
Heimevernsmajor Tor Hellot Brynjelsen:

Bilgal blikkenslager, med sans for skarpe skudd

Tor H. Brynjelsen, står det skrevet på verkstedet oppe i Skjoldaveien 120. Der 
har blikkenslageren (57) hamret og slått i en liten mannsalder. - Men utlært 
blir man aldri, presiserer han. Yrkesvalget har han aldri angret på, selv om 
meningen var å utdanne seg innen byggmester-/tømrerfaget. Det passet ham 
imidlertid ikke helt, så dermed ble det å se seg om etter annet håndverk. 

Av Svein O. Hansen

Litt tilfeldig, via vennskap og familie havnet han i blikkenslagerlære - og siden 
har han vært der. Begynte i lære i -68, var ferdig utdannet fire år senere. Når 
Brynjelsen opp gjennom årene ikke har jobbet, har han mer enn gjerne durt 
på i en eller annen bil. En som går fort. 

Hektet
Ble nemlig bitt av rallybasillen, i Vikedal. Skulle egentlig bare inn og kikke litt. 
Brynjelsen likte det han så, og Brynjelsen ble hektet. Der er han den dag i 
dag. 
I år skal han for øvrig delta i NM-cupen, en serie på fem konkurranser. Har 
forresten lagt sin elsk på asfaltracing. Det blir ikke så sølete og skittent på 
asfalt som på grus, forklarer han. Spesialsaloon er også klarerte saker. En 
konkurranseform han tok med seg hjem til Norge fra Danmark, på 
begynnelsen av -90tallet. Etter hvert bedre kjent som GT. Det er Audi som er 
bilen for Brynjelsen. Hele seks stykker har han «brukt opp», i tillegg til en del 
andre. Apropos bil. Brynjelsen kan meddele at han de siste to-tre årene har 
kjørt gassbil, sånn i det daglige. En svært grei ordning. Utrolig billig, i tillegg til 
at det er miljømessig korrekt. Kan ikke bli bedre enn det, mener han. 

Nijmegen
Men om det helst går i svidd gummi og to hjul i svingene er han også brukbar 
til fots. I sommer går i så måte turen til Nijmegen i Nederland. Brynjelsen og 
elleve andre herfra skal marsjere denne kjente turmarsjen. Nijmegenmarsjen 
er på 17 mil, fordelt over fire dager. Brynjelsen deltar for åttende gang. 
Marsjen er ikke bare velkjent, den er også uhyre populær. At det ventes ca 
50.000 deltakere til årets marsj forteller det meste. 

Heimevernet
Like engasjert som han er i bilsport har han i alle år vært innen Heimevernet, 
der han har oppnådd Majors rang. Han har vært ungdomsleder i ti år i 
Heimevernet, områdesjef i Haugesund HV-område, samt formann i 



Reserveoffisersforbundet, her lokalt. I tillegg har Brynjelsen vært leder for 
førerforeningen innen Spesialsaloon, på landsbasis.

Gard
Men som for alle andre begynte det også for Brynjelsen i det små. Oppvokst 
på Gard, sammen med mor og far - og så kom det en bror til verden ti år etter 
ham. Så pass lang tid etter at det ikke ble den der søskengreia med krangel, 
tenners gissel og samarbeid om hverandre. Deler av oppveksten på Gard var 
da mer preget av duer. Det var ikke langt mellom duehusene den gangen. 
Den tids store guttesak, utenom fotball. Brynjelsen var bedre på duer enn 
ball. Og så var han ivrig spydkaster. Det var heftige saker. 

Spydkast og orientering
Men han var nå innom løkkefotballen, rett skal være rett. Husker de laget det 
meste selv. To stokker til målstenger, en stokk over, til tverrligger - og på med 
en not. Avspark. Men spesielt kjekt var det aldri å løpe etter denne ballen. Når 
han bare får tenkt seg om var han likevel rimelig kjapp til bens. Fortrinnsvis i 
skog og mark, med kart og kompass. Orientering, med andre ord. Var sågar 
med i orienteringsgruppen til HIL i to-tre år. Var sånn midt på treet. Ingen 
skogens konge, men grei nok. Var for øvrig med på Gard sitt skolelag som 
gikk til topps i skolemesterskapet - så noe håndfast har han å vise frem. 
Noe særlig med skolegang ble det naturlig nok ikke, ettersom han ga seg i 
kast med jobbing etter framhaldsskolen. Lære, med praksis og aftenskole 
parallelt.

Heimevernet
Med tiden var han klar for Heimevernet, geriljatroppen. Riktig noe for 
Brynjelsen. Skarpe skudd og godt kameratskap, en flott miks. Brynjelsen 
engasjerte seg med hud og hår, og var blant annet ungdomsleder i ti år. Han 
kan også vise til deltakelse i Landsskytterstevnet, i -77. Noe Kongelag ble det 
ikke på ham, men han var med. Det var det viktigste. Men da han etablerte 
seg med egen virksomhet som blikkenslager ble det knapt med tid. Så 
dermed ble det å trappe ned på engasjementet i Heimevernet og på 
skytterbanen. 
Som sagt er Brynjelsen passe bilgal. Noe utpreget konkurransemenneske er 
han imidlertid ikke - ifølge eget utsagn. Men han er med. Har for øvrig flere 
pallplasser å vise til, så helt ueffen kan han ikke være. 

Else Marie
Brynjelsen bodde hjemme på Gard, helt til han flyttet ut for å gifte seg og 
stifte eget bo. Med Else Marie fra Nedre Vats. Han traff sin tilkommende litt 
her og litt der. Noen utesteder, samt bak disken ved Amundsen Kolonial. Det 
var en så stram jente, minnes han, at han bare måtte sjekke henne nærmere 
etter i sømmene. Sømmene holdt, og det ble altså de to. 



To jenter, fem barnebarn
Ekteskapet har gitt dem to jenter og fem barnebarn. - Kjempeopplegg, det der 
med barnebarn, smiler han fornøyd. Tanken på dem gjør ham ekstra mild og 
finstemt. Et par av barnebarna er sågar så voksne at de så smått har begynt 
å hjelpe ham på verkstedet. Stor stas, det. 
Han flyttet som sagt ut hjemmefra, men dro ikke langt. Adressen var fortsatt 
Gard, før ferden fire-fem år senere gikk videre til Varden, sør for Porshaugen. 
Her bodde de så helt frem til for ti-elleve år siden, da de tok inn i samme 
bygning som verkstedet ligger. Praktisk. 

Gourmetmiddag
- Huslig? - Nei, kommer det kjapt og kontant. Her tar kona det meste, for ikke 

å si alt. Helt tomt i «skryteboka» er det likevel ikke. Brynjelsen har nemlig 
sansen for å lage mat. En interesse som bare har øket på opp gjennom 
årene. Ikke at han daglig går igjen i mors gryter, men når han får det over seg 
slår han til med noe ekstra. Gourmetmiddag. Ingen spesielle retter, men som 
det passer. Brynjelsen liker å eksperimentere og trikse seg frem, så her er det 
meste mulig. Utenfor veggene er det så som så. Tar det som skal tas, uten å 
gjøre noe utav det. Kona har planene for hagebiten, han tar jobben.
-
- Reiser
- På reise- og feriefronten kan han blant annet skilte med en rekke turer til 

England og Skottland. Tidligere var det for dem, som for så mange andre 
Danmark som gjaldt. Da barna var små. Han har forresten også deltatt i 
Danmark Grand Prix. Og da snakker vi bil, ikke sang og musikk. Selv om bil 
er musikk i Brynjelsens ører.  
- Og så har det blitt Syden noen få ganger. Men det er ikke så veldig 

spennende, det å ligge langflat i sanden og plire mot solen. Plaske i sjøen. 
-
- Huggorm
- Nei, jeg tar meg heller en tur til fjells enn å dra til Syden, sier han. Men hvis 

fru Else Marie skal være med må det bli utenom huggormtid. Hun er nemlig 
så livredd disse buktende, slimete og lite imøtekommende skapningene at 
det stokker seg helt for henne bare ved tanken på at hun skal støte på noen. 
Hun er sssssså engstelig, og har et så traumatisk forhold til dem, at om hun 
kommer over en orm avbildet i et eller annet magasin for eksempel, limer hun 
sidene sammen, flirer ektemannen. De går for øvrig mye i skog og mark. 
Over alt, der huggorm ikke finnes. Gi Else Marie en huggorm til jul - og du har 
en fiende for livet. 
-
- Tenkte selv
- Hvordan står så Brynjelsen i forhold til politikk?
- Vel, vel, han er ikke så veldig engasjert. Stemmer enten Høyre eller Frp, 

uten å legge sjelen i det. I yngre dager var det Arbeiderpartiet som fikk hans 



stemme. - Men, understreker han; - Det var før jeg begynte å tenke selv. Og 
så har han avgitt stemme én gang til KrF. En glipp, kaller han det. - Men selv 
om jeg ikke er så veldig engasjert i politikk er jeg jo samfunnsorientert. Jeg er 
bare ikke av typen som blåser seg opp og lager mye utav det. 
-
- Værmeldingen
- - TV? NRK, motorsport, den såkalte Gullrekka og nyheter. Tar det ellers som 

det kommer. TV er intet must. Værmeldingen forresten, den er han utover 
normalen opptatt av. På grunn av jobben, som ofte foregår utendørs er det 
greit å holde seg orientert om nedbør, sol og vind.
- _ Drømmeferien?
- Ingen spesiell. Brynjelsen har et avslappet forhold til destinasjoner og 

feriereiser. Tar det som det kommer, men gjerne med noe svidd gummi til. 


