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– Tjøme er mer
Sørlandet enn
Sørlandet
Tannlege Aage Hansen (94) ble kaptein i Hærens sanitet før
han var 25 år, og han løper stadig 20 kilometer i uken. Han kjører
fortsatt bil og har hatt hytte på Havna helt siden 1961.
Sven Otto Rømcke
red@oyene.no

H

an debuterte for øvrig på Tjøme i 1959. Da var han
på Grepan kystpensjonat. Det ble en øyeåpner.
Sommeren før var familien på Sørlandet.
Nå fant de ut at Tjøme var mer Sørlandet enn Sørlandet. Her ville familien Hansen feriere mer.

Bygde hytte
På den tiden skulle Reidar Fjeld på Havna selge en del av eiendommen sin. Aage Hansen sto først i køen.
Hytta ble påbegynt i 1961, og var klar til bruk senere samme
sommer. Datidens regler var at hytter kunne være på maks 60
kvadratmeter og av det 40 kvadratmeter bolig. Og slik ble det.
Senere har det ikke vært noen utvidelse, men hytta har fått
vann og kloakk.

Femkamp, tikamp og sprint
Den for lengst pensjonerte tannlegen kommer fort inn på sine
idrettslige meritter.
– Jeg var god i femkamp og tikamp og en habil sprinter. I
fem- og tikamp gruet jeg meg alltid til 1500-meteren. Den tappet meg for krefter, sier han og forteller at han ble Buskerudmester i tikamp like før han fylte 20.
– Jeg løper fortsatt, men nå dusjer jeg heller enn å morgenbade. Løp gjorde jeg også i Havna-løpet, som var en stor begivenhet her i Sydhavna Vel. Det var et fellesarrangement mellom vellet og hotellet. Det ble nedlagt for et par år siden.
Det siste året jeg deltok, måtte de opprette en egen gruppe
for deltagere over 90 år. Det ble ikke store farten. Men jeg løp
og vant, sier en fornøyd idrettsmann, som tørt konstaterer at
han ikke lenger løper 60 meter på 7,2 sekunder.

«Aage, du er ikke nitti lenger»
Hansen er ikke like fornøyd med at han blir sliten etter en
time, nesten uansett hva han gjør. Da trøster han seg med å si
til seg selv «Aage du er ikke nitti lenger».
Havnas veterantannlege er litt sår på hotellet fordi Havnaløpet er borte. Men ellers er han godt fornøyd med naboen. Selv
da et nybygg på Havna tok en del av utsikten hans, beholdt
han fatningen.
– Det var ok. Jeg har hatt mange gode opplevelser der, og har
spist der ofte, sier han. Dessuten deltar Havna Hotel aktivt i
dugnadene og stiller med pølser og mineralvann.
Og så benytter han anledningen til å løfte frem Christian
Stokke, som er mangeårig styremedlem i Sydhavna Vel.
– Han har vært en drivkraft i vellet. Selv har jeg vært med i
løpene og i dugnaden, men ikke gjort noe spesielt. Det fine
med dugnadene, er at man blir bedre kjent med hverandre.

– Flott med nye butikker
Aage Hansen er åpenbart ingen utviklingsmotstander. Når
Øyene spør om utviklingen på øyene siden 1961, konstaterer
han bare at det er bygget mye, og det er åpenbart helt i orden.
Men ett utviklingstrekk har han særlig sans for: Oppblomstringen av forretninger. På linje med Øyenes utsendte, husker han godt noen små, enkle kolonialforretninger. Der ble
varene plukket frem fra hyller og skuffer, veid opp, pakket inn
i brunt papir og gjerne med hyssing rundt.

Minnene bak uniformen
Øyenes medarbeider besøkte Aage Hansen hjemme på Eiksmarka. Der ble han mottatt av en sprek 94-åring iført Hærens
kapteinsuniform. Det var flere grunner til det.
Før Øyene rekker å spørre, kommer han med én av årsakene: – Uniformen knytter meg til den gangen jeg hadde god hukommelse, sier han muntert. Han tenker med glede tilbake på
den gangen, tidlig på femtitallet, da han var sjef for de norske
tannlegene i Tysklandsbrigaden.
På den tiden hadde nyutdannede leger og tannleger plikttjeneste i Forsvaret. Det ga dem løytnants grad. Men Hansen
hadde et ekstra ess i ermet. Han hadde den beste karakteren,
særdeles, i tysk fra gymnaset. Det ga ham et fortrinn i kontakten med det tyske samfunnet, så han ble sjef og altså kaptein.

Kantinebestyrer Knut Frydenlund
Kantinen der tannlegesjef Hansen holdt til, hadde for øvrig en
riktig hyggelig bestyrer. Han var også norsk vernepliktig, het
Knut Frydenlund og ble senere utenriksminister.
En annen grunn til å ta vare på uniformen, er at Hansen er
medlem av Veteranforeningen for Forsvaret. Det har han stor
glede av, og der stiller medlemmene med uniform på møtene.
Tannlegekarrieren fortsatte stort sett i det offentliges tjeneste. Mesteparten av tiden var han i Oslo kommunale tannpleie. Der var han nestsjef en periode. I 30 år var han også aktiv på Ullevål sykehus. Der arbeidet han med pasienter i narkose. For det meste var det multi-handikappede, sprøytenarkomane og personer med tannlegeskrekk.
– Der var det så dårlig ventilasjon at jeg ble helt svimmel av
gass. Når jeg kom hjem, kunne jeg bare lese de største overskriftene i Dagbladet. Men så løp jeg en time i Marka, og da ga
det seg.

Skihopp og jogging
Tannlegens sportsinteresse begrenser seg ikke bare til å mosjonere selv.
– Siste år på gymnaset var jeg sportsreferent for drammensavisen Fremtiden. og dekket i 1946 det første rennet i Vikersundbakken etter krigen. Men det var ikke første gang jeg var
der. Det var under åpningsrennet for bakken i 1936. Ikke så
rart når man er oppvokst på Modum.
På Tjøme er dagene nokså rolige. Morgenjoggeturen i forsiktig tempo gir han nødig slipp på.
– Jeg har ikke båt lenger, men fortsatt båtplass hvor gjester
kan legge til. Og så leser jeg mye. Det rare med å bli så gammel,
er at venner og familiemedlemmer forsvinner, sier han, men
knuser straks myten om en inaktiv gammel mann.
– I august feiret jeg 94-årsdagen i Bergen etter å ha reist med
Hurtigruten fra Bergen til Kirkenes og ned igjen.

Frivillig i Jerusalem
Men når brukte han sist tannlegeboret?
– Det var i 1993, som frivillig tannlege i Jerusalem, eller dental volunteer for Israel. Vi behandlet fattige palestinske og jødiske barn. Hun som drev klinikken, hadde, som ved et under,
overlevd konsentrasjonsleir, og hadde lovet seg selv at hun
skulle vie livet sitt til å hjelpe andre. Jeg var der en måneds tid
og vi som deltok, betalte alle utgifter selv. Jeg var på alle de
kjente stedene. Det var en rik periode.

Øyene

Øyene

13

Torsdag 7. januar 2021

FORTSATT SJÅFØR: Aage Hansen kjører fortsatt bil til Tjøme. Han har bestemt seg for at når han i august neste år fyller 95, skal han levere inn førerkortet.
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HISTORISK BILDE: Familiemedlemmer på terrassen. Bildet er
fra 1964 da hytta var tre år gammel. Den ser maken ut i dag.
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ÅTTIÅRSDAG: Hele familien var samlet til feiring av stor dag. Fra venstre datter Heidi Pape med
ektemann Lars Barfod og barna Maria og Jesper; åttiåring Åge Hansen og hans særboer Else
Foto: Privat
Henriksen, samt hennes datter Elisabeth Henriksen Bjorlund. 

