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«HUSKESTUA» PÅ TUR
«Huskestua» avslutter hver

vårsesong med en tur  denne
gangen var målet Hvalfanger
museet i Sandefjord.

Lørdag 31. mai møttes 30
personer på Danskekaia for å gå
ombord i Fjordbåtselskapets buss 
og som så ofte på tidligere turer, var
det Alfred Stranden som skulle
frakte oss trygt til turmålet og hjem
igjen!

På museet ble vi tatt imot av en
engasjert og trivelig guide  og i de
ca 2 timene omvisninga vara, fikk vi
godt innbilikk i havalfangstens
historie. Det var opptil flere «hval
fangere» med på turen  disse fikk
også komme med noen av sine
historier.

Etter museumsbesøket drog vi til
Gjennestad planteskole til en kaffe
kopp og noe handel!

Middagen var bestilt på Furulund
veikro i Stokke  der fikk vi spise så
mye suppe vi ville, deilig middag 
og dessert så mye vi orka! En plass
vi kan anbefale!

Takk til styret for at de fikk oss
med på en fin tur iår også!

KHJ

PS  Oppfordrer noen hvalfangere
til å skrive noen historier i
Flaskeposten!

1

Himmeljegerne
kl 1 900- 22 juli
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Menighetspub på Skåtøy
I mange år har menighetsrådet på

Skåtøy arrangert debattkvelder med
mange spenstige eksistensielle og
kirkelige tema.

Siden 2002 har det vært et
samarbeid med Skåtøy kaféog
galleri, da ble debattkveldene til
«menighetspub». Dette skjedde i
den perioden Jonn Arvid Thorsen
var leder av menighetsrådet, og Eli
Bråtømyr Dippner var en av
initiativtagerne til debattkveldene på
kaféen.

Jonn Arvid Thorsen skrev dette på
www.kragerokirkene.no for noen år
siden om «menighetspub» på
Skåtøy, og det er like aktuelt i dag:

Hvem skal bestemme hva kirken
skal tro og mene  hvis ikke
medlemmene tar ansvar?

Hvem er det da dette overlates
dette til?

På menighetspuben tas det opp
komplekse spørsmål, som
menneskene arbeider med store
deler av livet eller hele livet.

Det kan derfor ikke forventes
raske fasitsvar  verken fra lek eller

lærd. Man stiller spørsmål og bidrar
med den innsikt man har på det
aktuelle tidspunktet, og så kan
tenkeprosessen fortsette videre.

Menighetspuben holder til på
Skåtøy kafe & galleri. Man drikker
det man vil og når man vil på
menighetspuben.

En innleder setter tankene i sving,
og en ordstyrer sørger for at alle får
slippe til.

Emnene foreslåes på debatt
møtene og er gjerne naturlige fort
settelser av tidligere pubdebatter.

Den siste menighetspuben var
23.mai, og hadde som tema ”Hva vil
vi med Skåtøy Kirke?”

Arnfinn Jensen hadde en inn
ledning med sterkt engasjement
som ble kommentert av mange i
den fullsatte kaféen. Ordstyrer var
Erik Ballestad.

Det kom også et konkret forslag
om å sette ned en arbeidsgruppe
som skal bidra til et enda sterkere
samarbeid mellom Skåtøy menighet
/kirke og kulturlivet på Skåtøy.

Arbeidsgruppa består av Arnfinn
Jensen, Jens Harald Jensen, Nina
Haugland, Bente Heibø Modalsli og
Bjørg Ellegård Andersen

Leder menighetsrådet Bjørg Ellegård Andersen



Det skjer på Skåtøy Skåtøy Kirke
29.jul kl.1 8 Olsokmesse v/Harald Monsen, vikar
organist Terje Tolner og Annika Westgård.
Taxibåt se annonse i KV.

1 0.aug kl.11 30 Gudstjeneste v/Harald Monsen
Åpen kirke i juli. Ma og on, kl. 11 .30 –1 5.
Orgelkonserter:
On 23.07 kl.11 .30–1 2: Guy Popart, Sandefjord kirke
On 30.07 kl.11 .30–1 2: Martin Pearson, Voje kirke, Kr.sand

Velkommen i kirken

Sommeråpent alle dager fra 11 -23

Ti 22 jul Kl 1 9 Himmeljegerne
(fordrag ekspedisjon Norvestpassasjen)

Lø 26 jul Kl 20 Aurora Aksnes/øy:Larm Utvalgt fra By:Larm
To 31 jul Kl 1 9 Dag Solstad i samtale med Cathrine Krøger
Lø 2 aug Kl 1 9 Konsert i det grønne.
Bjørn Eidsvåg M/Band/ Odd Nordstoga M/Band
Fr 8 aug Kl 20 Ingunn Ørnhøi Band
Ti 1 2 aug Kl 20 Sviskeprinsene (ønskereprise)
Utstill inger - kurs
Lø 28 juni Kl 1 8 Kunstutilling – Bak Fasaden
Eva Christin Laszka, Kathleen Mcintyre, Kathrine Lindman
To 1 7 juli Kl 1 7 Bildeutstilling – Mette Grindstad Fyen
5 - 7 Aug - Øyets sult Kurs med Tove Nilsen,
Morten Krogvold og Synne Skouen
NB! Ting skjer følg med på kafeens hjemmesider !

3Lese tidligere Flaskeposter? Skole ?

Tradisjonelt sommermarked på Lokalet.

Vafler, pølser, kaker, kaffe, brus og is.Loppemarked, hus
flidprodukter, utlodning. Ma, on og fr i hele juli, fra kl 12 16

Velkommen Lokalstyret

Ryggsekkane. Vi starter opp igjen med turer i september,
det er styret som bestemmer hvor vi skal gå, det er lov og
komme med forslag til tur. Ring Thor, Linda, eller Per.

God sommer.hilsen Grete Olsen

Yoga i sommer på skolen/gymsal (t.o.m 2 aug)
Pris på yoga er 150, med 50% rabatt for fastboende, og til
de som jobber på Cafeen. Tel. 99254845
Mail. info@hurumyoga.no www.hurumyoga.no

Veslemøy Thørud

http://www.skatoy.net/index.php
http://www.kragerokirkene.no/kirke/skatoy/kirken.htm
http://www.kragerokystperlene.no/skatoy/
http://www.kragero-montessori.no/
http://www.skatoy.net/
http://www.hurumyoga.no/
http://www.himmeljegerne.no/
http://www.skatoy.net/
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Månedens båe.
I 1978 ble Dønvikkoggen bygd

og en blava ny Sabb dieselmotor
montert. Sabb var allerede i 1978
gått ut på dato i forhold til nymotens
hurtiggående dieselmotorer til båt.

Etter 36 år kom den første feilen,
eksosbendet var gjennomrustet, det
begynte å lekke så smått rett før jul i
fjor, men en nødreparasjon med en
blyplate og en slangklemme gjorde
nytten. Etter en rådslagning med
Helge «Metall Andersen» ble vi enig
om å vente med reparasjon til det
ble varmere i været til våren.

Riktignok var det skiftet oljefilter
nesten hvert år og et dieselfilter i ny
og ne, men ellers ikke rørt på en
skrue på motoren, timeteller hadde
den ikke, men noen titusen timer
har den vel gått.

En fritidsbåteier i Bergen hadde
kjøpt en båt med Sabb motor, han
hadde lest i båtbladene om vinter
konservering av motorer. Han dro
på Sabb Motor verkstedet i Bregen
og spurte gamlegutta der om
hvordan vinterkonservere Sabben,
de glodde rart på han og sa det

eneste de visste om det var at han
måtte huske på å stoppe motoren.
Hva har dette med båe å gjøre?

På forsommeren var jeg inne i
saulebukta ved Øsa "Wineyard".

Der var pinnene som markerte
den mudrede renna inn til brygga
blitt borte og jeg kjørte meg godt
fast inn i saula.

Jeg visste at kjølevannssystemet
på Sabben tålte dette, kjølevannet i
eksosen blir først grått av saule en
stund, før det tilslutt stopper helt.

Feilen er midlertidig, så når en
kommer ut i klart vann igjen
kommer kjølingen i gang av seg
selv. Denne gangen var det ikke
slik, vannet kom ikke tilbake? Noen
vage minner fra instruksjonsboka til
Sabb med anbefaling om å sjekke
og bytte gummimembranen i pumpa
hvert 5 år gjorde at jeg tenkte, uff nå
har pumpa gått til helsike også.

Et forsøk på rengjøring av inn
taket ved å blåse gjennom kjøle
systemet fra eksosbendet til inn
taket bekreftet mistanken.

Det var åpent, altså pumpen

måtte ha gått i stykker.
Når jeg skrudde kjølevannslangen

løs fra eksosbendet med skifte
nøkkelen, brakk selvfølgelig bendet
helt av. Det hang og slang i blyplata
og slangeklemmene, fremdeles
kjørbart, men reparasjonen kunne
ikke utsettes lenger.    En ulykke
kommer sjelden alene.
God redskap gjør godt arbeid

Vel hjemme ble kjølevanns
pumpa, som ikke var rørt på 36 år
demontert, med kun en stor skifte
nøkkel og et flatt skrujern.

Jeg sendte Sabb konstruktørene
en vennlig tanke da jeg unngikk det
vanlige problemet med de 3
variantene av stjerneskruespor som
aldri stemmer med det skrujernet du
har for hånden. Demonteringen
viste at det var en millimeter tykk flis
av et avskjær fra en Sikaflexfuge
som hadde kilt seg fast i en ventil,
og når den ble fjernet var pumpa ok.
Saulebukter er ikke å spøke med.

Det gikk det kaldt nedover ryggen
på meg når jeg tenkte over
episoden i saulebukta.



Å harve opp 3040 meters renne i
en saulebukt med Sabb propell, der
saula til og med er forurenset med
avkappede biter av Sikaflex er trolig
miljøkriminalitet på sitt verste. Vidar
Ødegård fikk jo kr 25000 i bot fra
Økokrim for midlertidig å fortøye en
flytebrygge i nærheten av noe
ålegrass. Dette her måtte være mye
verre, både for båtfører og brygge
eier. Heldigvis var det mørkt og
sauleavtrykk etter Sabbpropell er
vanskelig å gjenkjenne. Ikke er det
lett å finne Sikaflex avkapp i saula
heller, så vi slipper nok unna Øko
krim denne gangen også.
Eksosbendet måtte byttes.

Deler til båt er dyrt, en sjekk hos
Sabb viste at de ikke leverte bendet
lenger, men hadde en alternativ
løsning til noen tusen kroner. Ved å
sjekke litt nøyere så jeg at dette var
et standard galvanisert 1,5 toms 45
graders rørbend, som så ble inn
kjøpt for kr 108, og med det på
dørken bar det inn til Helge på Øya.

Han så på jobben og sa "du må
bytte en flens også, jeg skal sjekke
om jeg har en flens liggende".

Tilbake etter et halvt minutt sier
han, "f& i h.... det har jeg ikke, men
kom igjen om et par dager så skal
jeg fikse det".

Det gjorde jeg og resultatet ser
dere på bilde, Helge gadd ikke
bruke tid og penger på å bestille

dyre deler med frakt fra Bergen, han
støpte heller en flens i bronse.
Sabben er kanskje nå klar for nye
35 år?

Kanskje det er sant, i alle fall i
noen tilfeller, at alt var bedre før.

Tor Dønvik 5



Anna Hagen, Skåtøy
fyller 95 år Den 22. juli fyller Anna Hagen på Skåtøy 95 år.

Hun er høyst oppegående, bor alene i huset sitt
som er nærmeste nabo til Skåtøy kirke.
Hun holder orden både ute og inne, dyrker

kanskje ikke så mye i hagen som i tidligere år, men
også i våres fikk hun litt i jorda.
Hun forsømmer ikke sine ukentlige byturer med

buss og ferge og hun spaserer i sommermånedene
så godt som daglig til kafeen for å få seg en avis og
kanskje også et glass vin. Fram for alt for en god
prat med fastboende og feriegjester – alle
ungdommer i forhold til henne.

En glad forteller

Anna Hagen er en person som behersker forteller
kunsten. Hun forteller så levende at det er umulig ikke å
bli dradd med i hennes fargerike beretninger, helst fra
tidligere tider, men også om dagens hendelser.

Anna Hagen er Hamardame, født inn i en bevisst
politisk familie på venstresida. Anna var yngst av 5
søsken og bare 2 år gammel mistet hun sin mor.

Faren giftet seg på nytt og hun opplevde aldri annet
enn stemoren som sin rette mor. De eldre søsknene
hennes fortalte henne heller ikke noe annet. Hun fikk
ytterligere 4 søsken.

6Foto A Hanssen



Tidlig i arbeidslivet

Som 15åring begynte hun i
arbeidslivet på en større systue.

Arbeidsdagen begynte 7 om
morgenen og arbeidsvegen var en
times gange morgen og kveld.
Lønna var i begynnelsen 5 kroner i
uka.

Det var mange andre jenter som
jobbet på samme sted, blant dem
en nabojente som het Ruth Hansen,
ei som var langt ivrigere som
AUF’er enn Anna. Under krigen
måtte Ruth flykte til Sverige og der
traff hun en ung mann som også var
flyktning fra Norge, opprinnelig tysk.
Det gikk slik at de etter hvert giftet
seg. Mannen het Willy Brandt.
Til Oslo

I 1938, 19 år gammel, fikk Anna
huspost i Oslo hos en bedrestilt og
såkalt fin familie. Blant annet måtte
Anna omtale husets sønn som
”ung herre”, ikke som ung mann.

Hun hadde lite fri. Anna ba om en
ekstra fridag for å være med venner
å delta i 1.maifeiringen som hun var
vant til fra Hamar. Hun hadde blant

annet en bror i byen som var
journalist i Arbeiderbladet og som
var både bystyre og formann
skapsmedlem i Oslo kommune.

Anna fikk beskjed av fruen om at
ingen fikk forlate deres hus på 1.
mai. I stedet for fri noen timer, ble
hun satt til å skure gryter. Anna gikk
likevel ut etter jobben noe som
resulterte i at hun måtte slutte.

Det var vanskelig å få lønnet
arbeid i disse åra, men hun var
heldig og fikk arbeid på Seilduks
fabrikken. Hun fikk også hybel hos
et ungt par mot å vaske huset for
dem.
Besøkte Skåtøy og ble bofast

Anna hadde en venninne fra
Hamar som bodde på Skåtøy. Det
var Bjørg Hestangen. I 1946 reiste
hun til Skåtøy for å besøke henne.
Da traff hun ungkaren Sverre. Nå
har besøket vart i 68 år.

De giftet seg og bodde den første
tida i bryggerhuset hos Karl Oscar
og Bjørg, men det gikk ikke lenge
før de fikk bygget sitt eget hus på
Krikken.

Det kom etter hvert 3 døtre, Anne
Berit, Else Liv og Inger.

Familien flyttet inn til Skåtøy i
1959 hvor de kjøpte huset til Dennis
og Harry Williams som reiste til
Australia. Huset på Krikken ble
solgt.

Sverre var fisker og ellers hadde
han forskjellige jobber blant annet
seilte han i kystfart. Anna arbeidet
med hus, hage og i et hjem hvor
mange kom på besøk, både fast
boende og ferierende. Noen kom fra
sommerhus for å se fjernsyn, andre
kom for å overnatte fordi de var
redde i tordenvær.

Anna ble også budsendt for å
hjelpe til blant annet hos flere
sommergjester. Hun var arbeidsom,
endefram og godt likt.

En gang sendte Christian Gierløff
i Dønvika bud på henne for å stelle
middag til seg selv og en engelsk
gjest. Anna fikk beskjed om at de
skulle ha stekt makrell, og det ble
ordnet.

Hun ble bedt om å komme tilbake
dagen etter for også å koke. Hva til
middag, spurte Anna. 7



Makrell, svarte Gierløff. Det ble
kokt makrell den dagen. Om hun
også kunne komme tilbake den
tredje dagen. Det var i orden for
Anna. Middag?

Makrell svarte Gierløff. Da Anna
kom den tredje dagen med makrell
som Sverre hadde fisket om
morgenen, hadde den engelske
dama reist!
Vært alene i mange år

Anna var ikke mer enn 61 år da
hun ble enke. Det var i 1980 og
Sverre var ikke mer enn 70 år da
han døde, uventet og etter en kort
sykdomsperiode.

Barna hadde flyttet ut og Anna ble
alene. Et godt nettverk av både
fastboende og sommergjester var til
stor hjelp, dessuten kunne Anna
reise for å besøke familien på
Hamar, venner i Oslo og den
mellomste datteren som hadde
giftet og bosatt seg i England.

Men Anna hadde i alle år sin faste
base på Skåtøy. Fra 1992 og til
2004, 12 år, hadde hun vinterbolig
på Bredsdorf Minde i Smedsbukta

hvor hun og fire andre damer bodde
i nærmest et kollektiv.

Bredsdorfs Minde var eid av
Kragerø Menighet og eieren
bestemte seg for å selge eien
dommen. Da var de bare to
beboere tilbake på Minde. Den
andre beboeren Eva Øygården kom
på hjem og Anna installerte varme
pumpe i boligen på Skåtøy og søkte
ikke ny vinterbolig i byen.

Og slik har det vært til denne dag.
Den eldste datteren, som nå er
pensjonist, bor i Kragerø, har
ønsket at moren kan få seg noe i
byen om vinteren.

Anna har kommet til det samme
selv, siden hun opplevde siste vinter
som noe tung selv med god hjelp
fra naboer. Våren og forsommeren
har heller ikke vært som før siden
hun har vært noe skranten, likevel
ikke verre enn at hun med glede
deltok på foreningen Huskestuas
busstur til Sandefjord.

Jeg spør datteren Inger som er
bosatt i Arendal, om hva hun synes
er flottest ved mammaen sin. Svaret

kommer spontant: ”Det er hennes
gjestfrihet. I oppveksten og seinere
har vi alltid kunnet ta med venner
hjem. På kjøkkenet er det dekket
bord med mat til alle. Om noen vil
overnatte sier hun alltid at det går
fint, selv om det egentlig ikke er
plass”.

Annas romslighet og store
hjerterom er det mange av oss
øyfolk og andre som gjennom
mange år har satt pris på og i
anledning den store åremålsdagen
22. juli passer det å takke.

Hun ønskes de beste gratula
sjoner med 95årsdagen og at hun
får en fin bursdag med barn, barne
barn, oldebarn, familie og venner.

Hun ønskes også alt godt i tiden
som kommer.

arnfinn
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En hjemmets mann er 95 år

Sjelden passer uttrykket ”en hjemmets mann” bedre
enn på Fritz Thoresen, Bråtøy som den 19. juli hadde
den store åremålsdagen.

Feiringen skjedde i nabohuset til sønnen Trygve,
kona hans Lisbeth og deres fire barn den 21.,sammen
med resten av familien.

 Uten all hjelp og støtte fra Lisbeth, kunne ikke Eva
og jeg ha bodd her lenger, forteller Fritz da vi besøkte
han og Eva en soldag i slutten av juni.

 Det er bra her når det ikke blåser, sørvesten er
verst.

Det er forståelig slik hjemmet deres ligger ytterst med
bare lave holmer og heier som ly mot Skagerrak. Men
et paradis eier de og slik føler de det til dags dato, i dag
med bilveg omtrent til døra.

 Jeg liker å gå en tur til brygga hver dag, jeg må ha
trening sier Fritz. Det trenger Eva også, men det er ikke
alltid så lett å få henne med.

Fritz er bare snill, sier den 11 år yngre Eva. – Enda
jeg skjeller på deg, svarer Fritz spøkefullt.
Innfødt øyboer

Fritz vokste opp litt lenger inne på øya hvor faren
Severin og kona Ingeborg hadde bygd seg hus på
eiendommen Østre Bråtøymyr. Severin Thoresen,
opprinnelig fra Nøtterøy, hadde kjøpt hele
Bråtøymyreiendommen sammen med sin fetter Ludvik
Hansen. De delte eiendommen, Ludvik fikk vestre
delen med de gamle gårdsbygningene. Ingeborg kom
fra Røsholmen og var en av flere søsken av Amund
Larsen.

En god del av jordveien gikk også til østre delen, men
her var ingen bygninger. Bygninger ble reist av Severin

9
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og jord dyrket opp.
På denne gården vokste Fritz opp

med 7 søsken, 4 brødre og 3
søstre. Alle fem brødrene og en
søster ble boende på Bråtøy, en
søster i Portør og en på
Bruntangen.

Fritz starta skolegang på Bråtøy
skole i 1926 og var blant de første
som fikk skolegang i den nybygde
skolen, ferdig sommeren 1926.

Mens brødrene snekra, lå ikke
dette yrket for Fritz. Han jobba
hjemme på gården og fiska
sammen med eldstebroren Sigurd
og aleine.

Den gang det var mye fisk å få,
sier Fritz. – Jeg fiska mye med
bakker og ble ramm til å skjene
skjøl.En tid tråla jeg også.

 Jeg husker godt den 9. april
1940. Sigurd og jeg trakk en bakke
utenfor Skrata. Da kom Løkstad
guttene fra Jomfruland, kjørte opp til
oss og fortalte at i natt har tyskerne
tatt Norge.

Da kom det en tid det var umulig
å fiske på grunn av tilgrising med
olje. Olja lå svart på alle holmer og i
sund og viker. Olja kom antagelig

innafra Oslofjorden etter senkingen
av båter der. Det ble rydda noe,,
men griseriet forsvant jo etter hvert.
Registrert i Heimevernet

Krigsåra tilbrakte han hjemme på
gården og med fiske. Mangel på
brenne til motorene var problem
atisk, men fiskerne fikk litt bensin.

Motoren sveiv også på gass fra
knottgeneratoren som koggene fikk
installert.

Han hørte til årsklassene som
skulle ha verneplikt, unngikk
arbeidstjenesten og var med i de
illegale hjemmestyrkene. Det var
Kristian Kristensen fra Langøy som
førte registeret over mannskapene.

Han hadde alt i en veske som han
slang rundt med over alt. Det var et
under at det gikk godt. Så fort
krigen var slutt møtte han og andre
mannskaper fra Skåtøy opp på
tyskernes festning på Krikken.

Krikken Fort ble overtatt av nord
mennene den 11. mai 1945 og
Heimevernsstyrker rykket inn.

De tyske soldatene forlot Krikken
stille og rolig og ble værende i
Kragerø til juni da de ble fraktet

med båt hjem til Tyskland.
Fritz var med dem som rykket inn

på Krikken, men de ble straks sendt
til Bolerene for å få uniformer. Der
blei de ca. 1 uke. Da de kom tilbake
til Krikken hadde det vært noen og
forsynt seg. Brakkene, det var ca 20
av dem, var ribbet for sengetøy og
inventar.

Fritz ble på Krikken over
sommeren. Da hummerfisket kom
på høsten ble han dimittert fordi
broren hans Sigurd måtte ha en
med seg på fisket.
Giftemål

Fritz var godt voksen da han ble
kjent med den unge læreren som
holdt skole på Bråtøy. Hun falt for
den trauste fiskeren som det heter,
og det ble bryllup. Eva har Nytomt,
en plass på Stabbestadlandet, som
mellomnavn, et sted hun fortsatt er
medeier av.

Lærerleiligheten på Bråtøy skole
var ledig, og der flyttet de inn.

Skolen ble nedlagt, men Eva
fortsatte på Skåtøy skole og der ble
hun i alle år, etter hvert også som
skolens rektor, bare avbrutt av noen 10



måneders fødselspermisjoner.
Det ble husbygging og Fritz

hadde” pappapermisjon” som varte i
mange år, styrte hjemmet og tok
seg av de to sønnene på dagtid.
Han kokte mat og bakte brød i en
tid da husarbeid ble regna som
kvinnfolkarbeid. Han kan tjene som
forbilde for mange av nåtidens
fedre,

Men siden kona hans arbeidet i
skolen, hadde han en periode av
året som var hans tid.

Det var om sommeren i lærernes
skoleferie. Da fiska Fritz med åle
ruser. Myndighetene syntes at han
tjente så lite at han umulig kunne
leve av det. De var mistenkelige,
men roet seg raskt da de fikk vite at
han var gift med en lærer. Ellers i
året rakk han ikke å fiske annet enn
til husbruk. Men han var dyktig til å
utnytte jordskortene rundt husene
for dyrking av grønnsaker og andre
vekster til husholdet.
Livsaften med savn og gleder

Mens vi sitter der kommer Lisbeth
så hastig innom etter handletur i
byen og forteller at morgendagens

meny blir fersk suppe som hun
lover å koke for dem. God mat gir
ekstra glede, antagelig større dess
eldre en blir. Størst glede gir likevel
samvær med andre, og samværet
med barn er spesielt.

Ei lita nabojente, Nora, på sin
mormors arm kommer også for å
hilse på Eva og Fritz. Det var tydelig
at det var et besøk som ble satt stor
pris på.

Svigerdatteren Lisbeth, som alle
andre i familien, titulerer svigerfaren
som far. Det er uttrykk for deres
respekt og hengivenhet.

Når en er blitt 95 år fornærmer
en vel ingen ved å si at en har
kommet til livets aften. Men jeg liker
ikke å bruke slikt språk spesielt
etter å ha sittet sammen med Fritz
og Eva og pratet både om tid som
har gått og tid som kommer.

De hjelper hverandre litt med å
huske navn og steder, men
samtalen vår ble også et oppgjør
med forestillinger undertegnede og
mange andre har om år og alder.

Fritz er dårlig til beins, men han
sa som en ungdom at han passer
på å trene. Han hadde vansker med

å få med seg Eva på trenings
øktene, for hun burde absolutt trene
beina, som han sa. Også var det
synet, han ser ikke lenger å lese.
Eva skyter inn: Jeg leser jo for deg.

Han går som nevnt sine daglige
turer til brygga, men koggen er ikke
lenger på vannet. Han klarer ikke å
komme om bord. Men han reiser ut
med barna og har fiska hummer
med sønnen Jan Edvard.

Den daglige bryggeturen har også
en annen mening enn trening. Han
vil forsikre seg om at det 16.årige
barnebarnet Fredrikke er kommet
trygt hjem etter sin jolletur fra
sommerjobben på Stabbestad.

Nittifem år er en høy alder og Fritz
er alene igjen av alle sine søsken.
Og det er et stort savn. Savn er
også noe som følger med når en
oppnår den lykke å bli 95 og fortsatt
har evnen til å vise omsorg for
andre og finne glede i hverdagene.

Vi slutter oss til gratulantene og
ønsker en god tid framover med
mange treningsøkter og godt
samvær.
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