
Boffen og Affen  i tegneserie 

Av Dag Kristoffersen 

Kongsberg byhistorielag var så heldige å få tilgang til tegninger Torun Østlid hadde etter 

sin far,  politibetjent Oskar Østlid. Politibetjent Østlid blei godt kjent med fangene i 

Kongsberg Hjelpefengsel, og en av disse, D. 

Nilsen, var flink tegner. Hvem denne D. Nilsen 

var, har vi ikke fått brakt på det rene, men han 

tegnet i alle fall flere tegninger til en tegneserie 

om Affen Tørseth og Ola Boff.  Denne serien 

samla han i ei mappe han kalte «Døgnrytme» 

som Østlid fikk. Den består av elleve tegninger 

med tekst.  

Det handler om to av byens originaler og ut fra 

uniformen til politiet, kan dette antagelig være i 

1950-åra. Hovedrolleinnehavere er «Boffen» og 

«Affen». «Affen» er vel antagelig Adolf Tørseth, 

som artikkelforfatteren husker fra barndommen 

på 60-tallet via følgende vise «Brede seil over 

Lågen går/Affen Tørseth i bauen står…» . 

«Boffen» er Ola  Boff. Disse var svirebrødre, og 

det er dette «Døgnrytme» handler om. 

Ola Boff, eller rettere Ole Gunnelius Torgersen blei født på Kongsberg 30.september 1909. 

Faren var løsarbeider Oluf Gunnelius Torgersen som var født på Kongsberg i 1876. Hans 

foreldre var løsarbeider Ole Torgersen(Torjusen) og Gunhild Johannesdatter. Mora til Ola 

Boff var Gunhild Larsdatter Haugan. Haugan hadde hun etter husmannsplassen i Hovin 

under Bøen, der familien hennes bodde ei tid. Hun var født i Veggli, nærmere bestemt på 

plassen Slaattet under Lien i 1873. Foreldrene hennes var husmann Lars Torstensen og 

Jørand Larsdatter. 

Gunhild Haugan var først gift med snekker Gunnulf Olsen Bøhagen i fra Tinn og gifta seg 

for andre gang, og da med Oluf Gunnelius Torgersen den 4.juli 1909 i Kongsberg kirke. 

Deres første barn Ole Gunnelius kom til verden på Mønsterplassen. Her vokste han opp 

med halvsøsknene. Søstrene Aase f 1899 og Jørand f.1903 og broren Gunnulf f.1905.  I 

1923 blei Ole konfirmert, og da som seinere, bodde han i Steensgate. Gunhild Haugan 

kjøpte grunn nr 1004 fra August Melkvist i 1908. Det er der hvor fotballbanen er i dag, 

samt området mellom Steensgate 10 og 20. Parseller blei i 1915 solgt til Kristian 

Kristiansen og i 1921 til Hans Barkost. 



Ola Boff begynte som slakter.  Da var det en dram etter hvert slakt, skriver Øyvinn  Kverna, 

og dermed var dette veien til alkoholen.   

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

Adolf Tørseth, født 1898, var sønn av sliperiarbeider Olaus Tørseth f.1870 fra Kongsberg. 

Han var igjen sønn av løsarbeider Olaus Thomassen Tørseth og Anna Dorthea Olsdatter.  

Det ser ut til at familien lenger tilbake på 1800-tallet bodde i Stixrudgata og at Tørseth 

kommer fra Hallingdal. (Thomas Tørseth f ca 1775 var født i Hallingdal.) Adolfs mor var 

Karoline Hansdatter Skaugen f. 1858 fra Fiskum.  Hennes foreldre var Hans Christoffersen 

Skaugen og Guro Marie Torgersdatter. «Affen» også var født i Steensgate og vokste i alle 



fall opp de første ti åra av sitt liv der, nærmere bestemt i Steensgate 4. (eiendomsnr 8133). 

Antagelig bodde han der hele sitt liv i likhet med Ola Boff.  Olaus, Affens far, kjøpte 

eiendommen på auksjon i 1897 fra Ole Pedersen Bollerud. Her vokste Affen opp med 

foreldre og i alle fall fire søsken, Marie Goro, Hedvig Dorthea og Karl Olaf, som var eldre, 

og Gustav som var tvilling. Siden de ikke sto i noe kirkesamfunn, har det vært vanskelig å 

finne mer ut om dem. 

Det går mange historier om «Boffen», og i Øivinn Kværnas bok «Det var den gang på 

Kongens Berg bind III» er det gjengitt mange historier om originalen. Han døde 

24.september 1977, nesten 68 år gammel. Kameraten «Affen» døde sju år før 14.februar 

1970, da nærmere 72 år gammel. 

 


