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Leif A. Larsen
“Shetlands- Larsen”

Kjære leser
Det er alltid et spørsmål om hva vi skal prioritere av stoff i hvert nummer.
I år er det 60 år siden andre verdenskrig tok slutt. Vi ønsker å markere
dette med en artikkel om krigshelten og fyllingsdølen, Leif A. Larsen.
Siden sist har vi hatt årsmøte som ble avholdt i kantinen hos Auto 23. I
tillegg til årsmøtesakene, holdt Thorrolf T. Fredriksen et svært interessant foredrag om bedriften. Stor takk til ledelsen for lån av kantinen og
god mat.
Vi er også blitt kjent utenfor byens grenser. 9.mai hadde vi besøk fra
Gulen pensjonistlag i Sogn. De hadde blitt fortalt om laget og Kårhuset,
og var svært fornøyd med besøket.
22.mai arrangerte Historielaget tur til Langøy Kystkultursenter. Referatet
fra besøket og turen står å lese i bladet.
Styret tar sikte på samarbeid med andre historielag, bl.a. Fana. Det kan
være lærerikt og inspirerende.
Det er ellers stor aktivitet i Kårhuset, med besøk av barnehager, skoler
og sykehjem, pluss ”Åpent hus” siste søndag i måneden. Vi er også i
god gang med dugnad i hagen, så det skal bli fint etter hvert.
Det foregår for tiden en rekke utbygginger i Fyllingsdalen, bl.a. i Løvåsområdet. Det er blitt gjort arkeologiske undersøkelser og historisk kartlegging av området rundt gården, av fylket og kommunen. Vi ser på det
som meget positivt at slik kartlegging blir gjort, og håper å komme tilbake med flere opplysninger i saken.
Vi vil ellers oppfordre medlemmene til å verve venner og kjente til å bli
med oss i laget.
Redaksjonen ønsker alle leserne en riktig god sommer!
Jørgen O.Gulbrandsen
redaksjonsansvarlig

Leif A. Larsen
Det er i år 60 år siden krigen tok slutt. Dette jubileet, mente vi her i
redaksjonen, måtte markeres, og hva var da mer naturlig enn at vi
minnes og tegnet et portrett av vår egen sambygding, verdens mest
dekorerte sjøoffiser, Leif Andreas Larsen – ”Shetlands-Larsen”.

Vi ville ikke omtale krigshelten
”Shetlands-Larsen”, det har mange
gjort før oss, vi ville legge vekt på å
omtale fyllingsdølen, naboen og
familiemannen Leif Larsen. Derfor
tok vi kontakt med Atle Sangolt, Leif
Larsens eldste sønn, og ba han om å
formidle sine tanker om faren, her er
hva Atle skriver:
Det er 17.mai 2005 og klokken er
09.00 på Zakariasbryggen
Sjømilitære korps legger kranser på
de to minnesmerkene, for de
omkomne sjøfolkene og det for Leif
Andreas Larsen. Jeg har med meg

Liv Marit, våre to barn og to potensielle svigerbarn. Jeg har kommandert ut min søster, Marit, og hun har
med seg sin datter. Vi hører talen,
besøker ”Hitra” som ligger ved kai
og hilser på den nye skipssjefen og
den trofaste Johan Fredrik Alden
som har fått Kongens fortjenstmedalje for sitt arbeid med båten. Så
går vi hjem til Marit og spiser frokost
for annen gang. Hun bor i byen og
på veggen henger bildet av ”Vigra”,
søsterskipet til ”Hitra”. Bildet pleide
å henge på veggen bak skrivebordet
hjemme i stuen sammen med et par
av medalje-dokumentene signer av
kongene i henholdsvis Norge og
Storbritannia.
Kjell Sælensminde spør hvordan
han var som menneske og familiefar.
Hva skal jeg si? Trolig var han til forveksling lik andre av sin generasjon,
født på Vestlandet i den tid da det
helst var smått for folk flest. Han fortalte ikke mye om sin barndom og
ungdom. Egentlig fortalte han lite
for han var ikke spesielt snakkesalig.
Men tausheten var naturlig og han
var tålmodig selv når de tre småsøstrene sjauet i huset. Bortsett fra da
jentene var små og vi gikk rundt juletreet, og kanskje en gang eller to i
lystig lag, sang han ikke. Han kunne

ikke spille noen instrumenter, men
han var ikke umusikalsk.
Banken må ha hatt tillit til han, for
han var neppe særlig rik da han
bygde huset på haugen, og selv om
huset var nøkternt, var det litt større
enn det husbanken normalt satte
som grense. Vi fikk plass alle 7 og
hadde endatil en jente i huset som
hjalp mor i en periode da hun var
mye syk.
Jeg påtok meg tidlig å foreta vedlikehold som utvendig maling, overhaling av pumpen (vi hadde brønn på
hugen), og diverse mindre oppgaver
ute og inne. Jeg tror han satte pris på
det, og han inspiserte alltid arbeidet.
Han laget sjelden mat, og gjorde
ikke mye husarbeid. Det skulle bare
mangle - hvilken familiefar gjorde
det i 50-årene? Men han fikk fatt i en
vaskemaskin på et tidspunkt da få
hadde slikt utstyr, og gjorde ellers
det han kunne for at mor skulle ha
det bra. Hun fikk også være med på
diverse tilstellinger som han deltok i
- ikke minst var det en opplevelse for
henne å være med og hilse på
Kongen.
Han tjente en del på boken som var
kommet ut, og det kom vel med, for
inntekten den tiden han var i Marinen
var nok forholdsvis lav. Idet ble noe
bedre ide årene ryggsekk-fabrikken
gikk godt. Bilen som han fikk kjøpeløyve på, for transport av varene til og
fra fabrikken, var en Opel Olympia
1940 modell. Han likte godt å ta oss
med på en liten biltur når tiden tillot
det, og jeg var til og med på telttur

med mine foreldre i bilen sørover til
Rogaland. Men da høsten kom,
hadde han glemt å fylle på kjølevæske, så det var bare så vidt vi berget
den etter den første frostnatten. Han
var utdannet kommandosoldat og
hadde drevet boksing i sin ungdom.
Slik bakgrunn fører til en naturlig
trygghet i møte med andre. Han var
godt likt fordi han i utgangspunkete
var reservert og sjelden la seg ut
med andre selv om han i ettertid
kunne antyde at det var enkelte han
syntes var noen apekatter. Latteren
hans var god og hjertelig. Jeg kan
huske han lo også etter at han var
kommet hjem fra ungdomshuset
Trudvang og hadde sett Jan S.
Johannessen
i
aksjon
som
Enkemannen, med meg som dreng.
De både humret og lo når de møttes til en bridge-kveld. Skolestyrer
Nedberge og lærer Vatne var de
faste deltakerne. Fjerdemann vekslet det litt på. Disse kveldene måtte vi
unge holde oss ute av stuen. Bridgekvelden gikk på omgang så det var
ikke så veldig ofte det hendte.
Han leste avisen hver dag og fulgte nøye med i politikken. Han sa aldri
hvilket parti som fikk hans stemme,
men jeg vet at han hadde sans for
Einar Gerhardsen - i hvert fall i en
periode. Kanskje var han litt godtroende. I hvert fall lyktes det folk å
overtale han til å delta i forskjellige
ekspedisjoner som neppe var verken
innbringende eller spesielt fornøyelige. Slik kom han til å seile en livbåt
fra England til Oslo og delta i en

Atlanterhavs-seilas med en treg
gammel skøyte i en sesong da det er
lite vind. Det tok hele evigheter å
komme seg tilbake til Europa.
En mann som var trygg på seg selv,
hadde ubegrenset personlig mot,
visste å gripe muligheten når den
bød seg, men hans væremåte var
lavmælt og vennlig.
Atle Sangolt
”Helter? Hvem snakker om helter
her?
Det er jo folk som vi kjenner!
Det er Peder og Eilert og Lars og
Johan,
Det er naboer, skyldfolk og venner!”
Disse verselinjene skrev Arnulf
Øverland
om
sjøfolkene
fra
Hustadvika, men vi tar disse med her
for vi synes de passer inn i vår
sammenheng også. Leif Larsen var,
som også Atle skriver, til forveksling
lik andre av sin generasjon. Han var
rolig, lavmælt og vennlig. Han ville
ikke høre om noen heltestatus, ”vi
gjorde bare jobben vår”, sa han i et
intervju en gang.
Da han bygde huset på
”Skulehaugen” i 1948 ble det også
et sted der vi ungene i nabolaget
kunne være, her var det god plass
på gutterommet til Atle, men ikke
minst, Leif Larsen hadde sørget for å
få bygget et solid ”disse-stativ” som
var svært populært. Her ble det
avholdt mangt et ”Fyllingsdals-mesterskap i hopp fra disse” der både
lengde og stilkarakterer var viktig om
en skulle hevde seg i konkurransen.
En mann med en slik krigsinnsats
bak seg skulle en tro ville få en

lysende karriere i marinen etter krigen, slik gikk det ikke, Leif Larsen
hadde ikke papirer på at han dugde
som offiser og slike kunne han heller
ikke skaffe seg for han var fargeblind!! Det kunne ikke godtas i marinen. Larsen forsøkte seg derfor med
en liten fabrikk som produserte
sportsutstyr, tursekker o.l Her sysselsatte han på det meste 7-8 fyllingsdøler, men fabrikken måtte gi
opp etter ca 4 år.
Da han drev fabrikken fikk han kjøpeløyve på bil og anskaffet en Opel
Olympia personbil 38 modell. På
prøveturen var jeg og Atle passasjerer. Vi var 11-12 år gamle og det å få
være med på biltur den gangen var
ikke akkurat dagligdags. Leif Larsen
satt ved siden av sjåføren som skulle sette Larsen inn i bilkjøringens
finesser. Under en snumanøver på
den smale ”skoleveien” syntes visst
Larsen at det var fare for utforkjøring
så han hugg tak i håndbremsen og
stoppet bilen. Sjåføren smilte litt og
begynte på en forklaring om at han
nok hadde full kontroll via bremsepedalen, men vi i baksetet hadde
sett reaksjonen og var virkelig imponert, nå skjønte vi fullt ut hvorfor Leif
Larsen var blitt ”Shetlands-Larsen”en slik reaksjonsevne hadde vi aldri
sett før….
En vintersesong produserte fabrikken feltsenger for forsvaret, da fikk
jeg, som 15-16 åring, jobb hos
Larsen og lærte han å kjenne også
som arbeidsgiver og sjef: Samme
fine mannen, rolig, lavmælt og med
et skjelmsk smil på lur hele tiden.
Han var krigshelt og han var kjendis, men for oss var han først og
fremst nabo og fyllingsdøl og det er
slik vi husker han.
K.S.

Årsmelding 2004
Styret har i meldingsåret vært sammensatt slik:
Leder:
Nestleder:
Sekretær:
Kasserer:

Rune Fyllingen
Marion Larsen
Kjell Sælensminde
Astrid Haugland

Styremedlem: Jacob Frosta
Varamedlem: Otto R. Larsen
Varamedlem: Jørgen O.
Gulbrandsen

Styremøter:
Styret har i meldingsåret hatt 8 styremøter, herav ett sammen med
Kulturkontoret, og protokollført 40 saker.
Av styresaker kan vi nevne:
Samarbeidet med det nye Kulturkontoret for Fyllingsdalen og Laksevåg er
kommet godt i gang, vi har hatt representanter fra kulturkontoret med på
styremøter i laget og vi har hatt flere møter for å planlegge aktivitetene i
Kårhuset og samarbeidet ellers, f.eks om Kulturdagene. Medlemsverving.
Styret arbeider med en vervebrosjyre som kan brukes for å introdusere
laget for nye medlemmer. Styret arbeider også med å få en bankgiroblankett med egen logo til bruk ved kontingentinnkreving og likeens eget skrivepapir med lagets logo. Disse trykksakene settes i produksjon når lagets
logo er endelig utformet. Krohnegårdsmarsjen. Styret har tatt kontakt med
Idrettsforeningen Viking med forespørsel om en skal blåse liv i den gamle
”Krohnegårdsmarsjen”Bedriftsbesøk. Styret mener at det kan være interessant at noen av lagsmøtene blir lagt opp som bedriftsbesøk i
Fyllingsdalen. Første møte av dette slaget blir årsmøtet 24/2 der vi besøker Auto 23 A/S. Kårhuset som ”Pepperkakehus” Styret synes det var
svært gledelig at Myrholtet barnehage sitt bidrag til ”Pepperkakebyen”, en
tro kopi av Kårhuset, ble tildelt ”Kulturhusprisen” Den saken gav mye
god PR også til Historielaget. Styret har sendt brev til Nebbestølen
Borettslag med forespørsel om flytting av borettslagsskiltet som står i
hagen ved Kårhuset. Skiltet er feilplassert og svært dominerende. Styret
har også sendt brev til kommunen vedr. utbyggingen ved
”Lyskasterhaugen”
Medlemsaktiviteter:
26.02.04. Årsmøtet 2004 ble holdt i Ungdomshuset.
02.05.04. Besøk hos Laksevåg Kultur Historisk Forening.
09.10.04. Høstfest med 5-års markering i Ungdomshuset.
24.10.04. Kulturdagene 2004: Lokalhistorisk rusletur,utstilling i Oasen og
”åpent hus” i ”Kårhuset”.
Alle disse aktivitetene har vært referert og omtalt i medlemsbladet.

Andre aktiviteter. Kårhuset:
”Åpent hus”. Kårhuset har vært åpent for publikum siste søndag i hver
måned. Skoler og barnehager har tilbud om omvising og historiefortelling
i Kårhuset. Vi har hatt 5 skoleklasser og 7 barnehager på besøk i 2004.
Besøksvirksomheten var høsten 2004 noe preget av omleggingen i kommunen og sammenslåing av Kulturkontorene, men for våren 2005 er det
planlagt større aktivitet med 10 skoleklassebesøk og 12 barnehagebesøk,
og tilsvarende antall høsten 2005 dersom kommunen (kulturkontoret) gir
klarsignal. Kårhuset har ellers vært nyttet til styremøter, til redaksjonskomitemøter og til andre møter og kurs. Blant annet har det vært arrangert
adventsmøter for sykehjemspasienter. Det har vært hele 13 dugnadssamlinger fordelt på dugnadsarbeid både i og utenfor huset.
Medlemsbladet ”Fyllingsdølen”
Laget har dette året kommet i gang med eget medlemsblad som har fått
navnet ”Fyllingsdølen”
Bladet er ment som et medlems- og meldingsblad til medlemmene, men en vil også legge stor vekt på å få med
artikler som gir historiske oversikter. I de to numrene som er kommet i
2004 har en utenom referater og lagssaker også funnet plass til orientering om en del av gardsbrukene i dalen, om ”skoleminner” fra eldre tid og
om kirkens historie i Fyllingsdalen. Redaksjonen tar gjerne mot tips fra
medlemmene med forslag til innhold og stoffvalg.
Kurs i slektsgransking
Kurset i slektsgransking kom i gang 18. januar 2005, med Nils Martin Hole
som leder. Gruppen er kommet godt i gang, har hatt 4 møter og blir mer
og mer entusiastiske……
Arbeidsprogram 2005
Laget vil også i 2005 stå for drift og enklere vedlikehold av Kårhuset og
hagen rundt. Besøk av skoleklasser og barnehager vil bli avviklet i det
omfang kommunen (Kulturkontoret) finner riktig. Laget vil arrangere medlemsmøter med aktuelt program ( f. eks. bedriftsbesøk eller besøk til
andre historielag, museum og lignende. Slike møter kan eventuelt kombineres med en blåtur) Lokalhistorisk rusletur i forbindelse med
Kulturdagene 2005. Høstfest som vanlig i sept./okt.
Styret vil også arbeide med å registrere, merke og omtale aktuelle kulturminner i Fyllingsdalen. Medlemsverving. Styret vil selv være aktive, men
også engasjere medlemmene, i medlemsverving. Målsetting 50 nye medlemmer i 2005.

Fyllingsdalen Historielag
Protokoll fra årsmøtet 24.02.05 på Auto 23 A/S. Møtet var lagt opp
som et kombinert årsmøte og bedriftsbesøk på Auto 23 A/S. Det
møtte 25 medlemmer. Det var ingen merknader til innkallingen.
Formannen, Rune Fyllingen, åpnet møtet og ønsket velkommen til
årsmøtet og til bedriftsbesøk på Auto 23 A/S.
Sak 1. Konstituering
Til møteleder ble valgt Rune Fyllingen Til å skrive under protokollen ble
valgt Magne Oksholm. Til referent ble valgt Kjell Sælensminde.
Sak 2. Årsmelding
Formannen leste årsmeldingen som også var kopiert og utdelt til årsmøtedeltakerne. Det kom merknad om at årsmeldingen også burde inneholde talloversikt over antall deltakere på de ulike arrangementene. Det kom
positiv tilbakemelding på innhold og utforming av medlemsbladet
”Fyllingsdølen”, og Jørgen O.Gulbransen takket sine medarbeidere i bladet for innsatsen i 2004. Det fremkom også merknad om at de kopier av
årsmeldingen som var delt ut på møtet ikke hadde styremedlemmenes
underskrift. Dette er imidlertid i orden på originaldokumentet. Ellers ble
årsmeldingen enstemmig godkjent.
Sak 3. Regnskap
Også regnskapet var kopiert og utdelt til møtedeltakerne. Formannen gikk
igjennom og kommenterte de enkelte postene. Det ble stilt spørsmål om
økonomien til medlemsbladet, og Jørgen O.Gulbrandsen svarte at de to
numrene av bladet som kom ut i 2004 var omtrent fullfinansiert gjennom
tilskudd og annonser. Regnskapet som var revidert av Turid Bolstad, ble
enstemmig godkjent.
Sak 4. Arbeidsplan 2005
Styrets forslag til arbeidsplan ble godkjent uten merknad.
Sak 5. Budsjett
Styrets forslag til budsjett ble godkjent etter retting av en skrivefeil.
Sak 6. Innkomne forslag
Fra Kari Hoffman var det kommet brev med henstilling til styret om å
arbeide for registrering, merking og omtale av kulturminner i Fyllingsdalen.
Formannen viste til arbeidsplanen for 2005 der dette arbeidet er med i sty-

rets prioritering. Det kom forslag om at laget kunne kopiere opp passende
kart som medlemmene kunne bruke til slikt registreringsarbeid.
Sak 7. Valg
Dag Tore Johannesen la fram valgkomiteens innstilling. Samtlige kandidater ble enstemmig valgt.
Leder
Kasserer
Styremedlem
Nestleder
Sekretær
Varamedlem
Varamedlem
Revisor
Valgkomite

Rune Fyllingen
Jan Eidsvåg (ny)
Elisabeth Hyldmo(ny)
Marion Larsen
Kjell Sælensminde
Jørgen O.Gulbransen
Kari Hoffman (ny)
Turid Bolstad
Terje Johannessen
Dag Johannessen
Astrid Haugland (ny)

gjenvalgt for 1
valgt for 2 år
valgt for 2 år
ikke på valg
ikke på valg
gjenvalgt for 1
valgt for 1 år
gjenvalgt for 1
gjenvalgt for 1
gjenvalgt for 1
valgt for 1 år

år

år
år
år
år

Formannen takket for fremmøtet og for deltagelse i årsmøtet og gav regien over til Thorrolf Fredriksen og hans medhjelpere som sto for dagens
servering og orientering om bedriften vi besøkte.
Ref. K. Sælensminde

Vi takker for støtte til trykking av bladet:

Oasen

Fyllingsdalen og Laksevåg
kulturkontor

Auto 23 AS
Fyllingsdalen Historielag sitt årsmøte ble i år avviklet på kantinen til
Auto 23 A/S i Krokatjønnvegen. Kveldens vert var Thorrolf T.
Fredriksen som sørget for god bevertning og som også fortalte litt
om Auto 23 A/S sin historie i Fyllingsdalen. Fyllingsdalen Historielag
takker Thorrolf og hans medhjelpere for god mottakelse og interessant orientering. Nedenfor følger et kort referat fra det Thorrolf
Fredriksen fortalte om seg selv og firmaet.
Thorrolf Troye Fredriksen ble født
samme året som faren, Robert
Fredriksen (smed og bilmekaniker)
grunnla firmaet ”Automobilfirmaet
av 1923 A/S”. Thorrolf og firmaet
er således like gamle. Faren ble
rammet av sykdom og døde i 1951
og Thorrolf måtte overta firmaet
28 år gammel, men hadde allerede
da vært sterkt med i driften siden
1942. Den gangen lå anlegget i
Lars Hillesgt., det var moderne,
men det var for lite og ikke rasjonelt nok når Thorrolf, som faren
hadde lært han, skulle ”se minst
fem år frem i tiden”

Utsnitt fra årsmøtet

Fyllingsdalen ble innlemmet i
Bergen i 1955, men tiden var ikke
moden for å flytte anlegget til
Fyllingsdalen da, det skjedde først
i 1971.
I 1955 dro Thorrolf til Amerika, der
studerte han hvordan supermarkedene og handlesentrene vokste
frem, og så at disse var basert på
bilbruk, noe som også betyr parkering. Da forsto han at den samme
utviklingen ville vi få i Bergen også,
det betydde at virksomheten måtte
ut fra sentrum.
Men Thorrolf hadde lært noe annet
også i Amerika. Han innså at bilbruken og etterspørselen etter biler
ville eksplodere, nå skulle ”alle” ha
bil ikke bare ”de som hadde penger.” Det viktigste ble ikke å selge
biler, men å finansiere bilkjøpet! I
dag ser Thorrolf tilbake og konstaterer at han tenkte rett den gangen.
Da Thorrolf måtte bestemme seg
for plassering av sitt nye senter tok
han frem kartet og fant at
Fyllingsdalen lå midt i den nye
Bergen som utviklet seg, og midt i
Fyllingsdalen lå Stormyra, det var
dit han måtte og det var dit han
kom.

Thorrolf T. Fredriksen og Rune Fyllingen i ivrig passiar

Han tok kontakt med Gustav
Sælen og kjøpte i første omgang
20 daa av Stormyra. Senere ble det
atskillig mer. Riktignok var myra
så dyp at en måtte til med 23 meter
lange påler for å få fundamentert
bygget og heile 8000 kubikkmeter
fyllmasse, men Auto 23 Vest A/S
ble etablert her i 1971 i et anlegg
på 6500 kvadratmeter. Anlegget
inneholdt salgsavdeling, butikk for
deler og rekvisita, bilverksted og
vulkaniseringsanlegg.
Året etter var bensinstasjonen ferdig og det første moderne bilsenteret i Bergen var skapt.Senere ble
det reist parallelle industrihaller
med opp og nedkjøring til annenetasjene i bygningene og dermed
hadde en fått hypermoderne
regummierings- og baneanlegg for
gummi til lastebil, buss, trailer og

for anleggssektoren, og avdeling
for teknisk gummi for industri,
anlegg og gruver. Anlegget var
blant de største i Norden og det
mest moderne.
Med det store arealet på Stormyra
kunne en bygge mer enn det en
trengte selv, han kunne drive utleie
av eiendommer, ja, Auto 23 A/S har
leid ut til og med til konkurrenter.
Ved inngangen til 80-tallet ble Auto
23 A/S sagt opp som hovedforhandler for Opel, men fikk, etter at
de gikk til sak; lov til å forhandle
disse i ytterligere 5 år, det gav Auto
23 A/S tid til å bestemme hva de
ville gjøre videre.
Nå gjorde de japanske bilene sitt
inntog og for Auto 23 A/S ble det
Mazda, i tillegg hadde de etablert
et nytt firma, ”Reco Vest A/S” som
forhandlet Renault, men som nå

forhandler den firehjulsdrevne
Subaru, ”vi visste noe om vinterveier og fremkommelighet på vinterføre i Norge”, sier Fredriksen.
Senere ble Auto 23 A/S forhandler
av det Sør-Koreanske bilmerket
Hyundai, et merke som Fredriksen
karakteriserer som, ”det bilmerket i
verden med høyest kvalitet”.
Men Thorrolf Fredriksen er ikke
bare bilforhandler og eiendomsforvalter, han driver også innen shipping, er medeier i 5 bulkskip med
en tonnasje på 200.000 tonn og
også medeier i selskapet som driver disse skipene.
Av Auto 23 A/S sin over 80-årige
historie har de siste 34 åra også
vært en del av Fyllingsdalen sin
historie. Vi har selvsagt lagt merke
til at vi har fått en bilforretning som

har stått for mye av utbyggingen
på Stormyra, men vi har også merket oss at samme forretning også
er involvert i andre sider av samfunnslivet bl.a. ved sponsing og
støtte til idretten i dalen.
Det er en imponerende forretning
Robert Fredriksen, og senere
Thorrolf Fredriksen, har bygd opp,
og som Thorrolf sier i 80-års skriftet, ”det er ergerlig å tenke på at
når man en gang dør, mister man
sjansen til å se hvordan det gikk
videre. Du vet ikke hva som kommer, men du lever jo videre i dem
som kommer etter.”
Fyllingsdalen Historielag ønsker
Auto 23 A/S lykke til videre i
Fyllingsdalen.
K.S.

Kårhuset, eller ”Det gule huset” som det også blir kalt, er base for
Fyllingsdalen Historielag. Vi har åpent for alle interesserte hver
siste søndag i måneden, unntatt i juni, juli og desember.
Åpningstiden er fra kl. 11.00 til kl. 15.00. Det blir servert vafler,
kaffe og saft for en billig penge. Det er også omvisning og orientering om huset. Hefter om Fyllingsdalen er til salgs.
Ta gjerne med venner og kjente!

Fra krigens dager

av Kåre Kvinge

På Løvåshaugen bygget tyskerne luftvernanlegg tidlig i 1941. Disse
anlegg besto av 4 store luftvernkanoner av kaliber 10.5 cm. De var
oppstilt i en firkant med avstandsmåler i midten. Ellers var der flere
20 mm kanoner for angrep som kom i lavere høyde. Det var også
anlegg for lyskastere. For å betjene dette, hadde tyskerne 110 soldater fra luftforsvaret.
Det var små brakker på selve haugen og større brakker ved veien. 2
av disse kan vi se i dag. Den ene er
lager for forsvaret, den andre er
Fyllingsdalen teater. Der var også
garasjeanlegg, og hus for badstue
og dusjer. Vann ble pumpet opp fra
Løvåstjernet.
For å få kanoner og annet utstyr
opp på haugen, hadde tyskerne
hjelp av en taubane som de lot
bygge. Denne hadde sitt utgangspunkt der hvor Fyllingsdalen teater
er i dag. Den gamle veien opp til
haugen ble også bygget i regi av
tyskerne, men noe senere under
krigen. Ammunisjon til kanonene
ble lagret i bunker ved veien opp til
Løvåshaugen. Der var også små
brakker for ammunisjon plassert
forskjellige steder i dalen.
Soldatene som kom her i 1941 ble
stort sett værende under hele krigen.
Lyskasteranlegg ved veien opp til
Nordnesdalen(kalt for ”Lyskasterhaugen” under krigen), bygget noe
senere enn Løvås batteri
Her satte tyskerne opp 1 lyskaster
samt lytteapparat. Det var også
gjort plass til nok en lyskaster, men

denne var ikke ferdig før krigen var
over. Her var også brakke for soldatene som antagelig var i et antall
av 10 – 12 stykker. Disse var under
ledelse av en underoffiser som
igjen sto under kommando av
befalet på Løvåshaugen.
Befolkningen i dalen fikk et varsel
på forhånd at flyangrep var nær
forestående ved at alarmen gikk på
lyskasteranlegget
og
på
Løvåshaugen. De kunne også høre
dette ved at dieselaggregatene
startet opp.
Sælehaugen
Tyskerne gikk i årsskiftet 1944/45 i
gang med å lage luftvernstillinger
på Sælehaugen. Der var 2 fundamenter med tilhørende bunkere. I
februar –45 nektet bonden på
Sælehaugen tyskerne å ta vann fra
gårdens brønn. En avgjørelse som
resulterte i at tyskerne forlangte at
gårdens beboere og dyr skulle forlate gården. Bøndene i dalen hjalp
til med flyttingen. Dyrene ble plassert på de nærmeste gårdene.
Gamle Bjørgeveien
Sent under krigen satte tyskerne
opp noen eldre luftvernkanoner
langs med veien.

Gårdsbruk i Fyllingsdalen

I dette medlemsbladet er det gårdene Nordre Sælemyr og
Sælensminde, som blir presentert.
Nordre Sælemyr
Bildet over viser Nordre Sælemyr, i
dagligtalen kalt for Wergeland
gård. Andreas og Oline Wergeland
kom fra Verkland i Sogn og kjøpte
gården i 1920. Gårdstunet slik bildet viser lå omtrent der hovedtorget i Oasen ligger i dag.
Produksjonen på gården var
hovedsakelig melk og grønnsaker
og bruket var på mange måter et
mønsterbruk, men da Oasen skulle
bygges måtte produksjonen legges
ned også her.

Wergelandshuset, Nordre Sælemyr lå der
hvor Oasen Torg er i dag.
Foto: Jørgen O. Gulbrandsen

Familien Wergeland fikk oppleve
det som også mange av de andre
grunneierne ble utsatt for, at kommunen var ivrig etter å få hånd om
arealene og starte utbyggingen,
men gjorde lite for å imøtekomme
brukerne med å tilrettelegge tomter og lignende slik at brukerne
kunne få etablere seg på nytt.
Våningshuset på gården ble således brent ned før familien hadde
rukket å bygge ferdig erstatningsboligen!
Siste bruker, Johannes Wergeland,
som ble fratatt hele næringsgrunnlaget sitt da gården ble nedbygget,
startet opp med motebutikken
”Sarong” i Oasen, en butikk han
drev i mange år.
Bildet viser våningshuset og driftsbygningen på Sælensminde. I bakgrunnen, til høyre, ser vi minkfarmen. I venstre billedkant litt av
driftsbygningen på Løvåshaugen.
Her ligger Nebbestølen barnehage
i dag. Midt på bildet, der det er en
rekke med trær, rant elva. Der elva

Sælensminde

kom ned på flaten dannet det seg
en stor dam som var dyp i den ene
enden og grunn i den andre (ved
utløpet). Her var fin sandgrunn, så
dammen egnet seg ypperlig som
badedam. Siden dammen lå på
eiendommen
til
gården
Løvåshaugen eller Løvås, br.2,
som i dagligtale are ble kalt for
Haugen, fikk dammen selvsagt

navnet "Haugadammen".
På gården ble det produsert melk
og grønnsaker, men bruket var for
lite til å gi leveveg for familien, brukeren, Leif Sælensminde, hadde
derfor arbeid utenom gården.
Gården var i drift frem til utbyggingen av Oasen tok til, da ble Leif
Sælensminde ansatt som gartner
og vaktmesterassistent på Oasen,
et arbeid han hadde til han ble
pensjonert.
De historiske bildene er hentet fra
CD-en “ Fyllingsdalen i gamle
dager”.

Bildet er tatt fra Ørnahaugen
Foto: Aud Sælensminde

Vårtur til Langøy Kystkultursenter

Søndag 22. mai møtte 33 forventningsfulle historielagsmedlemmer
frem ved Oasen som var startpunktet for Historielaget sin vårtur til
Langøy Kystkultursenter. Og deltakerne ble ikke skuffet, på Langøy
ble vi godt mottatt og fikk servert både kulturhistoriske og kulinariske godbiter.
På Langøy har det vært handelssted fra 1878. Anders Nilsen
Langøen startet med salteri og
krambu og fra 1884 også bakeri.
Bakeriet og salteriet var i drift frem
til 1910, men krambua holdt stand
helt frem til rundt 1970.
Fjell kommune sammen med
Hordaland Fylkeskommune opprettet i 1990 en stiftelse som siden
den tid har restaurert og drevet
stedet.

Historielaget i kaffistøvo

I dag kan en besøke nøstet der det
gamle salteriet var og krambua der
den gamle innredningen med disk,
hyller, melskuffer, vekter og lignende fremdeles er intakt. Eller du
kan besøke bakeriet for å se hvordan skillingsbollene blir stekte.
Disse kan du etterpå nyte i
”Kaffistøvo” med en god kopp
kaffe til.
Historielaget ble mottatt av Størk
Winsents som fortalte om stedets
historie og om hvordan det blir drevet i dag. Vi stiftet bekjentskap
med den gamle bakerovnen som
måtte fyres opp dagen før selve
bakingen og som slukte 500 liter
ved før den ble varm nok til søndagens skillingsbollesteking. Vi var
på krambua og kjente litt på den
gamle stemningen som alltid var

Kaffistøvo med bakeriet i kjelleren

på slike krambuer, den tidens sosiale samlingsplass, der en kunne
møte folk og bli oppdatert på ”siste
nytt” og å løse ”verdensproblemene”.
Veggen der en skrev med kritt,

(”tok på krita”), varer som ikke ble
betalt kontant, er borte, men ”svarteboka” som senere ble brukt til å
notere ubetalte varer er intakt fremdeles.
I dag fremstår Langøy som et
levende kulturminne i
et vakkert landskap
som også er ypperlig
som badeplass, fiskeplass og til friluftsliv
og rekreasjon ellers.
Så om ikke dette er
nok – skillingsbollene
alene er verd hele
turen…….

Størk Winsents forteller om den gamle bakerovnen fra 1884
som nå er restaurert og som produserer noen fantastiske
skillingsboller…..

Foto:
Jørgen
Gulbrandsen og
Aud Sælenminde

O.

Besøk fra Gulen
Mandag 9.mai hadde Fyllingsdalen Historielag besøk av Gulen
Pensjonistlag fra Eivindvik i Sogn. 14 pensjonister hadde tatt turen
fra Eivindvik til Fyllingsdalen for å besøke Kårhuset og høre om
Historielaget. Det var Petra og Petter Ersvær som hadde fått kontakt
med pensjonistlaget i Eivindvik.

Besøk fra Gulen Pensjonistlag. Fornøyde gjester.

Petra Ersvær, sammen med Sissel
Wergeland og Rigmor W. Bjaastad

Solen skinte og gjestene koste seg.

hadde pyntet flott med blomster og
flagg, både inne i Kårhuset og ute i
hagen. Så all ære til
komiteen! Gjestene ble
først traktert med kjøttsuppe, deretter vafler og
kaffe. De fikk høre om
Historielaget og Kårhuset, og fikk også en
omvisning
inne
i
Kårhuset.
Flere av gjestene var
godt kjent i Fyllingsdalen,
bl.a. byggmester Leif
Nyhammer, som hadde

Sosialt samvær etter maten
bygget mange hus i Fyllingsdalen,
og de syntes det var rart å se de
store forandringene det hadde blitt
her.
Pensjonistlaget var svært fornøyd
med alt de fikk se og høre, og takket hjertelig for seg ved 15-tiden
da de ble kjørt til båten i byen.

Det er givende for Historielaget å få
kontakt med folk fra andre distrikt,
så en stor takk til komiteen som
fikk i stand besøket.
Tekst
og
foto
Gulbrandsen

Jørgen

Høstfesten blir i år lørdag 29. oktober.
Kulturuken i Fyllingsdalen og Laksevåg er fra 22.oktober til 30. oktober
Historielaget har medlemsmøte tirsdag 27. september

Redaksjonskomitéen ønsker alle
leserne en riktig god sommer!

O.

Returadresse: Jørgen O.
Gulbrandsen
Løvåsbakken 94
5145 Fyllingsdalen
Tlf. 55 16 29 49

Minnesmerke over Leif A. Larsen, ved Fyllingsdalen Idrettshall.
Bekranset 17. mai.

Redaksjonskomiteen har bestått av:
Jørgen O. Gulbrandsen
Astrid Haugland og
Kjell Sælensminde

