
Øyvind Brodtkorb Nustad: «Snøen som falt i fjor» 

Foredrag på medlemsmøte i Seniorlæring i Midt-Telemark på Ulefoss samfunnshus 28.09.20 

Mykje vart komplisert og mykje måtte endrast denne dagen. Coronapandemien kasta oss ut av 
Gullbring kulturanlegg grunna utvida plassbehov for Universitetet i Sør-Norge (USN), men Ulefoss 
samfunnshus er eit ypparleg alternativ.  

Dagen før foredraget med Maria Berg Reinertsen fekk vi beskjed om at ho måtte melde forfall pga. 
sjukdom. Synd, men slik er det. Henne kommer vi tilbake til ved en seinare anledning. 

På ultrakort varsel stilte Øyvind Brodtkorb Nustad opp med foredraget «Snøen som falt i fjor». Han 
viste seg å være en ein svært god erstattar. 

Øyvind Brodtkorb Nustad (født i 1949) har samla eit knippe minner frå oppveksten som han deler 
med seg. Den som har hatt sin oppvekst i Norge på 1950- og 1960-tallet, vil kjenne seg igjen i hans 
forteljingar, sett gjennom augo til en pjokk i kortbukser på veg mot vaksenlivet. Foredraget er basert 
på boka hans Snøen som falt i fjor, og er eit varmt gjensyn med sekstitalet for alle som var tilstade 
den gong – og det burde vore pensum for dei som ikkje var det. 

Øyvind Brodtkorb Nustad er utdanna ingeniør.  Han har skrive og regissert novellefilmar for 
NRK/SVT1 (1975-1980). I 1981 hoppet han over til reklamebransjen – og der har han vore sidan. 

Han krydra foredraget sitt med lydbilete frå den same tida. Mange lydbilete er blitt borte for kon: 

Pausesignalet på radioen og summetonen på telefonen er eksempel på det. 

Han minna oss om at eit kvart hus hadde ein «signaturlukt»! Om utedoen med tri hol – to store og eit 
lite i midten! Andre kjente minne henta han òg fram – om alt frå flugepapir til rattkjelke. 

Han minnast fyrste skuledagen som han nytta til sitt fyste frieri! Med berra «halv siger» rett nok. 

Vondare minne var så opplagt attkjennande knytt til skuletannlegen! Var det ikkje hol så kunne det 
borast ut eitt! 

Cuba-krisa var nok uforståeleg for eit barn, men ho skapte ei redsle for alle for atomkrig som noko 
uhorveleg fælt! 

Og det var «Barnetimen for dei minste», der Prøysen, kanskje ikkje heilt forståeleg, samla på 
eittøringar. I radioen tok Torbjørn Egner prisen, med si røyst. Den var som skapt for radio. 

For dei litt større var det «Laurdagsbarnetimen» med «Onkel Lauritz», barnetimeboka og høyrespel! 
Likaste høyrespel var no likevel «Dickie Dick Dickens»! Ingen som levde på den tid har vel gløymt 
Introduksjonsmusikken, skriven av av Maj og Gunnar Sønstevold! Det same for «God aften, mitt navn 
er Cox»! 

Så kom fjernsynet, og med det Perry Mason! 

Når ein vart stor nok, kunne ein gå på kino, om ein ikkje vart stoppa av vakta som for ung og måtte la 
kjærasten sjå filmen aleine! Kjent var filmar som «Ben Hur» og «Broen over Kwai»! 

Mjølka vart kjøpt på flasker med aluminiumslok. Etter kvart fekk flaskene «solbriller», fekk brunt glas, 
som ikkje hjelpte det minste på at mjølk som stod i sola vart vond! 

Å få seg bil var ikkje berre enkelt. Lange var det berre utvalde som kunne få det, men etter kvart 
kunne ein få kjøpt austeuropeiske merke som Wartburg og Moskvitch. Faren hans kjøpte den 
engelske Vauxhall Victor! Nesten noko kongeleg over det. Denne vart dekorert med suvenir-
klistremerker, som viste at familien hadde vore ute og reist! 

Den store nyvinninga var den batteridrivne reiseradioen! Ikkje minst Kurér Combi med platespelar! 
Inn i stova kom værmeldinga frå Meteorologisk Institutt og meire uforståelege «Melding om fiske»! 
Og så dei meir alvorlege meldingane om sjukdom og dødsfall.  



Laurdagskvelden var fylte med familieprogram – «Vi går om bord» - på radio, og etter kvart på TV, 
med Erik Bye, som song om Anna Lovinda, og henta fram «vanlege folk», som viste seg å ha 
livshistorier å fortelja! 

Og med vemod minnest ein den dramatiske songen om Tom Dooley, «When the sun raises 
tomorrow, Tom Dooley must hang!» 

Der stoppa minnet til referenten, men miss ikkje motet! Det meste, og meire til, kan lesast i boka 
hans: «Snøen som falt i fjor». Den som ikkje fekk kjøpt ho til sterkt redusert pris den dagen, kan 
sikkert på kjøpt ho hjå bokhandlen. Og, fritt etter Alf Prøysen: «Men er du litt halvrar og går der og 
hangle, og fremdeles meiner d’er boka du mangle, så kan du få kjøpt ho av meg!» 
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