
Utdrag fra arbeidsloggen på Oppigard. 
 
05.11.1998: 

Spurte hva Henning ville gjøre i dag. Jeg ramsa opp fra permen og postkasse  var tingen i dag. 
Den skulle lages av tre, så det ble improvisasjon.  
Ikke helt vellykket.  
Henning har pussa. 
 

 
12.11.1998: 

I dag skulle vi male huset til Langbein. Henning bestemte at det skulle være svart. På Oppigard var det tomt for 
svartmaling, så vi måtte kjøre ned til fargehandelen og kjøpe. Henning gned seg i hendene både da vi kjøpte 
malinga og da vi malte. Etterpå lima vi på taket og la på papp. (sandpapir) 

 
26.11.1998: 

I dag var vi først innom fargehandelen og kjøpte gullmaling til pengene til 
Onkel Skrue. Henning var veldig ivrig og viste glede over dette, kjøpte 
malingen selv. På Oppigard laget Henning først mur rundt pengebingen slik at 
B-gjengen ikke kunne komme inn. Så spiste vil lunsj. Etterpå malte Henning 
den ene siden på 10 gullmynter. Dette var noe han også trivdes med å gjøre.  
En koselig dag for oss alle. Tida gikk ifra oss. 

 
 
 
 
11.02.1999:  

Mala murpipa til Mikke. Lagde gardiner i huset til Langbein. Ikke så motivert til å jobbe. Likte best å kjenne på 
alt. Det har jeg ikke sett før. Vi lot ham holde på. Vi sang og tøysa litt. 

 
04.03.1999: 

Henning har vært i godt humør i dag. Vi kom til Oppigard da de andre skulle gå til pause. Henning ble med opp 
på spiserommet. Han fikk kjenne på en av de nyklekkede kyllingene. Det kom flere inn og det ble mye prating. 
Da ville Henning ut igjen. Vi gikk ned i verkstedet og begynte og arbeide. Henning var med å male fjøler 
(ispinner) til gjerdet til Dolly. Han sa han ble veldig sliten. Så da vi var ferdig med malinga, tok vi matpause.  
Har ellers lest en del Donald for Henning. 

 
08.04.1999: 

I dag var vi spent på om pengebingen var rana i påska. Det var den heldigvis ikke. Pluto hadde passa på. Leste i 
Donaldblad før lunsj og kjente på byen. I dag har det vært mye gartnerarbeide (Dolly har bestilt) Det ble både satt 
ned gjerde, lagt blomsterbed og planta busker og trær. Ellers har vi sunget, tøysa og prata mye. 

 
20.05.1999: 

 
 

Godt humør og godt motivert. Henning har lagt oppi gullpengene i bingen helt alene. 
 Vi lima på løv på treet til Langbein, planta litt trær og busker og begynte å lage stien til 

teltplassen til Ole, Dole og Doffen. 

 
 
30.09.1999: 

Fylte på vann i dammen så dyrene fikk drikke. Har begynt å pusse delene i huset til Bestemor Duck. Har prata 
med Hugo og kjent på hakkespettkassene han lager. Hjalp Hugo å pusse litt. Fint å hjelpe en arbeidskammerat. 
Godt humør og bra arbeidsinnsats.  

 
05.10.1999: 

Vi var inne på spiserommet. Henning ville ikke spise maten sin, men satt og fulgte med / lyttet til hva de andre 
sa. Vanskelig ved forflytning i dag også. (Feil plass) Vi satt en stund på spiserommet før  vi kjørte tilbake til 
Lenaveien.  Har ellers vært trøtt. 



 
22.10.1999:  

Fin dag. Henning måtte vise meg bondegården og det som var gjort der. 
Måtte også se på bilder og arbeidsplan for å orientere meg. Vi tenkte å 
lage veranda til huset til Bestemor Duck, men fant ut at det må grunnmur 
under huset først. Hvis ikke blir det vanskelig  
å få opp døra til huset.  Har malt murstein i dag. De ble litt små, men jeg 
håper de kan brukes. Fikk besøk av Egil. Henning så glad! Spiste lunsj 
med de andre. Deltok også på 2-kaffen. 

 
19.11.1999: 

Kom hit etter fysioterapi. Trøtt og slapp. Vi startet med taktekking. Fant ut at Bestemor Duck måtte ha tretak. 
Henning var fortsatt trøtt. Fikk hvile seg litt i godstolen, så lunsjpausen gikk med til det. Spiste på verkstedet.  
Vi prøvde å jobbe etterpå, men Henning sovna igjen. 

 
25.11.1999: 

I dag har vi fylt i dammen igjen. Kjent på alle dyrene før vi gikk opp til lunsj. Ibrahim hjalp Henning ved 
bespisningen i dag. Etter lunsj mala vi gyngestolen til Bestemor Duck, lima på murpipa og taklistene. Henning 
prøvde å få hesten til å sitte i gyngestolen, men det ble vanskelig. Godt humør. Pratet ikke så mye, men lyttende.  

 
29.11.1999: 

 
 

Henning var sliten etter fysioterapien så han kvilte i godstolen da vi kom hit.  
Fant frem Donaldbladet fra sekken hans. Der fant vi bilde av huset til Petter Smart. 
Vi bestemte oss for å male det etter lunsj. Det skal bli orange med grønne karmer. 
Henning lo av disse fargene. På bildene i bladet er det forslag til mange rare 
oppfinnelser som Petter har på huset sitt. 

 
 
 
07.02.2000: 

Vi har arbeidet med maisåkeren til Bestemor Duck. Henning var ikke så veldig interessert, men begynte å snakke 
om farlige dyr. Vi kom frem til at neste prosjekt måtte bli jungel. 

 
12.05.2000: 

Lima fast låvebrua og  bar inn høyet på låven. Guffen MÅ bli med 
neste gang! Opp og spiste lunsj. Etterpå beisa vi gjerdet og lima 
sammen noen. Det skal være bak maisåkeren. Henning veldig 
delaktig i oppgavene. Mye beis på hender og ansikt. Måtte bruke 
smør da vi kom hjem! 

 
08.06.2000: 

 
 
Utedoen har fått torvtak. Mangler noen bilder av kongefamilien på innsida av døra. Laga noen 
forhøyninger eller berg langs kanten som vi har kledd med mose. Petter Smart har fått arbeidsbenk med 
mye rot på. Har også fått seg et tre som samtidig kan brukes som sprettert. 
 

15.08.2000: 
Første dagen etter ferien. Henning gledet seg til å starte på jobb igjen. Har forberedt seg på neste prosjekt med 
Storeulv, de tre små griser og Magica fra Tryll. Vi tok derfor fram den nye plata etter først å ha sett på gården til 

Bestemor Duck. Kjente på den nye plata og la planer for hvordan den skulle bli.  
I dag har vi mala skogbunnen grønn og det lille fjellet. Kom på at det store fjellet 
skulle kles med gips. Da blir det nok finere og lettere å dekorere etterpå.  

 
 



 
18.08.2000: 

I dag har vi bekledd fjellene med gips. Henning ble håndledet til å dyppe gipsen i vann og legge den på. Han var 
interessert til å begynne med og kjente godt på gipsen. 

 
 
31.10.2000: 

Henning kjente på ene husveggen til de tre små grisene. Han holdt i den så godt at vi ikke fikk lagt på stein.  
Vi gikk over til å dele mursteinene. Henning holdt ett godt tak om hammeren og var med på å banke. Eli, 
Ibrahim, Inger, Mona og Cathrine kom bort til oss og ville se hva Henning holdt på med. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
05.12.2000: 
 
 

Har fortsatt å jobbe med huset til grisene. Henning og jeg har malt 
taket i flere omganger. Henning var med og holdt penselen hele 
tida. Han har også vært med og satt på plass Storeulv, to griser og 
Magica fra Tryll. Etter lunsj ble Henning så trøtt. Vi malte noen 
små kongler som vi tenkte grisene kunne få som hekk. Ga oss da 
Henning la hodet mot skuldra mi. Grisene mangler også gardiner i 
huset sitt. 

 
 
 
05.02.2001: 

Vi begynte å sage fjøler til klubbhuset til Skurkeklubben. Vi brukte ei håndsag så Henning også kunne være med 
å sage. 
 

 
15.02.2001: 

Kjent på landskapet og husene. Spurte hva han ville gjøre. Fikk to valg: Lage benker til tryllesakene til Magica 
eller lage mere sandstrand. ”Magica” kom det spontant. Henning har mala, funnet steiner og vært med på det 
meste. Laga også ei trapp opp til huset hennes. Ville ikke slippe Magica, så hun er med hjem. 
 

 
10.05.2001: 

I dag har vi mala trær i alle slagt fasonger og farger. Henning ivrig med i malebevegelsene. Vi snakka og sang 
mye om skog. Besøk i verkstedet. Tre personer fra Fylkeskommunen. De hadde ikke sett maken!  Flott dag! 

 


