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0:00:00

Personalia. Gift Solheim. Ett navn, har holdt. Vanlig.

0:00:20

Mor døde, seks uker. Hildur, mors ønske, morfar, Hjalmar.

0:00:40

Bor på gårdsbruk. Far. Jobbet på valseverket, Simonsvik, Laksevåg.

0:01:05
0:01:25

Holdt seg der, 50 år. Skaffet jobb til kamerater. Besøkte sin mor, ferier, jul.
Bestemor drev gården. Hjelp fra barn. Slåing, hesjing. Fire gutter, slo med langorv, som
maskin. Gikk etter, samlet, gjøres skikkelig.

0:01:50

Gård. "Søra" Haugland, Askøy. 15/20 mål. Fremdeles dyr der. Kalv, sau.

0:02:20
0:02:55

Sønnen har gården. Kalv. Svære "limosiner", hvite hoder. Ut og beite i sommer.
Alltid bodd hos bestemor. Far bare i ferier. Giftet seg året etter mor døde. Bodde i byen.
Hybel, Laksevåg. Hjemme når fri.

0:03:15

Ekstra fri som kranfører. Tonn å løfte. "Røffar".

0:03:35

Husker ikke mor, for liten. Andre har fortalt.

0:04:05

Mormor, god kontakt. Bodde nært. To venninner, samme situasjon. Lang historie.
Morfar og venninners bestefedre. Breidablikk, kjøpte hele sammen. Kr. 4000. Bygge hus,
Florvåg, Skulle ta 20 år. Tok 18/19. Yngste datter født i nye huset. Bodd i gammelt hus til
da.

0:04:25

0:05:15

En mor, to jenter. Bestemor, 11 barn. Aldri hørt et ondt ord. Barna var ikke små samtidig.

0:05:45

Kusineklubb etter tantene. Månedlig, flott kontakt. Fettere og koner.

0:06:25

Bestemor, alltid åpent hus. Fullt i folk hver søndag. Folk bor i byen, Laksevåg, omkring.

0:06:55

Alder. Kontakt. Verdi. Latter. Gråt.

0:07:20

Unger, alltid mange i lag. Utendørs, ski, lekehus, klatret i fjell. Ramlet aldri. Ikke vågd i dag.
Dyr. Venninne. Grå kalv. Fått fra andre. Sirkuskalv. Fulgte med dem overalt. Ble som hund.
Litt redd, halveis stor.
Livet. Sommer, vår. Ski. Fikk aldri egne ski. Lånte en onkels. For store, lange. Føk
avgårde. Holdt seg i gjerdet.

0:07:55
0:08:50
0:09:20

Mye gøy. Lekte i snøen. Våte. Hjem med og uten sko. Ble ikke syk.

0:09:45

Bodde alene med farmor. Onkel, jobbet på Florvåg bruk. Ikke på alder med andre mødre.
Kalte en tante for "mor". Krangel, sint. "Da vil jeg ikke være moren din", "Neivel" svarte hun.
Ti år.
Fin barndom, ungdom. Bondejente. Melket. Tidligere, rutebåt, Askøy, Klubben, Hanøy,
Breivik. Buss. Dro til byen, med melkespann. Gi til bekjente.
Født 1934. Krigen. Første dagen. Skolen midt i bygden. Tilholdssted. Lastebiler, folk fra
byen. Blødde.
Tiden gikk. Kråkåshaugene. Tropp, gammelt hus. Ikke redd tyskerne. Snille. Passet barn i
vogn. Tyskere med barn hjemme fulgte med.
Var mye ved huset. Der det skjedde. Lastebilder, Kråkås, proviant. Brød, mann til mann,
tømtes fort. Tipper 20 bodde der. Sang langs veien.

0:10:20
0:10:40
0:11:35
0:12:30
0:13:25
0:14:05
0:14:20
0:15:30
0:16:00

0:17:00
0:18:00

Ble kjent. Kunne ikke språket.
Bygde peileapparat på haugene. Roterende. Båtene i fjorden. Feie. Sikk-sakk formet.
Forhindre lyd? Slapp krøllede aluminiumsbånd. Lignet julepynt. Plukket masse.
Godt forhold til tyskerne. Kokk, svær mann. Pannekaker til kaffetid. Hev til barna. Ble
venner.
Skremte dem mer enn en gang. Busser på sideveien, skolen. Gassbeholder, fyre opp i
forveien. Regn, vind, kom stille på gummistøvler. Tysker ved gassbeholder, fortsatt varme.
Skvatt, kvapp. Livredd, hoppet til side. Brukte lommelykt. Ikke så farlig.
Skolen. Følge med. Lekser, fanget til bestemor, lære utenat. Bibelhistorie, katekisme, bud,
bønner. Ville lese naturfag. Ble nedprioritert.
Gutter og jenter i klassen. 2 år. Lite kull. 8 gutter, 8 jenter. Alle lekte sammen. Lek på
skoleplassen på fritiden ble plutselig forbudt. Ball knuste rute. Ble sur.

0:18:35
0:19:00

Fem utedo. Dører. Kunne spille ball på. Småball. Trent, grådig flink. Fikk ikke lov.
Bomberom på skolen. Var der, men skjedde aldri noe voldsomt. Kjeller, tykt lag med pukk,
småstein, i taket.

0:19:25

Skolen, lekte. Alle i ring. Jenter og gutter, om ikke fotball.

0:19:40

Fuglenavn, dyrenavn. Rope, finne, sitte.
Sangleker. "Fløy en liten blåfugl", "Når det blåser nordavind, reiser jeg til kjæresten min",
"Råttent egg".
Mye i naturen. Med venninne, lagde hus, flor, med mose, blader, pinner. Ble bra. Stor
energi.
Alle hadde utedo, brønn. Flere. Vann til dyra. Tykk is om morgenen, måtte knuse. Øse i
bøtte.
Første minne. Bestemor. "Viska vonlar". Dynge med høy, bånd, hank. Tatt ned i kjeller.
Kokende vann, gammel vedkomfyr. Dyppet høyet i vannet. La på rist, rant av. Kanskje pga.
varme. Løa kald, murvegger.
Uvanlig. Bestemor fra gammelt bruk, Tveiten. Vant til det. Brukte både vann og "løjen".
Forstår ikke hvorfor. Varme, lunke frostvann. Til kyrne
Bekk i kjelleren. Klesvask. Tørt og vått. Varme i huset. Lunk. Grue. Trolig skikk fra Tveiten,
Askøy, bestemors ungdom.

0:19:55
0:20:20
0:20:40
0:21:05

0:22:30
0:23:20
0:24:30

Rik barndom. Skole. Ungdom. Skikurs. Glad i å bruke nevene. Askøy videregående.

0:24:55

Første jobb. Stå i butikk, noens pappa. Ble spurt, har aldri søkt.
Hermetikkfabrikk, Høvland. Alle har vært innom. Bergenhus Canning. Storsild, rogn, melke,
lagt i hollow wall box. Sendt utlandet. Sild, sardin, brisling, boks. Inn med båt,
kjempekasser. Storsild, spas opp, bunnen. Hektoliter. Kunne drukne i sild.

0:25:25

0:26:30
0:26:50
0:27:10
0:27:45
0:28:35

Sesongarbeid. Måned på og av. Mange ga seg.
Foretning, noen år. Dårlig kommunikasjon og buss, Florvåg, Haugland. Kom seg ikke hjem.
Overnatte hos sjef og kona.
Butikk, landhandel, Ravnanger. Stentøy, stoff, kull, koks, bestamjøl. Heis, loft. Sprang i
trapp, holdt figuren.
Løsvekt. Begynte måle kilovis. Sirup på fat. Rant fort når ny, tregt når det minket. Fort å
glemme.

0:28:55

Fruen, veldig snau, rask, "veide opp en sukkersekk før vi hadde snudd oss". Kilosposer.
Krigen. Få husker. Bestemor til byen. Peder, sjefen. Få reisebevis på bussen. Lite kort.
åtte, halv ni. Kom ikk på tale. Syv, halv åtte. Kråkås. Tyskerne trengte setene.

0:29:55

Hildur sendt på alle ærender. Var bare henne.

0:30:05

Kontor. Askøy Bergen, billag. Reisebevis i tillegg til billett. Vente til neste dag hvis manglet.
Ikke enkelt. Kan le i dag. Far, byen, ikke reise til Laksevåg. 5 kamerater, jobbet, leide i hus.
Gikk båt til slutt. Valseverket. Uvær. Problematisk.
Far kalt "Far". Bjørkelund, Tveiten. Kino hver søndagskveld. Gå med venninne, trengte 2
kroner. Far tøyset med at onkel var faren hennes. Syntes det var morsomt.
Bestemor styrte, far ikke der. Karakterbok, vekslet på hvem som skrev under, onkel, far.
Lærer tøyset også, "Bjarne eller Hjalmar?".
Fikk 2 kr., tøyset tilbake. Hadde litt ondsnev i seg. Hjalmar sa han var bestefaren. Stemte
ikke . Foto, bestemors seng.

0:30:40
0:31:30
0:32:45
0:33:15
0:33:50

Sårt. Verre senere, var alene. God fisk, ikke noe å gjøre med.

0:34:20

Fana folkehøyskole. 7 år folkeskole, jobbet hist og pist.

0:34:45

15 år gammel, hermetikkfabrikk, la i boks, "på timen", kjørte brettene, slit.
Fabrikk, Haugland. Brisling, kasser med is. Fin, fersk vare. Båt om morgenen. På land,
klippet hodene i heisen. Tres på tein, gjennom sildeøyne, hang. Røykevogn, kjørt i
røykeovn. Røykte med knott, små trestykker. Lagt i boks på tvers. "Tverrpakk",
"krysspakk". Sterilisert, kokt, ovn, vogn. 30 års holdbarhet.
Sendt til utlandet. England, Amerika. Mye til Verdens matvareprogram. B-kvalitet.
Krigssoner, u-land. Maten like god.
La for hånd. Maskiner klarte aldri. Tredde med maskin. Sild, lakekar, saltet og tredd.
Maskin på Davanger.

0:35:05

0:37:25
0:37:55
0:38:15

Ikke maskin på Haugland. For hånd. Tjente penger, var på akkord. Snau.

0:38:40

Kokte sild med damp. "Dampo". Sto tett i tett.

0:39:20

Falsemaskin. Få lokk. Tre gummi på lokk. Klosse, maskin presset. Davanger, Haugland.

0:39:55
0:40:20
0:41:20

Tredd, røkt, dampet, klippet, fri sild fra garn.
Fersk sild, gikk bra. Båtene begynte fryse. Blokk, felt. Tines. Kunst. Ikke for lenge, skinnet
falt av. Mennene ble trent. Temperatur, slå av. Påpasselig, tidkrevende.
Damene som la i boks, flinke. La ikke på Davanger, heller vaske. De snaue, 40/50 kasser
om dagen.

0:41:50

To lag med ca. 30 sild i tverrpakken. Gode. Fingerstørrelse. Kjente ingen bein.

0:42:10

Pakkes. Utlandet. Etikkere, kjekt. Papiret, rett, skikkelig. "Sjakler", små pappesker.
Etikkere for hånd. For dyrt. Bare tull. Pakkene sendt til Stavanger, båt, tilbake igjen, lager,
Skåleviksneset. Damene, sure. Øvrigheten bestemmer.
Fabrikk. Operere maskin, være en viss alder. Farlig. Lokkemaskin, skjære seg, skrote,
skjevt i spor. Stadig utvikling, ble bedre. Flere esker, nyere maskiner.

0:42:40
0:44:00
0:45:00
0:45:50

Davanger. Mannen, hos Rieber, Hordnes, verksted, nøstet. Flyttet, Indre Arna.
Mange som jobbet. 70/80. Ordne fabrikken innvendig, nytt, spiserom. Krav. Gjøres mens
arbeidet gikk. Maskiner i veien. Elektrikere, røreleggere, flinke. Betalt ledighet, dyrt.

0:47:20

Alle innom. Anledning. Fikk jobb. Alltid bruk for folk.

0:47:45

Mange unge. Mye gøy. Vaske, trehvite trapper, skure.
Brisling i boks. "Vraker", smakstester. For sur? Stått nok i lås, tømt magen? Skulle se fint
ut. Vraker oppringt, utenfra, ikke inhabile, harde bud. Fiskerimyndighet.

0:48:25
0:49:50
0:50:30
0:50:50

Kvalitet A/B. Hele esker, ikke helt fine, miste skinnet, presentasjon, priser.
Sluttet med kvalitetsinndeling. Behov, krigssoner, sult. Synd. Verden sulter jo. Boksene
hadde stått seg.
Myndighetene ser ikke. "100 arbeidsplasser rett vest". Verksted i Davanger nå. Riebers
sønn forsøkte, fiskekjøttboller, middag. Ingen suksess. Maskin, false lokk.

0:51:50

Sendt med båt, skip.

0:52:15

Snakket med utlendinger. Finnes fremdeles. Produksjon i Polen nå.

0:52:30

Mye vann til tining. Tre store vann i Davanger. Problem i Polen.

0:52:55

Noen år sin flytting. Polakker, opplæring i Norge. Fabrikker langs hele kysten.

0:53:15

Sildetiden. Varte lenge. Folk spiser ikke sild lenger.

0:53:30

Kjøpte brisling, sommer, meny. God. Hele gjengen til middag.

0:53:40

Fikk fisk på jobb. Boks. Få kroner.

0:54:05

Fagforening. NNN. Ivrige folk. Prisforhandling, legging, brett, kabel. Det gikk. Alle med.

0:54:40

Brett, prisvariasjon. Fin sild, sortering. Tverrpakken, tjente godt. "Kremen".

0:55:15

Slutte med tverrpakken, for dyrt. Enklere med 8 sild enn 30.
Forskjellige sauser. Olivenolje. Davanger, tomatsaus. God, kjent. Johannes, god
smaksans. Kjenner ikke oppskrift.

0:55:30
0:56:25
0:56:40
0:57:35
0:58:20
0:58:50
0:59:25

Lagde saus på fabrikken. Tomatbokser, store. Blandet.
Fra Fana. Tannlege i byen. Spurte. Trengte husholderske. Huspost. Fine fruer. Sønn,
datter, også tannleger.
Lage middag. Slapp å handle. 6. etasje, butikk leverte på døren. 1952. Askøy, til
Parkveien. Fine hus.
Middagsretter, uvant. Kona hadde klubb. Fersk avkokt torsk. Fin. Ikke skåret på midten,
magen. Rund.
Tørke støv. Vaske vindu, 6. etasje, ingen vern. Falt ikke, et under. Hildur på Kjøkken, en
annen, nordlending, på kontoret. Gøy.
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0:00:00
0:00:25

Artig. Kokk, Geilo, julebakst. Kjeksbokser. Allslags hjelpere. Julekaker hele året.
Ringeklokke. Ikke blitt forklart, sprang i hele huset. 1 - gatedøren, 2 - spisestuen, 3 - ville
de noe.

0:00:55

Skikkelig pyntet. Sydd kjole, sykurs. Hvite masjetter.

0:01:10

Jobbet hele dagen. Ettermiddag fri, av og til. Onsdag, fri.

0:01:30

Annen kusine, vanlig huspost. Ikke samme skrupler.

0:01:40

Opplevelser. Delt. Spise separat. God mat. Fant seg i alt. Ikke krav på noe. Slet.
290 kr. i måneden, mange år. Hus og mat, mindre lønn. Litt dumme. Bra det kom regler.
Mye gøy. Nygårdsparken.

0:02:10
0:03:00
0:03:15
0:03:55
0:04:10
0:04:50
0:05:05
0:05:35

Nordlendingen på tannlegekontoret. Bodde også hos dem.
Fått med seg, artig. Lærte litt. Fortvilet over rettene. Fikk kokebok av tante. Ønsket
minnebok, sur. Ingen bok brukt mer.
Varer på huset, hennes plikt å ordne.
Klokken 6, morgen, karvete. kl. 7, to løvtynne langebrødskiver, pålegg. Vekke dem,
soverom.
Ferdig, dro. Satt på Reimers. Kom hjem ut på dagen, middagstid.
Fikk beskjed om når middag skulle være klar, og hva. De ringte selv etter varene, venninne
brakte dem opp, 6. etasje, slet.

0:05:55

Askøyjente, kjente henne fra før. Tunge lass.
Onsdager. Med to venninner, huspost, barnepleie. Gikk tur, gatene. Lite kino. Hos
hverandre, fant på ting. Sjokkert over habitten.

0:06:35

Zinken Hopp, i klubben til kona. Drakk ikke alkohol, visste ikke hva hun skulle få servert.

0:07:05

Besøk annenhver søndag. Hele familien, besøk. Lagde mat. Ikke noe med dem å gjøre.

0:07:20

Ikke vant til å si noe. Finne seg i det. Senere. Tenker ikke penger, tjene, hjelpe.

0:07:50

Tanter, onkler, eldre, syke etterhvert, trengte hjelp. Hjalp så langt det rakk.
Liker besøke gamle, gjør det enda. Hjemmeboende, de som sitter på Ravnanger.
Leiligheter. Gøy. Le og mimre. Timene går.

0:08:10
0:08:35
0:09:00

Besøke datter til lærer, fortelle om han, klassen. Kjekt.
Husker lærer godt. Streng. Klarte seg. Første skrivebok. ABC-bok, levde seg inn, med på
bildene.

0:09:35

Likte tegne, rable. Ikke flink. Malt porselen i de siste år.

0:09:50

Rams, lek. Ikke naturlig å være med på bildene.
Kunne ikke lese i begynnelsen. Bilde, griser, sto "nøff nøff". Far sa "gris gris". Sa det på
skolen, ble ledd av.

0:10:15
0:10:40
0:11:00
0:11:30
0:12:05
0:12:15

0:13:00
0:13:50

Ny lærerinne. Skryt av leseferdigheter. Gikk fort. Ikke lest så mye, bruker heller hendene.
Venninne, leste døgnet rundt. Hele bibliotekskassen. Kunne vært professor. Ofte på besøk,
likte bestemor. Havresuppe, saft. Moren hennes, yngre, bakte.
Kjente brødlukt langt vekke. Ble ikke bedt å vente. Noen gjorde det. Tenkt på det. Fire barn
fra før. Menneske.
Gikk, tok runde, 3-4 hus, hin veien og andre.
Fri barndom. Far ikke hjemme, kunne ikke få kjeft. Falt på sykkel, sa ingenting. Mate hund,
kunne ikke bøye seg. Knekt kragebein. Ikke bekymre bestemor, egne dumme problem. For
gammel.
Lite uvennskap. Samling hos dem. Utmark. Lekte, jobbet ute, hele dagen. Kjelke, ake.
Skreie på kaien, ikke lov, for lang tid, friminutt. Guttene gjorde det, fikk kjeft.

0:14:15

Ettermiddag, visste når bussen kom. Bussveien, akte. Litt ski i bakken. Aldri stor idrett.
Ikke andre biler. Drosje etterhvert. Handelsmann Mikkelsen, fikk bil. Tyskere, lastebil, sang,
marsjerte. Vanlig. Snille mot barna.

0:14:50

Etter husposten. Kjæreste. Jobbet, Bergenhus Canning. Logehave. Bodde hjemme.

0:15:45

Bestemor likte han. Tøyset. Ble venner.

0:15:55
0:16:35

Far sa ingenting. Vokste vilt opp. Eneste han sa, ikke "brille opp" ungene.
1957, giftet seg. Utsending, filial, Ravnanger. Gode venner, artige episoder. Vokst opp, gutt
til mann.

0:17:10

Menighetsrådet. Lærerikt. Gode venner.

0:17:35
0:17:50

Bygde hus før giftemålet. Bodde der. Datter har overtatt.
Overtok gårdsbruk etter onkel. Egentlig fars. Hjerte for gården, bodde ikke der. Onkel fikk.
Ble syk. Fikk tibake.

0:18:30

Voksen, flere barn. Fem barn. Ikke like mange som mormor. Samhold.

0:19:00

Hauglandshella begravelslsbyrå. 12-13 barn. Mikkelsen, mange.

0:19:15

Noen i klassen. 21 søsken. Ulik alder.

0:19:25

Tante fortalte. Akebakke. Hesteslede, ikke kjelke. Tung, var mange, stor slede.

0:20:05

Fikk barn. 1959, 1961, 1964, 1965, 1968.

0:20:20

Lærer, økonom. TV Norge, Laksevåg. Barnehagelærer, Hetlevik skole.

0:20:50

Tinghuset, Bergen, begynte ung, 25, tung atmosfære, papir. Askøybanken. Ble spurt.
barna, ingen sykdom. Lårhals, ankel. Floren. 4 kalver. Bøyde seg, rette veien, ikke tråkket
på. Kalvene gaulte, skrek. Ingen hjemme. måtte bli liggende. Ville besvimt. Februar, 2 år
siden. 4 timer. Sang, slo floker, holde hodet i gang.

0:21:40

0:23:00
0:23:30
0:24:05

To barnebarn kom, "da lå kjerringa på gulvet". Tidige kalver, forfjamset.
Sønn kjørte. Ikke plass på Haukeland. Voss, kveld, i mørket. Bytte ambulanse, midt på
veien.

0:24:20

Voss, til slutt. Helsetunet, kortidsopphold, 3 uker.
Rett før påske. Skulle hjem. Noen fra Ravnanger, skulle hjelpe. Klare seg selv. Lage mat,
middag selv.

0:25:20

Kom hjem. Mannen, flere hofteoperasjoner. Stolheis. Heisen sto. Batteriet.

0:26:00

Vært alene, ingen å rope på. Hoppe i det.

0:26:25

Kjører, fornyet sertifikatet. Signe ville kjøre, hadde fritimer.

0:26:50

Hjemmeværende da barna var små. Glad for. Med på det de gjorde.

0:27:10

Johannes, brønner. Bar stein. Vaske klær, dukkeklær. Slik gikk dagene.

0:27:25

Gikk på besøk. Kusiner, kjentfolk.
Hadde ikke telefon. Kunne ikke gi beskjed. Bestemor dro henne med, Tveiten. Vant til det.
Middag, kaffe, mørkt, hjem igjen.

0:27:35
0:28:00
0:28:25
0:29:10

Redd, ikke finne huset, mørkt. Mange like hus. Engstelig.
Ut uten å låse døren, sjekke, på plass. Andre etasje, folk kan komme uanmerket, TV. Låser
bare om kvelden. Fremmede.

0:29:55

Gård, flyttet tilbake. Onkel døde. Datter bor der nå. Signe, bygd hus der. Fjellgård.
Askøy. Omgangsskole. Hakket litt, står enda. For voksne. Lærer fra Sandnes. Oldefar, ni
barn. Et dro med læreren. 14 dager av og på skolen. Bestemor. Giftet Lars.

0:30:40

Friminutt, ingen lekeplass. Sprang i haugene, pinner, kongler.

0:31:00

Klasserom, merke på veggen, lærers seng, hvile, barna ut.

0:31:10

Sjur, oldefar, bodde på loftet. Huset større. Far, Simonsvik, holde ved like. Bror, snekker.

0:31:40

Ventet på Hjalmar, eldstebror. Nok reparasjoner. Hester, tamme, skogen, slede. "Røffar".

0:32:00

En sønn, veldig lik. "Går gjennom". Andre, roligere type, NRK. Jentene, like.

0:32:20

Jobbing. Skånt for mye. Ondt, ekkelt, i dag.
Hermetikk, voksen. Davanger. Sild i boks. Ungene, skole, middag klar. Bodde ved
fabrikken.

0:32:40
0:33:00
0:33:30
0:34:05

Ikke sultne. Vasket i helgene, kjeledress, brett. Enklere. Sitte til de hadde spist. Hadde tid.
Korps. Davanger, skolekorps. Hennes tid, ikke kommet. Reiste, sommertur, inn- utland,
England. Hun eller mannen, leder.

0:34:30

England, hele korpset. Ikke gjort det i dag. Passe penger. Mye gøy.
Leide studenthjem, venninne, Askøy, bor i Newcastle. God plass. London en gang, store
parker. Handle, nye klær, "kjente hverandre ikke igjen om kvelden".

0:35:10

Ungdom, beste alder. Turer. Usikre, ville være hos henne. Hun passet på.

0:35:30

Blitt venner. Voksne, fått barn selv. Plukker opp tråden med én gang. Mimrer.
Torhild gikk seg vill i England, gå tilbake en halv mil, finne henne. Fant seg engelskmenn.
Lærte. Designerte til gruppe. Gikk bra.

0:35:40
0:36:15
0:36:25
0:37:10
0:37:40

Korps, moro. Noen spiller enda, lenger nord.
Startet korps, nesten tilfeldig. Unge dirigenter. Dirigent, lærerinne. Alle med, spesielt
hennes familie.
Kari Aamodt, dirigent. Luket ut. "Enten øver du, ellers lar du instrumentet stå". Ned, 6/7
stykk. Vokste, over 30. Mye for liten bygd.
Bilde, julehefte. Flere. Askøystevne, Davanger skole. Fabrikken, god plass. Klesskap, dusj.

0:38:00
0:38:20
0:39:00
0:40:35
0:41:30

Var kjent, hvem en skulle spørre. Gikk bra.
Bingokvelder. Gevinst fra alle kanter. Innsats. Mannen, "alt går, går fint". Ikke alltid enig,
men det gjorde det.
England, båt. Spilde, kai, byen. Spilte ombord. Gutt, mistet sko i sjøen. Humoristisk, "ligger
i en fiskemage nå". Spente etter noe, dørken. Sko, for stor, fór med. Ekstrapar.
For musikken. Apollo fotballlag, ikke alle passet. Korps. Tinghuset, begynte, femåring. Øvd
hjemme. Liten, ikke uniform. Rød kjole.
Ivrige, spiller enda. Bingokvelder. Penger til instrument. Venninne i Newcastle, kjente
Frelsesarméen. Kjøpte intrumenter brukt.

0:42:10

Hun og mannen, biltur. Gjorde hva de kunne.

0:42:20

Korpset finnes enda. Flere voksne.

0:42:40

Jan Harald, orgel, ikke musikk, økonom.

0:43:00

Sluttet etterhvert. Vekslet med mannen. Ivrig.
Kirken, adventsfest. I fabrikken, lagde koldtbord, alle typer fisk. Robåt, fulle seil. Johannes,
bestefars båt, naust. Krabbe, sild.

0:43:20
0:44:10
0:44:25
0:45:10
0:45:45
0:46:15
0:47:05
0:47:25
0:47:55
0:48:10

Biskop Lønning, fantastisk fest.
Ledelse, fabrikk. Spurt. Ribar. Hauglandskaien før, Bergenhus. Davanger, overta. Johnsen,
sjef for alle fabrikkene, involvert.
Bo nærme, slit. Kunne bli 24-timers dag. Verksted, Ribar, lært mye. Renslighet.
Ble for dyrt. Polakkene inn i bildet. Synd. Næringsrik mat. Verden sulter. Verdens
matvareprogram. B-kvalitet.
Tenkte mer på penger. Kunne kombinert. Beholdt jobbene. Varene ut. Ribar, god
anledning. Ene hjulpet den andre. Galt. Varer som sto seg.
Polsk nå. Ingen virksomhet, kysten. Siste som gikk. Visste ikke hvem som var neste,
"spenning til tusen".
Davanger sto lengst. Johannes, pusset opp, fint. Ikke bare maskin. Klesskap, dusj,
skikkelig godkjent.
Verksted. Hordnes. Melblanderi, Sandviken. Puddefjordsbroen. Hilleren, gulvbelegg. Gikk
rundt.
Bjarne Rieber skrev om plassen, Bergens tidende. Lest med interesse. Gutten de tok til
seg, fikk barn selv. Godt samarbeid.

0:48:40

Indre Arna, lang reise. Buss, båt, tog, buss igjen. Gikk for det måtte gå.

0:49:10

Barn flyttet. Mannen døde, 3 år siden. Hjertet sviktet. Grusomt. Lever i alt. Slik er livet.
Klar til det siste. Tømme lunger, flere ganger, kom seg litt. Datter, hente ham hjem.
Omgangsyke på Haukeland. 2/3 dager, borte.
Hjemme mellom tømmingene. Var med, spurte, barnebarn. Datter, skilt, 4 barn. Ble nesten
far for dem.

0:49:45
0:50:25
0:51:00

Mater kalver og sau. Hobbyens skyld. Kirkeforening. Naboer, besøk.

0:51:40

Malt porselen. Begynte med tre. Gammel mann holdt kurs. Gode venner. Tidsfordiv.

0:52:20

Kjøpt bøker, "til mitt barnebarn". Skrive sin historie. Ferdig med to, skal skrive 15.
Fortelle hvordan det var. Lek, skole. Fjellet, reiste med sauer, vår. Stor stas. Nøttveit. Jage
dem, Hauglandskaien. Motorbåt, fikk være med. Halvvoksne.

0:52:55
0:53:25
0:53:55
0:54:20

Kjørte båten, Osterfjorden. "Nå kjører vi over minebeltet". Krigen.
Kom inn, 3/4-tiden. Vente, lysning. Til fjells. Sauer, elv, miste lam. Raunefjellet, Nøttveit,
sikk-sakk. Flott på toppen.

0:54:40

Stas. Ned. Dame, betale beiteleie. Fikk mat. Hjem igjen med "dukke-dukken", båten.
Noe annet. Skar torv. Høytidsdag. Alle ungene. Far skar torv, la på båre, bære, legge flatt.
fint vær. Snu dem etter noen dager. Tørke.

0:55:20

Kunne regne. Ble ikke ødelagt. Snu igjen. "krakke", lene dem opp mot hverandre.

0:55:40

Tusen unger. Barnevogner. Mat. "Min faste jobb i alle år", bringe mat til mennene.

0:55:50
0:56:00

Lagde middag hjemme. Bar i spann. Stykke å gå.
Alle hadde sin plass. Hus til torven. Hentet utover høsten. Ta hjem når tørt. Far i
Simonsvik, kunne ikke hente. De måtte gjøre det.

0:56:45

Satte poteter i skråning. Ubrukt jord, ble masse. Gjødning. Kjørte med hest.

0:57:05

Flekkene hjemme, nok. Tobakksplanter, onklene.

0:57:20

En onkel røykte Tiedemans rød mikstur. Annen røykte Karvet blad. Kjente dem på lukten.

0:57:45

Dyrket bare en gang. Hengt til tørk, streng, løa. Opprøykt nå.

0:58:20

Mange ærender. Bestmor. Gi noe. "Olgå i hagen", bodde langt unna. Egentlig for liten.

0:58:40

Spann, 10 egg. Bytte egg. Klukkhøns. Trengte "fredde" egg. Tilbake med 10 egg.

0:59:10

Ler. Ville nektet i dag.
Kom kyllinger. Bur, tett netting. Kasse. Høns sparket i det grønne, glipe, kylling ut. Tjora føk
over. Lærte seg å strikke slik.
Onkel. Ungkar, spelemann, bodde hjemme. Skulle høre om noe pep. To hønseegg i
tjorerøret, ligge 21 dager.

0:59:20
1:00:00
1:00:35
1:00:55
1:02:00
1:02:25
1:03:00
1:03:45
1:04:00
1:04:25

Det pep. Klatret. Var liv. Tok ned to kyllinger. Lagde varmekasse. Vokste.
Tante, ved sjøen, ville ha dem. Onkel glad for det. Nedsiden av et fjell, høye trær.
Hønsene, spiste, verpet, klatret opp i trærne. Kom ned når hun ropte.
Krigen. Holen skoledagen. Fri. Så fly. Skjøt. "Rabalder uten like".
Satt i kjelleren, tykk mur. Bestemor. Ned til haugen, Buneset. Potetkjeller. Sprang,
granatene føk. Under at ikke ble drept. Spor i myren.
Ble sittende der med andre. Ga seg ikke. Tok sjansen, springe over myren. Granaten
haglet rundt. Ble sittende til kveld. Sosialt samvær. Barn, voksne, 7/8 stykk. Hyggelig.
Forsto alvoret etterpå. Onkel, fetter, radio i haugene.
En lørdag, kom springende, "det kommer 500 fly fra england". Til potetkjelleren. Lå på
potetene. Andre satt så lenge de ville. Ble liggende til morgen.

1:04:50

Felles potetkjeller. Naboer, to brødre.
Bestemor, tante til medelev. Holen skole. Bombet, overlevde. Halve klassen døde. Kom
aldri over det. Venninner lå strødd i sand.

1:05:30

Askøy, Kleppestøl og nordover. Der de bodde, åpent, så flyene godt.

1:05:50

Natt. Kjeller. Grusomt. Lang tid, fly skrek, alarm gikk, ekkelt.

1:06:00
1:06:20

Tenker på verden i dag. Ikke alle har det like godt.
Kom bra fra det. Kjente familier. Hjorteapoteket i byen, sprengt. Ropte på sine kjente i
ruinene.

1:06:47

Del 2 - slutt

