Robert Rasmussen – minneord
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Minneord skrevet av Bjørn Roger Rasmussen.
Robert var nesten 95 år gammel da han
døde. Han fikk bli betraktelig eldre enn sine
foreldre.
Selv om han hadde diverse helseproblemer i
senere år fikk han tross alt dø stille og
fredelig, uten en lang periode med alvorlig og
invalidiserende sykdom.
Følte seg nok noe ensomme i senere år, i og
med at mange av hans tidligere venner,
familie og kontakter allerede var døde.
I forbindelse med forberedelsene så jeg
tilbake på det jeg laget til og presenterte
under hans 80-årsdag i 2006. (Presentasjon
via projektor med lysbilder på PC.)
Noen «tørre» fakta:
o Robert ble født 5. september 1926.
o Enebarn, men skulle hatt to søsken
(jf. barnegravene på kirkegården i
mange år).
Robert fotografert under sitt siste dagsbesøk
o Opplevd 2. verdenskrig som barn /
hjemme på Egebakken 8, 10.04.2021. Foto: Gerd
ung.
Reidun Karlsen.
o Foreldre: Gudrun og Richard
Rasmussen. Moren for det meste hjemmeværende, faren fajansearbeider m. m.
o Oppvokst på «Gamleveien»: Øvre Kirkegårdsgate 2.
o Bodde i oppveksten i en horisontaldelt
tomannsbolig. Søskenbarn (Rolf) i underetasjen.
o Giftet seg med Signe Bjørg 21. august 1954.
o Flyttet inn på Egebakken 8 rundt juletider 1957.
o Barn: Gerd Reidun (født i 1961) og Bjørn Roger
(født i 1971). Skulle hatt et søsken midt imellom
oss.
o Jobb: Feyling, Aarstad & Aarstad og
Rogalandsbanken (1955-1991).
o Interesser: Fotball, IOGT, turgåing.
o Status i 2006: «Aktiv og sosial pensjonist. Går tur og
på kafé. Besøker ofte sine barnebarn. Følger med
på fotballkamper på TV, gjerne i selskap med andre
sportsinteresserte.»
Litt mer detaljer fra hans liv i fortsettelsen.

Ekteskap og barn
•
•
•
•

Giftet seg med Signe Bjørg i 1954.
Ble tidlig enkemann, da kona døde (altfor) tidlig.
Signe Bjørg Rasmussen, født Øgrey. Født 24.08.1932. Død
07.12.1996
Signe Bjørg, bautaen og midtpunktet i hans liv.
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Savnet etter henne var stort.
Gift med henne i over 40 år. Ca. 25 år som enkemann.
To barn, altså Gerd Reidun og Bjørn Roger.
Far var vel ofte litt i bakgrunnen. Det var mor som utad viste best igjen. Far likte ikke å stikke seg
nevneverdig fram.

Bryllupsbildet til mine foreldre, som jeg nå har hengende på en vegg i eget hus.

Som far
•
•
•
•
•
•
•

Nå på slutten hadde han noen runder hvor han ba om unnskyldning for å ha vært en dårlig far.
Setter dette på konto for sykdom (slag), infeksjons-rus og medisinering.
Ingenting å beklage!
Han var en god far!
I høyeste grad til stede i våre liv.
Fikk god omsorg i oppveksten.
Som barn manglet i hvert fall jeg ingenting når det gjaldt materielle ting. (God økonomi.)
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Familien Rasmussen. Bilde må være tatt før midten av 1970-tallet.

Mer om bankjobben
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Utdannelse: Datidens grunnskole + kort handelsskole (1/2 år).
Bankarbeider i mange år.
Sikkert som banken. (Beklageligvis viste det seg at dette ikke stemte! Rogalandsbanken, et luftslott
og stormannsgalskap.)
Rogalandsbanken, Egersund. (Som senere
ble del av Fokus Bank og nå Danske Bank,
nå for lengst nedlagt i Egersund).
Bankmann på sin hals.
Ble førtidspensjonert i 1991.
Jeg ble tidlig opplært at forretningsbanker var tingen, og at sparebanker var en «styggedom».
(Indoktrinert via jobben. Men i senere år har han vært kunde av sparebanken.)
Han hadde med seg hjem masse «kule» bankeffekter, reklameeffekter. Linjaler, ballonger,
kulepenner, nøkkelknipper, lommebøker, sparegriser, papir, omslag osv.
Rasende flink med tall og hoderegning. (Noe jeg ikke har arvet.)
Jf. meg, matematikken og grunnskolen. Far kunne finne svaret på «avansert» matematikk, men
uten å være i stand til rett oppsett (framgangsmåte, metode).
Via jobb: Begynte med IKT (data) lenge før meg! Tidlig 1970-tall?
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Interesser
IOGT:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

I oppveksten: På tirsdager skulle han (og innimellom mor) på losjen.
Losje Varberg, IOGT. Ikke lukket. Godtemplarlosje, åpen for alle som støtter saken.
Ifølge Wikipedia: IOGT er en norsk organisasjon som arbeider med rusforebygging.
Han brant for saken, med sammenheng mellom liv og lære. Totalavholdsmann (fra alkohol,
narkotika og tobakk).
Tidligere tider stort aktivitetsnivå i losjen.
Det ble arrangert familieturer (hytteturer) med losjen, juletrefester osv. osv.
Diverse eksterne talere, inkludert prester, har blitt invitert dit oppigjennom årene.
Hadde lenge et kor, hvor han i mange år deltok som sanger.
Senere skrumpet arbeidet inn. Lokalt arbeid her i Egersund for lengst nedlagt nå.
Far var den selvsagte kassereren der i mange år.
Også medlem av MA. MA – Rusfri Trafikk (tidligere Motorførernes Avholdsforbund).
Totalavholdsmann: Kulturkollisjon under besøk hos vennepar i Danmark. Forstod seg ikke på at han
ikke ville ha en liten «snaps».
Lokalhistorisk interessert (bøker m. m.). Medlem av museet.
Støttemedlem av EIK.

Sport og fotball generelt:
•
•
•
•
•

Generelt sportsinteresserte.
Spesielt interessert i fotball.
Han spilte selv fotball i yngre år.
Denne interessen har jeg IKKE arvet.
Spilte faktisk A-kamp for EIK. Jf. EIK-mann Kjell Åvendal sin «sjokkoppdagelse» og overraskelse, i og
med at han trodde at mine foreldre var like lite interessert i sport som meg.

Nyheter og sport på TV
•
•

I oppveksten: «Hellig stund» når det var nyheter og/eller sport på TV.
Da ble vi barn hysjet på.

Gå tur:
•
•
•
•
•

Prins, hunden (puddelen) som Gerd Reidun hadde, ble ofte luftet av ham.
Gikk mye til jobb de årene han var yrkesaktiv.
Var i mange år aktiv turgåer, inkludert deltaker på pensjonistturer.
Dette tok i stor grad slutt etter akillessenene som røk for noen år siden. (Bivirkning medisin.)
I senere tid var mobiliteten hans kraftig svekket.

Barnebarna:
•
•

Opptatt av å følge opp og utvise interesse for barnebarna.
Fem barnebarn. (Tre hos Gerd Reidun. To hos oss.)

Kafe:
•
•
•

Kafeen på Eikunda har mistet en trofast kunde.
Ofte innom der i senere år, gjerne sammen med John Magne Puntervold.
Tålte ikke gluten som gammel, men de hadde mat uten gluten som han kunne spise der.
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Humor
•
•

•
•

Hadde faktisk en del humor.
Historien om bremser på bil: Han klarte å få en nå død bekjent til å tro at han aldri hadde
problemer med bremsene i sine biler, da han ikke brukte dem. Fortalte det med så stor
overbevisning at motparten gikk fem på, før han fikk tenkt seg litt om og måtte innse at dette var
en spøk.
Kunne også spøke og tulle litt med oss barn.
Plystret og sang mye for seg selv tidligere.

Temperament
•
•
•

•
•

De fleste – som ikke kjente far godt - så vel på Robert som en rolige og avbalanserte mann.
Imidlertid kunne han være litt av en kruttønne. «Fare i flint», for så å ramle fort ned igjen som en
skinnfell. (Men KUN verbalt sinne, ikke fysisk, bannet ikke, men kunne bli kraftig irritert.)
Har blitt fortalt at han ikke var helt fornøyd en gang etter å ha malt flaggstanga etter alle kunstens
regler. Flaggstanga var av tre, og den var etter vedlikehold rett og slett flott å se til. Så skulle han
reise opp stanga igjen, og da KNAKK den i to. Ryktene forteller at sinneutbruddet kunne høres lange
veier. (Før min tid.)
Har vel noen ytterst få ganger opplevd å ha blitt båret i seng eller inn på rommet med «makt», men
da absolutt fortjent etter å ha vært en «drittunge».
Ellers sa han aldri noe stygt om andre personer. Han baktalte ikke! Trodde godt om alle andre.

Robert og Kristiane Marie pr. 21.06.2013.

Evner
•

•
•
•

Mor kunne av og til si at hun ønsket seg en «handyman» (rørlegger, elektriker, tømrer, alt etter
prosjekt). I likhet med meg var vel far primært en «kontorrotte». (Men han innredet tross alt loftet i
huset sitt, så helt hjelpeløs var han ikke på slike praktiske ting.)
Han «likte» å skryte på seg evner han ikke hadde, kun på gøy: Han har påstått mange ganger at han
kunne strikke, men han ville ikke vise det fram. (Og han kunne IKKE strikke!)
Racer til det siste med tall, økonomi og regnskaper.
Skulle også få hjelp av ham i Tyskland en gang til å kjøpe noe. For noen gloser og ord på tysk kunne
han nok, mens jeg selv aldri har lært tysk. Men hva gjorde han? Jo…. Han bare pekte på det jeg ville
ha og deretter på lommeboka. Sa ikke et kløyve ord, men fikk handlet det jeg ønsket meg. Så enkelt
kunne den handelen gjøres!
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Meg og mine foreldre, jul. Årstall noe usikkert, men sannsynligvis på slutten av 1980-tallet.

Politikk og religion
•
•
•
•
•
•
•

Diskuterte sjeldent (aldri!) politikk med ham.
Men: Han kunne finne på å spille av på 1. mai kassett med tale av Einar Gerhardsen på. Likeså:
Internasjonalen (arbeiderbevegelsens sang).
Så: Han var nok i likhet med sin far Arbeiderparti-mann. (Men passiv.)
Muligens også KrF-motstander, slik som meg og som hans far var.
Identifiserte seg med og var fra arbeiderklassen, i motsetning til mor som var fra mer borgerklasse.
Religion: Ikke interessert i å diskutere religion og tro. Tror muligens likevel at han hadde en
barnetro. Hans foreldre var veldig aktive kristne.
Selv var han ikke aktiv i kirke og kristen virksomhet, men likevel flink med å sende meg på slike ting
(søndagsskole, barnelag, guttelag osv.).
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Egebakken 8
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Kommer ikke utenom å nevne Egebakken 8, hans hus.
Dette var hans hjem i over 60 år.
I sin tid var det enkelte som ikke kunne forstå at man kunne bygge et hus så langt ute på landet.
Senere ble det byggefelt rundt huset på alle kanter, og nå er det vel sammenhengende husrekke
helt fra Egebakken og ned til Egersund sentrum.
Frukthage i mange år rundt huset. Stor hage.
Hus ble påbygget på 1980-tallet.
Garasje ble også bygget noe senere.
I noen år bodde jeg og Sølvi som nærmeste nabo til ham (ca. 8 år), i forbindelse med at vi bygde
hus i hans eplehage.
Forståelig nok var han svært skuffet da vi solgte vårt hus og flyttet fra Egersund. Må få understreke:
Flyttet ikke pga. Ham!
Men: Han fikk vært med og sett Flatraket (der vi nå bor) en gang. Også tatt Flåmsbanen.

Egebakken 8, Egersund, analogt foto fra tidlig 1990-tallet.

Bil
•
•
•
•
•
•

Langt oppi alderdommen kjørte Robert bil.
Sin karriere som «sjåfør» startet han med å kjøpe seg scooter. (Jf. dagens lette motorsykler, ikke
moped.)
Neste stopp var heller ikke bil, men folkevogn (boble). Vittige sjeler i familien mente at folkevogn
ikke var bil!
Deretter flere ulike biler på rekke og rad, mange av dem av merket Mazda. Hyundai i senere år.
En periode var far «tungt inni transportbransjen» i forbindelse med å kjøre meg på ditt og datt. All
kjøring falt på ham i og med at mor ikke hadde sertifikat.
Mor og far sammen på biltur i tidligere år er verdt en kommentar: Mor var flink til å lese kart under
turer til fremmede steder, men ikke så flink til å dirigere bilkjøringen til far eller til å følge med på
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veiskilt. Hun kunne si en tanke til venstre, eller sving til høyre NÅ. Men gjerne på helt feil tidspunkt
(lå forut for bilkjøringen). Og far noe irritert når det ble feil veivalg.
Far satte stor pris på bilturer («søndagsturer») som passasjer i senere år.

Ferie
•
•
•
•
•

Han satte stor pris på de reisene han fikk i sitt liv.
Han var aldri til «Syden», men han likte godt turene til både Sverige, Danmark og Tyskland.
Også gjennomført mange reiser i Sør-Norge.
Vært mange ganger i Mjøndalen (utenfor Drammen), da han hadde et søskenbarn der borte.
Noen av reisene til Danmark og Tyskland var sammen med Ingfrid (mors søster) og Bernhard.

Søndagskaffen
•
•

Må bare nevnes: I mange år faste samlinger med rullerende kaffebesøk søndag ettermiddager,
sammen med «Ingfrid sine».
«Alle» kalte ham for «Onkel Robert», om han var deres onkel eller ei.

Min kontakt med ham i senere år
•
•
•
•
•
•
•
•

Jeg har bodd borte fra Egersund de siste 7 år. Ca. 610 km mellom Egersund og Flatraket, så det ble
få fysiske besøk. Besøkte ham imidlertid hver sommer som del av ferieturen.
Fast rutine med en søndagstelefon.
En mann som var noe knapp med ord pr. telefon.
Tidligere varte en samtale mellom 5 og 10 minutter.
Nå i den senere tid var samtalelengdene nede i 1-2 minutter.
Han ville ofte relativt kjapt avslutte samtalene våre i den siste tiden (siste måned).
Slet innimellom litt med å finne de rette ordene.
Søndag 18. april tenkte jeg at det gikk noe bedre med ham. Litt tydeligere i snakket, og han ringte
opp igjen til meg etterpå for å få meg til å sjekke noe i nettbanken. Tenkte at dette var et positivt
tegn. Men...

Helse
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Lenge god helse.
Nå i senere år gikk han på blodfortynnende etter første slag for noen år siden.
Svekket mobilitet etter at akillessenene røk for noen år tilbake. (Bivirkning medisin.)
Slagene i senere tid svekket ham ytterligere.
Men: Han var (hovedsakelig) «klar i toppen» til siste stund.
Noe deprimert og psyke på tur helt på slutten.
Sykdomshistorien på slutten, i korte trekk: Han ble innlagt (SUS) pga. slag 9. februar. Kom til 2 Vest
13. februar. Etter opptrening og fysioterapi reiste han hjem til Egebakken 10. mars. Etter ei uke
hjemme innså han at han ikke klarte å bo hjemme. Ble skuffet og deprimert over dette. Havnet
tilbake til 2 Vest. Søkt om langtidsopphold annet sted, men fikk avslag.
Var hjemom i huset på «kaffebesøk» 10. april.
Sagt til Gerd Reidun etter utskriving fra SUS og overflytting til 2 Vest: "Nå vet du kå hen eg e, så du
må bare ringe meg hvis det er noe."
Gerd Reidun skrev følgende tekstmelding til meg mens jeg var på vei nedover i bilen fredag 23. april
2021: «Far døde kl. 12.10, sovnet stille inn.»
Sannsynlig hoved-dødsårsak: Nyresvikt (+ diverse infeksjoner i en trøtt og sliten kropp). Døde på 2
Vest, Lagård sjukeheim.
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Avslutning
•
•

Aldri kjekt når noen dør, men nå var det nok på tide at han fikk sin siste hvile.
Alt i alt fikk han et langt og godt liv, noe han gav klart uttrykk for de siste ukene som innlagt på
sjukehjemmet på Lagård (2 Vest).

Kjære far (pappa)! Robert
Rasmussen – Hvil i fred! Kjært
er ditt minne.

Forside – begravelsesprogram (gravferd 29. april 2021).
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Graven og gravstøtta til mine foreldre fotografert på det som kunne ha blitt
hans 95. bursdag (5.9.2021). Tilsendt bilde (foto: John Magne Puntervold).
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