Laster'n, eneboeren ved Susebakkpøl'n ·
Av Eva Tveter
Vi som tok våre første svømmetak på
«grunna» under Susebakkfossen har
gode minner om en gammel original
og livsfilosof som bodde i ei ganske
så primitiv hytte straks nedenfor
badeplassen. «Laster'n>>, kalte vi
ham, og vi trodde at det var hans
etternavn.
I ettertid forstod vi at dette var et
navn han hadde fått fordi ett av hans
mange yrker var «plankesjauer». Det var
hyggelig å besøke Laster'n. Han trigget
vår nysgjerrighet fordi han bodde så
enkelt og annerledes, og likevel virket
så fornøyd med det I den lille trekkfulle
bordhytta hadde han seng, bord, noen
stoler og en svartovn der han kokte kaffe
og laget seg middag.

Laster'n Et avisutklipp fra Indre Srnaa/enenes

Avis.

Her, ved bredden av Mysene/va, litt øst for brua som går mot Rakkestad bo d.e L1Srer'11. Foto Eva Tveter..
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Nysgjerrige småjenter ble vel tatt
imot av en hyggelig mann som ba oss
sette oss ned og prate litt. Vi visste
ikke mye om ham, men i ettertid har
vi hørt at han het Hans Johansen og
livnærte seg med så mange slags
arbeid: Hestehandler, tømmerhogger og
snekker. Da han bod.de ved Susebakke
hadde han jobb på trevarefabrikken.
Laster'n ble veldig gammel. Som
95-åring ble han presentert over en

helside i e<lndre Smaalenenes Avis». Da
bodde han ved Kråkerøy Luksus hadde
han aldri vært vant med, men han satte
sin ære i e<å klare seg sjæl»! Arbeid og
atter arbeid var oppskriften på et langt
og slitsomt - men likevel godt liv. e<Vi
skal ikke være til byrde for andre», sa
Laster'n.

Susebakkvisa
Av Olaf W. Haaje

Jeg har bada så jeg er ganske støl.
Jeg har kjempa, for plassen var et høl.
Under Susebakkes foss
må man bade vilt og slåss,
for et &ad i denne overfylte pøl.
Dette vannet så tjukt og seigt som lim,
og de badende lik en sildestim.
Det er farefritt og kjekt
for på venner og på slekt
kan man flyte med
all sin nettovekt.
Refreng:
Hvis du vil ta til takke
kan du &are henge på.
Bli med &ort til Susebakke,
der kan vi i vannet gå.

Dette var I . vers av i alt fire i en
reyvise om badelivet i Susebakk�
pølen. Og visen ble fremført på en
speidertilstelning, skriver Hans Wåler
i <<Mysen�leksikon».
I dette nummeret av «Haakon»
har vi viet stor plass til presentasjon
av Mysenelva og alle de gleder
som fulgte med lek og sport i og på
«�lva» både sommer og vinter.
Nytteverdien var også stor - tenk
bare på Susebakke Trevarefabrikk
som beskjeftiget så mange
arbeidstakere gjennom mange år!
Av Hans Theodor Klerud har vi fått
et manuskript om hans bestefar og
grandonkel som ble grunnleggere av
hver sin trevarefabrikk.
Den ene trevarefabrikken lå jo
nettopp ved Susebakkfossen!
Vi gir ordet til Hans Theodor Klerud:
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