Logg Brynjulf Dalland - del 1

17.10.19. Studio 1 - Biblioteket. Intervju: Matre/ Enes - Logg: Barbro
Matre
https://vimeo.com/375595017
Logg Brynjulf Dalland - del 1
00:00

Brynjulf Dalland, født på Tysnes i 1934. Døpt rett før jul. Konfirmert i 1949.

00:36

Presten het Zakariassen. Ble født heime på garden. Mor, far, bestemor, onkel.

00:50

Så lite til far, til han kom heim fra Amerika med julebåten 1945. Reiste til Amerika som
20-åring for å arbeide. Vekke noen år. Mor og far født i 1904. De giftet seg i 1933. Far får
fast jobb i Amerika etter jeg er født.

01:46

Far jobba med indianere. Innsjøene i Canada. Indianere bygget skyskrapere i New York.

02:25

Far fast jobb på seilyachter. Rike amerikanere. Vanderbilt. Seilbåtar. Tysnesingar seilte.
Bakgrunn med nordlandsfarten. Skipper fra Tysnes. Seilte hele sommeren. Over til
England i 1934. Vant pokal. Far hjemme desember-mars.

03:40

Digresjon: "Gutten og bekken" (Johan Borgen)

04:22

Ikke noe forhold til far, det var besteforeldre, mor mi og onkel. Far reiste med nest siste
Amerikabåten fra Bergen før 9. april 1940. Ble borte i 5 år. Ingen forbindelse. Et brev.

05:18

Sendte han penger? Nei, ingenting kunne sendes. Ingen seilas, krig. Mannskap på 25 fra
Bømlo og Tysnes. Far fikk jobb på skipsverft i Brooklyn. Riggere. Libertybåter.
Fredsbåter. Spleise. Tauverk. Master. Bardun.

06:15

Bestefar min døde i 1944, på min bursdag. 81 år gammel. Bestemor døde i 1947, 76 år.

06:40

Vokste opp på landet. Liten og tynn av meg. Vi hadde det meste på gården, melk, fløte.
30-årene var harde. Mor mi styrte gården. Besteforeldre var far sine foreldre. Mor sine
foreldre bodde i Haugesund.

07:28

Mor var en av 10 søsken. Eldste søster giftet seg med en skipper fra Tysnes, han gikk på
sjømannskolen i Haugesund. Mor passet ungene hennes og gikk på skole på Tysnes.

07:59

Dårlige tider. Unge gutter 18-20 spurte om å få jobbe på garden uten betaling, men med
maten og huset. Fikk litt penger og.

08:38

Følger min far et stykke på vei til fjordabåten som skal til Bergen og Amerika. Jeg var 5
1/2 år. Siste minnet. Husker det godt. Det står i meg. Av og til blir eg litt bevega. Gikk
heim igjen.

10:03

Livet med krigen. Masse flyktninger kom hjem. Kom med fjordabåtane fra Bergen.
Innlosjering. Slekt. Bror til far min og familien hans. Ein gut og to jente. Fruen. Slåtten.
Skole.

11:32

9. april var det masse snø på bakkane. Snømann. Snøballer. Snøballkrig i krigen. Fryste
ned snøballer for å ha til sommeren.

12:35

Begynte på skolen når jeg var 8 år. 7 års skolegang. Tapte ingen tid.

14:23

Digresjon: Jobbet som snekker. Bygget hytte. Legge takpapp. Tre mann. Han med
skyggeluen på taket falt ned. Tapte ingen tid.

16:05

To lærere. Småskolen i tre år. Strengt. Jente ble sendt på gangen. Klarte seg godt,
startet brudesalong på Sotra. Bellami. Klasseforskjellen stor på landet. Favoriserte.

17:20

Fikk kjeft eg og. Gangetabellen. Heimelekse. Stå oppreist med pulten. Holde i kanten.
Skole annenhver dag. Måtte høres på nytt. Sa ikke noe hjemme. Læreren kom aldri.
Hadde glemt det.

19:05

Jeg var interessert i tegning, historie, geografi, sanger. Utdannet arkitekt.

19:37

Juletrefest. Lærer Hope hadde snakket med mor mi. Ikke interessert i matte, fysikk, kjemi
på skolen. Onkel hjalp meg. Landkunna. Bibelhistorie.

21:30

Kom meg ut av folkeskulen med håve og bein i behold. 1942-1949.

22:00

Tysnes under krigen? Stort sett rolig. Soldater kom på besøk.

22:25

Motorsykkel med sidevogn. Hunder ble kalt for gardabikkje. Hunden springer etter
motorsykkelen. Tyskerne skjøt hunden.

23:15

Tyskerne skal undersøke huset. Mor ba meg gjemme skinken som henger på loftet. På
låven stakk de bajonetter inn i høyet. Telavåghistorien om folk som gjemte seg der.
Rekker ikke gjemme skinken. Jeg var redd. Tyskeren lar den henge. Ber om å få kjøpe
melk på norgesglass. Masse penger under krigen. Mor vil bytte i tobakk og sjokolade.

25:01

Neste dag hadde tyskeren satt tilbake norgesglasset på trappen. Renvasket. Tyskerne
skulle være ordentlig med befolkningen.

25:37

Var veldig redd tyskerne. Radio ble stuet opp på lemmen, på skulen. Forseglet. Nyheter
via avisen Dagen tre ganger for veko. Papirmangel. Ukeblad tynne så flatbrød hver 14.
dag. Tegneserier.

27:17

Mer redd for hesten enn for kjerringen. Hadde du ikke hest, hadde du tapt.

28:11

Levere et visst antall korn til tyskerne. Korn på staur. Åker med havre. Skjære korn.
Binde dem sammen. Korntrapp. Hesten kom til sin rett. Smart metode.

29:42

Treskemaskin gikk på omgang 3 garder. Øvre-Dalland. Nedre-Dalland. Garda-kåna.
Sveip. Heil operasjon. Full middag. Helt kompani.

31:10

Drøftemaskin. Jeg ble satt til sveiven. Ferdig korn. Kontrollør. Forsyningsnemnda.
Registrerte antall sekker. Kornet ble kjørt en mil med hest til felles mølle. Tvangslevering.
Matmangel i landet.

32:54

Levere poteter. Pålagt. Potetkø. Levere ved. Pakker med cellulose bløtes til kyrne. Litt
høy. Tyskerne tok alt høyet.

34:23

Hakkelse. Min jobb. Aks skal gjennom hakkemaskin. Kaldt og surt. Mor bar vann til fem
kyr, to kalver, hest. Svære stamper. Mye snø under krigen.

35:37

Kyrne fikk akset. Ble lagt i vann. Et slags mjøl på toppen. Satt i båsen.

36:03

Potetlauvet verdifullt. Hengt til tørk i løo.

36:20

Vårknipa. Ingen høy eller hakkelse. La greiner med nye skudd på i båsen. Ble merkelig
nok mjølk av det.

36:50

På våren slapp vi de ut. Sauer. Vi slo skrap. Skraphauger. Bakker med kvist og brakje.
Gras innimellom. Tyskerne ville ikke ha det. Min jobb.

37:35

Lekser om kvelden. Regning. Bibelhistorie utenat. Soge om gamle vikinger. Keisere i
Europa.

38:10

Digresjon: "I opphavet skapte Gud bibel og jord." Og Adam og Eva. Jeg hengte meg opp
i. Tanten min var religiøs. Syndefallet. Tre sønner. Sem, Jafet, Kalif (Kam). Barnelære.
Kain Abel. Jafet. Hedenske kvinner. Tante sa det ikke var noe å snakke om. Spurte
presten i voksen alder. Filosofisk. "Å tenk på Gud i ungdoms år".

40:56

Tvangslevering i 5 år. Forsyningsnemd. Merker. Smørklatt. Sirup på tønner, svart som
tjære. Ingen elektrisk lys. Rasjonering på parafin. Trengte den i floren/ fjøset. Fjøslykt.
Lyset blafret når jeg gjorde lekser.

42:45

Del 1 av 2 slutt.

