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Musse og Smurf,
gode venner, ikke
sant Smurf?
Smil litt da, Musse er
da ei søt jente?
Jeg liker ikke jenter!
Og jeg vil helst ha
plassen helt for meg
selv, Musse trenger
seg på! Klengete.!
Og det liker jeg ikke!
Eneste jenta jeg liker
er Mutter,n, men hun
har det så travelt, det
er sjelden jeg får ha
henne helt for meg
selv.
Sheiken er kavaler mot
Sussi! De vasker hverandre
og sover sammen. Sussi er jo
blind, men hun kommer fram
overalt dersom ingen stenger
for henne.
Og det gjør Missi så Sussi
ikke kommer på do.Helt Ok
at det kommer på gulvet, sier
Mutter’n. Missi er sjalu for
hun har ingen kavaler. Og
Sheiken er kjekk, olje sheik!
Ble funnet i en bilmotor.

Her er det Fido og Sussi som
slapper av. Sussi ble tynnere og
tynnere og det var vanskelig å
finne mat hun likte. Dyrlege
Espen Slotsvik kom hjem flere
ganger, Sussi var 20 år, kom
inn i huset morsdagen 1991,
gikk rett forbi meg og inn i
huset, hun satt under
kirsebærtreet da jeg åpnet døra.
Abbas kosebamse.
Jeg er deilig! Wicky og
Mutter’n er helt enige. Det er
OK å slappe av hos Mutter’n,
men enda bedre hos Wicky.
Hun har bare 2 pusejenter, de
er helt topp. Hos Muttera er
jo Fido, og han har jeg lyst til
å ta! Men jeg blir passet på
som en smed og Fido får til
og med lov til å være i 3.etg
på lille kontoret der.
Skal, skal ikke? Undrer
Burre. Pippi og Musse
ligger i senga som ble satt
i stua da Mutter ødela
beinet og ikke kunne gå i
trapper. Det er jo ekstra
fint for oss, tenker Burre.
For nå fikk han enda mer å ligge på. Før var det jo bare 2 sofaer og 2
lenestoler. Nå er stolene kastet ut for noen hadde tisset på dem!!! Senga er
god og myk og nå er det like før han jumper oppi og legger
seg
rett ut. Det er deilig å slappe av. Av og til ligger det 11 kattepuser i senga
og da er det så fullt at det er helt umulig å strekke seg helt ut.
Missi og Mia ligger i sofaen bak liljeblomsten.
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Foran Snøhvit,
SvartePer,
Snøsokk og
Sheiken.
Musse, Smurf
Nøste, Shans,
Clio, Lille.
Sussi sitter.
I sofaen ved
siden sover
Missi , Mia og
Burre.
Abbas i den
andre. Rulle
på brettet ved
vinduet,
Mimmi på
kjøkkenet.

Mimmi ligger
sjelden
sammen med
de andre.
Hun liker å
være for seg
selv. Hun
liker godt å
kose, men
gjemmer seg
når det
kommer
besøk.
Det er deilig med sol og varme. Mange av pusene er ute i kattegårdene og
slapper av i de fine husene de fikk for snart 3 år siden Lønnetreet har
duftende lysegrønne blad og bjørkene er et syn. Morelltreet blomstrer, det
er like før epleblomstene springer ut. Det har vært en tøff vinter. I
desember ble både Clio, Droni, Gråpus og Sussi tuslete. Dyrlege Espen var
her flere ganger, men både Droni, Gråpus og Sussi måtte få slippe. Droni
før jul, Gråpus 3.dag jul og Sussi 13.april. Det er usigelig trist å miste så
fine venner.
Jeg er inderlig glad for de som er her
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Rulle drikker vann av tulipanvasen.

Clio er ei vakker pusejente
på 16 år. Håper inderlig
hun blir frisk og får matlyst.
Mussi og Mia rusler i stua og
undrer seg begge to- : Hvor
lenge skal denne rullestolen stå
her i huset?
De er meget gode venninner og
er alltid sammen. Kanskje er de
søstre, vet ikke.

Varmen tar på. Burre tar en lur
på verandaen og kryper under
fillerya. Han er en ekte
kosebamse, akkurat som Abbas.

Men kjære deg, da Lille, sier
Snøhvit, - denne boka er altfor
skummel for sånne småjenter
som deg.! – Ja, helt enig , sier
Shans, ”Medicia mysteriet” ble
selv mutter’n redd av, mord på
nesten hver side!
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Snøhvit prinsegutt slapper av. Nå går
han på medisiner, veterinær Espen
Slotsvik har undersøkt han og gitt
medisiner. For øremidd også. Han løp
i hagen, glad og fornøyd og kom inn
etter en liten stund. De neste dagene
bare sov han og brydde seg ikke om
mat. Helt ulikt han som har vært den
første i matfatet .Undersøkelsen viste
at han hadde smerter i ryggraden ,
bekkenbenet og halefestet. Kan han
ha vært borte i noe på
bensinstasjonen? Nå får han
smertestillende og penicillin. I dag
var han ute i hagen igjen, kommer ut
på et ”hemmelig” sted. Men han har
Burre følger bare av og til med på TV..
spist, så jeg håper han blir fort frisk.
Synes de små pingvinungene er søte…

Dette bildet minner meg om krigen da det var lite mat. Vi plukket bær,
sopp, solbærblader m.m. Dyrket grønnsaker. Mamma tørket og
hermetiserte, tok vare på alt. En dag banket det på døra. En liten gutt i
fillete klær kom inn. - Vi har ikke mat hjemme.! Sa han. – Stakkars deg, sa
mamma,- vi har ikke så mye vi heller, men nå har jeg akkurat 3 bakt brød
og du skal få det ene. Hun pakket inn et og ga gutten som bukket og takket
pent. Jeg så på de fæle klærne hans. Mamma satt nesten hver dag og lappet
og stoppet, for jeg lekte på bensinstasjonen og rev meg i stykket på rustne
bilvrak. Hun sendte meg aldri ut før klærne var hele og rene. Nå gikk jeg
for å leike med Eva. Men hun var ikke hjemme. Jeg ruslet videre bortover
veien. På brua sto den vesle gutten og brøt mammas brød i småbiter som
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han kastet ned til endene i bekken! Jeg ble helt sjokkert. Men torde ikke si
noe til mamma, for da hadde hun blitt veldig lei seg.
(Fra ”Det gamle loftet” dokumentar 1899-1998)
På Kongsberg satt en dame og leste ”Det gamle loftet”. Hun ringte til sin
søster i Drammen. –Du, her i denne boka står det om deg da du var 2 år og
fikk dokka til Karin Margareth Woll, den gang dere hadde flyttet fra
Finnmark og bodde på ei hytte i Mjøndalen. Det står også om at familien
hver jul fikk kort fra Anna og Hans Olsen fra Ytre Billefjord, det er dine
besteforeldre som du vokste opp hos.
En dag fikk jeg telefon. – Hei, dette er Helga Olsen som fikk dokka di da
jeg var 2 år og bodde på Hagatjern!
Da Finnmark brant i 1944, var jeg 10 år og ofte med mamma da hun
besøkte Finnmarkingene på Hagatjern.
Det var et taust, alvorstynget folk. De hadde mistet alt. En dag vi var på
hjemtur sa mamma:- Den vesle jenta har mistet alt, hun har ikke engang ei
leike! Jeg synes du skal gi henne den nye dokka di!
Jeg skriver om dette i ”Det gamle loftet” dokumentar 1899-1998
Men Helga og jeg møttes og historien ble fortalt til Hjemmet som skrev om
den i nr 18, 2.mai 2011.(side 116)
Senere fortalte Helga meg at en tante som bor i Finnmark, hadde lånt
”Det gamle loftet” på biblioteket og fortalt Helga.:- Det huset som er
avbildet utenpå boka, har jeg vært og vasket i.! For en dag fru Woll
besøkte oss på Hagatjern spurte hun om mor (Anna Olsen) kjente noen som
kunne hjelpe henne litt i huset. Så mor sa:- Du kan sikkert få hjelp av
datteren min! Men jeg så ikke Karin da jeg var der.( Jeg var kanskje på
skolen.)
Ja, verden er ikke stor. Det er hyggelig å bli kjent med Helga, ei nydelig
dame som ble frisørdame og bor i Drammen. Hun er pensjonist som jeg.
Og begge har vi uforglemmelige minner!
Men aldri hadde jeg trodd at den ”nye dokka” mi skulle bli husket i 67 år.
Og jeg få et hyggelig bekjentskap på grunn av den.!
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I Drammen var det for noen år siden skikkelig ”katterabalder”.
En dame foret og stelte hjemløse kattter under verandaen sin i 1.etasje i
blokka hun bodde i. Hun stelte godt med dem og vi i Dyrebeskyttelsen
hadde mye kontakt med henne. Det var vanskelig å forstå at noen i blokka
var rasende for dette. Kattene holdt seg under hennes veranda og i hekken
langs husveggen under vinduet hennes.
Kattevakt.
En aften da alt var ro og fred, ville dyrevennen ut for å se
Sine kjære kattepuser leike og sprette, hun lo så hun nær kunne dette,
da de fra hennes veranda spratt fram! Hun ga dem mat og ly, eide ikke skam !
Hun skulle kastes ut, fordi kattene ikke gikk for lut,
men var hennes arme små, i Drammen by, kald og grå!
Da fikk hun høre en ynkelig låt: - Hjelp, hjelp det var noen som gråt!
Det var en gammel mann, syk og forkommen var han,
falt om kull i den mørke natt, reddet av en uønsket katt!
Nå er kattene borte, kommunen har gjort det.
De kom med spiker og hammer, stengte verandaen med netting i rammer.
De gamle syke som vil ut og gå, har ikke lenger noen som passer på!
Dyrevennens hjerte svulmet av glede, over pusene som lykkelig var til stede,
og var der akkurat da, den gamle falt og kom ei derifra!
Nå må de gamle selv passe på så de ikke faller,
For nå er pusene borte og ingen på hjelpen kaller.
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På en selskapsreise i 1952,( jeg var 18 år)skulle alle deltagerne selv stå for
underholdningen. En amerikansk dame fortalte:
Hummeren og kokkepiken.
En ung pike hadde vært arbeidsløs i lengre tid og søkte på de aller fleste poster
som var ledig. Hun var ikke bedre enn at hun sa ja da hun fikk forespørsel om
post
i etfor
herskapshus,
selv om hun hadde lite erfaring og ingen kunnskaper..
Konto
gave til pusene:
Vel
fremme
ble hun
spurt av husfruen om hun kunne matlaging, kokkepiken
Karin
Margareth
Woll
hadde
er da ingen kunst, sa den unge pike.
Bruvn.sluttet.
5, 3055- Matlaging
Krokstadelva
Heldigvis
Tlf 47 24var
00 det
23 flere ansatte på kjøkkenet og med felles hjelp kom det mat på
bordet
i det herskapelige
Konto 0540
80 17 809 hus hver dag.
En dag ble det gitt beskjed om at det skulle holdes selskap. Nå ble hele staben
opptatt på hvert sitt hold med forberedelsene, vinduer og sølv pusset, møbler
polert, det ble vasket og ryddet både inne og ute.
Menyen var bestemt av fruen og kokkepiken alene på kjøkkenet.
Da dagen opprant fikk kokkepiken en levende hummer levert.
Med beskjed om å gjøre den i stand. For det første hadde hun aldri sett en
hummer før, og ante ikke hvordan hun skulle få tatt livet av den, for den var i
aller høyeste grad levende. Og alle var opptatt med sitt, ingen hjelp å få.
Nå var gode råd dyre. På kjøkkenet sto en diger vedkomfyr, den ble fyrt opp så
den ble skikkelig varm, og så bar det inn i stekeovnen med den.
Etter en stund åpnet hun døren. O skrekk og gru! Hummeren var ikke lenger
svart, den var grønn! Og nå var det like før servering.! Fort hentet hun børste
og svart skokrem, hummeren fikk en skikkelig omgang, ble lagt på et fat og
sendt inn.
Men etterpå kom alle gjestene ut på kjøkkenet for å se på den nye kokkepiken.

Så ønskes alle dyrevenner en Riktig god sommer!
De beste hilsner fra Abbas, Barten, Burre, Clio,Fido, Lille, Mia, Mimmi,
Missi, Musse, Nøste, Pippi, Rulle, Sheiken Shans, Smurf, Snøhvit,
Snøsokk, Svarten, Svarteper, Sølvpilen og Karin
www.haandtverk.no/burreposten
Fraktfritt fra Løvetann Forlag:
Det gamle loftet, dokumentar 1890-1990 (379sider)
Oppvekst før-under-etter 1940-1945
kr 349,Bestemor forteller, for dyrevenner 205 sider kr 298
Bestilling: tlf 47 24 00 23

Konto for gave til pusene:

0540 80 17 809
Tekst og bilder:
Karin Margarth Woll, Bruvn. 5,

3055 Krokstadelva. tlf. 47240023
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