, som har en krevende jobb som 
daglig leder av den norske avdelingen av Teres Med-
ical Group, Skandinavias største private kirurgiske 
kjede.

Startet med europaller
At han havnet innenfor det private sykehusområdet 
er ingen tilfeldighet.

– Jeg har jobbet i mange år innenfor helse-
området, selv om jeg ikke har noen helsefag-
lig utdanning, forklarer jubilanten, som både er 
bedriftsøkonom og fiskeribiolog.

Utdannelsen tok han i USA, og vel hjemme derfra 
prøvde han seg som gründer.

– Jeg og en barndomskamerat startet et firma 
som kjøpte og solgte europaller. Vi fikk det til gan-
ske bra, mener Grefberg, som har bodd på Torstad i 
Asker i 13 år.

Selv om muligheten til å bo og jobbe utenlands 
har vært til stede, har han ikke ønsket å flytte.

– Jeg og resten av familien har det alt for bra her, 
avslutter han.

Da mener han både som familiemann, rocker og 
businessmann.

Mette Sjølie

mette.sjolie@budstikka.no

«Det er et høydepunkt 
å fylle Musikkflekken.

ERIK GREFBERG


