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Kjære leser
Det foregår for tiden en omfattende utbygging rundt om i
Fyllingsdalen. Det har vel sjelden vært så mange byggeprosjekter
i gang som nå. Boliger trengs, men det kan bli for mye og for tett
også.
En av farene er at utbyggingsprosjektene ”spiser opp” mer og mer av grønt- og
friområdene. Krohnegårdsmarkene er reddet, i alle fall foreløpig. Stor takk til alle
dem som har stått på og kjempet for å bevare et flott naturområde. Lynghaugparken
skal også utbygges, og det er usikkert hvor mye som blir igjen av selve parken når
et omfattende idrettsanlegg er ferdig. Parken har dessverre forfalt de siste årene,
grunnet manglende prioriteringer fra politikerne. I tillegg skal også butikkjeden Lidl
etablere seg i området med de følger det vil få.
På området ved Hesjaholtet er en større utbygging under planlegging. Farene der
er at Kanadaskogen vil stå i fare. Tar man først litt, blir det snart tatt mer av det flotte
friområdet som Kanadaskogen er.
Å ta vare på våre grøntområder er meget viktig, ikke minst for trivselen i bydelen.
Folk trenger noe mer enn boliger.
Et annet aspekt ved den store utbyggingen er trafikkøkningen som vil følge med.
Trafikk skaper både støy, eksos og fare for ulykker. Bare i Løvåsområdet er 3-4
utbyggingsprosjekter under planlegging i tillegg til de prosjekter som er avsluttet,
blant annet det nye Løvåsen sykehjem. Alt dette vil skape svært mye trafikk, noe
som myndighetene må ta på alvor etter hvert.
Fyllingsdalen er en flott bydel som alle vi som bor her, er glad i. Derfor er det viktig
å ta vare på verdiene vi har og som skaper trivsel for befolkningen i bydelen.

Jørgen O.Gulbransen
red.ansvarlig
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Turforslag i Kanadaskogen
Kanadaskogen har et stort antall
stier, på kryss og tvers, som gir en
turgåer svært mange turmuligheter.
Utsiktspunktene og skogsidyllene
er mange, men i denne artikkelen

skal vi bare beskrive to av dem,
nemlig Laksevåghytten ”Skogly”
og Viggohytten, og vise hvordan en
finner frem til disse.

Kart av Kanadaskogen
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Laksevåghytten ligger idyllisk til i et
skogholt vest for Nordnæsdalen og
Viggohytten ligger på et flott utsiktspunkt
sør for toppen av Gravdalsfjellet.
Hyttene ligger bare en halvtimes gange
fra hverandre, begge er søndagsåpne
og begge kan således besøkes på
samme søndagstur.

Du kan også følge vegen frem til
vegdelet sør for Tennebekktjernet, her
tar du traktorveien opp til høyre og følger
denne til den går over i sti. Følg stien til
stikryss, her er det skilt som viser vegen
til Viggohytten og Laksevåghytta.
Men du kan også starte fra
endestasjonen til bussene i Nipedalen og
gå rett opp til Nipetjernet (bratt). Videre
sør for tjernet og opp til Viggohytten.

Laksevåghytten nåes lettest fra
Nordnæsdalen. Kjør til parkeringsplass
i Nordnæsdalen og følg veien som går
over i god sti vestover til hytten. (Se
kartskisse) Fra Laksevåghytten er det
god sti videre opp til Viggohytten.
Du kan også starte turen fra
parkeringsplassen ved Betanien. Gå
til enden av Jonstadveien og følge
stien videre til Laksevåghytten og
Viggohytten. Stiene er merket med
skilt.

Det er mange stier som fører til
Viggohytten og alle bør prøves, for vegen
opp gir deg også store naturopplevelser.
Vi fyllingsdøler har et unikt naturområde
i Kanadaskogen som vi bør nytte og
verne om som rekreasjonsområde.

Et tredje alternativ er å starte fra toppen
av Vestlundveien, følge traktorveien
noen hundre meter og siden følge
stien nordover og opp til Viggohytten.
(Da kan du besøke Laksevåghytten på
nedovervei.)

”Skogly”

Vil du heller starte turen fra Løvåsdalen,
kan du følge stien opp Eikelia, eller du
kan velge det bratteste alternativet som
går opp til Eikelifjellet og Eikelisteinen.
Herfra går du videre nordover på god
sti mot Fyllingsnipa før stien svinger
østover og mot Viggohytten.
Fra Spelhaugen kan du ta flere stier,
du kan følge veien nesten til topps
der det går en traktorvei til høyre, følg
denne til den gamle eika (som er innhul
og ypperlig som fotomotiv med noen
inni som kikker ut!). Ta stien rett opp til
venstre og følg denne til Eikelifjellet og
videre til Viggohytten.

Laksevåg Turn-og Idrettslags hytte i
Nordnæsdalen.
Foto: A.Sælensminde
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Medlemmene i Laksevåg Turn- og
Idrettslag hadde allerede i 1920 årene en
drøm om å skaffe seg hytte, men hadde
ikke verken tomt eller penger å bygge for.
Men da var det at Halvdan Espelid ble
kjent med idrettslagets hyttedrøm. Han
hadde, sammen med broren og noen
ungdomsvenner, i sin tid fått overta det
gamle billettkontoret til Laksevågfergen
og hadde satt dette opp som hytte i
Nordnæsdalen, rundt århundreskiftet.
Han tilbød nå idrettslaget både hytten
og den 9 mål store tomten som gave.
Hytten ble restaurert og ombygget i
1931 etter omfattende dugnadsinnsats
fra medlemmene. Hytten har altså i år
sitt 75-års jubileum.

Siden 2000 har hytten blitt rustet opp
med nytt tak og ny kledning, og brønnen
har fått nytt brønnhus. Hytten er nå
i god stand og det er hyttestyret sitt
ønske at hytten vil bli flittig brukt både
av medlemmer og turfolk.
Tekst:
Kjell
Sælensminde
opplysninger fra Einar Skjerping

etter

Viggohytten

Hytten har gjennom alle år vært et
samlingspunkt for glade fjellvandrere.
Her er det hyggelig å ”stikke innom”,
men hytten har også vært brukt
som overnattingssted og arena for
idrettsarrangement. ”Hyttefemkamp” var
en svært populær idrettsgren gjennom
mange år.
Hyttens historie forteller om både oppog nedturer, hytten var for eksempel
i dårlig stand i 60-åra, men ildsjelen
Reidar Steinsland tok fatt i dette og
fikk satt hytten i stand igjen. Senere tok
Olav Kristensen over og har holdt hytten
i stand helt frem til årtusenskiftet. I dag
er Einar Skjerping formann i hyttestyret.
Hytten, som ligger lunt og vakkert
til i et idyllisk skogholt, er åpen hver
søndag og alle er velkommen innom.
Helt siden starten har det vært tradisjon
at lagets medlemmer og andre samles
på hytten 2. juledag, denne tradisjonen
er fremdeles lys levende, på denne
dagen kan det derfor være flere hundre
besøkende i hytten.

Viggohytten.Foto er hentet fra www.viggohytten.
com

Den første hytten på denne tomten
ble bygget i 1915. Hytten ble i 1925
kjøpt av sportsklubben Viggo, og
kjøpesummen var kr 1.500,-. Hytten
ble reparert og utbygget og ble straks
alle Viggomedlemmenes samlingssted.
I 1934 fikk klubben kjøpe grunnen og ca
4 mål tomt rundt hytten.
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Det var stor aktivitet i hytten i 30årene. I 1939 var planene for utvidelse
klare og materialer innkjøpt, men krigen
satte en stopper for dette arbeidet. I
etterkrigstiden gikk det både opp og
ned med vedlikeholdet, og fra 80-årene
ble forfallet svært synlig. ”Det ble farlig
å gå inn i hytten og turfolket gikk i stor
bue for å slippe synet av den”, heter
det på Viggohyttens hjemmeside.
Tilstandsrapporten som klubben fikk
utarbeidet i 1995 var klar: ”Forfallet
var kommet så langt at klubben ikke
kunne gjøre mer”…Men da var det
at entusiastene Sverre Ivar Holm og
Willy Johannessen møttes. De startet
”Viggohyttens Venner” 5. desember
1996, og nå begynte ting å skje. De fikk
positiv presseomtale, og de maktet å
skaffe sponsorer og ivrige dugnadsfolk,
så den 6. september 1998 kunne
Viggohytten igjen åpne for publikum.

og det foreligger planer om å drenere
myra nord for hytta for å få en teltplass/
lekeplass for barn. Her vil en også bygge
en ”gapahuk” der folk kan nyte turnisten
de dagene været tilsier at en bør ha ”tak
over hodet”.
Viggohytten ligger på et flott
utsiktspunkt sør for Gravdalsfjellet.
Herfra ser du hele Fyllingsdalen,
mestedelen av Fana og store deler av
kommunene sørover mot Stord. Turen til
Viggohytten må oppleves og er herved
anbefalt!.
Tekst:
Kjell
Sælensminde
opplysninger fra Jack Frosta.

etter

Vi takker for støtte til
trykking av bladet:

I dag drives hytten av ”Viggohyttens
Venner” som er en ideell stiftelse.
Hytten er åpen hver søndag fra
september til juni og her selges vafler,
kaffe, te, buljong og ”Rett i koppen”.
Speidergrupper fra Fyllingsdalen og
Laksevåg, familiegrupper, Viggohyttens
Venner og Viggoseniorer er hyttevakter.
Hytteboken viser at det årlige
besøkstallet er 2.500 – 3000, men
tallet kan sikkert dobles når en regner
med alle de som tar turen hit opp de
dagene hytten ikke er åpen. Hytten tar
mot grupper fra Turlaget og fra LHL,
men også fra skoler og barnehager.
Hytten kan leies på dagtid til møter og
andre sammenkomster, for eksempel
fødselsdagsfeiring for barn, men hytten
blir også leid ut til skoleklasser og
lignende som ønsker overnattingstur
( 10 køyplasser). I de siste årene er det
bygget nytt utedo og nytt uthus/vedhus,

Fyllingsdalen og
Laksevåg kulturkontor
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Kulturvandring i Kanadaskogen
Det har vært stor aktivitet i Historielaget i år. I tillegg til egne arrangement,
har Historielaget vært medarrangør
på flere av programpostene under
høstens kulturuke som ble arrangert
av Fyllingsdalen og Laksevåg
kulturkontor. Flere av arrangementene
blir omtalt på de følgende sidene.
Kulturvandring i Kanadaskogen
Den lokalhistoriske rusleturen gikk i år til
Laksevåghytten og Viggohytten.
Trass i både regn og tåke var det likevel
25-30 turgåere som søndag 29. oktober
møtte frem ved Betanien der Kåre
Kvinge sto klar til å guide oss gjennom
løypen.
Første stopp var Jonstadgården der
Kåre Kvinge orienterte om gårdens
historie og dens eiere, i tillegg til de
krigsminnene som også knytter seg til
dette området. Vi fikk også orientering
om den gamle hoppbakken som lå
her før krigen. I Nordnæsdalen fikk
vi orientering om Nordnæs Batalion
og deres bruk av den 426 dekar store
eiendommen de disponerer her. Etter
hvert som vi passerte grunnmursrester,
orienterte Kvinge også om alle hyttene
som har vært i Kanadaskogen. Vi fikk
også vite en del om bakgrunnen for de
to privateide hyttene som fremdeles er i
bruk, ”Sethaug” og ”Brattheim”.

Vår guide Kåre Kvinge

Hovedattraksjonene på denne turen var
likevel Laksevåghytten og Viggohytten.
På Laksevåghytten, ”Skogly”, var det

Einar Skjerping orienterer om Laksevåghytten
”Skogly”
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Jack Frosta orieterer om Viggohytten

Einar Skjerping som tok mot og ønsket
oss velkommen inn. Der fikk vi en fyldig
og interessant orientering om hyttens
75 årige historie. (Se egen artikkel i
bladet). Etter besøket i Laksevåghytten
tok gruppen fatt på stigningen opp
mot Viggohytten. Alle kom frem, våte
og til dels skitne, men i fin form. Her
sto vaflene og kaffen klar, og likeledes
Jack Frosta som orienterte om hyttens
historie fra 1915 og frem til i dag.
Både Viggohytten og Laksevåghytten
er åpne hver søndag og begge ønsker
turgåerne i Kanadaskogen velkommen
innom. (Se egen artikkel i bladet)
Tekst: Kjell Sælensminde
Foto: Aud Sælensminde
Spreke turgåere lar seg ikke stoppe av regnvær
og vind.
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Krohnegårdsmarsjen

Vi er igang

Foto: Sture Distad

Første søndag under Kulturdagene, den 22. oktober, ble Krohnegårdsmarsjen avviklet for 14. gang.
Denne tradisjonelle marsjen, som
første gang ble arrangert i 1955,
startet opp igjen i fjor etter mange
års fravær. Den er nå kommet for å
bli et fast innslag i programmet for
Kulturdagene.

teste sine botaniske kunnskaper. I mål
vanket det diplom til alle og medalje til
barna.
I år var ikke værgudene på arrangørenes side før starten, men ble
heldigvis mer og mer samarbeidsvillige
etter hvert som marsjen skred frem.
Målpasseringen kunne derfor for de
fleste skje i brukbart vær med tendens til
solglytt. Trass i store nedbørsmengder,
da marsjen var gjennomført og det
var tid for kaffe og vafler, var det
bare blide fjes å se i Ungdomshuset.
Krohnegårdsmarsjen blir arrangert
i nært samarbeid med Turn og
Idrettsforeningen Viking.

Det ble gått to løyper, den lange
løypen går fra Ungdomshuset opp
dalen til Løvstakkskiftet og retur over
Krohnegården. Den korte løypen
(familieløypen) går fra Ungdomshuset
rundt Lynghaugtjernet, forbi kirken, bak
Oasen og tilbake til Ungdomshuset.
På denne løypen var det også innlagt
natursti der både barn og voksne kunne

Tekst:Kjell Sælensminde
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Askøytur

Deltagerne fotografert ved minnesteinen i Strusshavn

Søndag 21.mai dro 15 medlemmer av
historielaget på busstur til Herdla. Vi
startet ved Oasen, og i Strusshamn
like over Askøybroen, fikk vi med
oss dagens guide som var Erling
Virkesdal. Han var meget godt kjent
på Askøy, og han var svært flink til å
fortelle.
Vi gikk av bussen ved kirken i
Strusshamn. Det var den andre kirken
i Strusshamn. Den første som lå litt
lengre inne i bukten, brente ned på
1800-tallet. Den nye var en moderne
grå betongkirke, bygget i 1969. Fra
kirkebukten vandret vi langs stranden
og besøkte et lite strandsitterhus. Det
var så lite at vi måtte gå inn i flere puljer,

Foto: J.O. Gulbrandsen

men de som bodde her har sikkert
hatt det lunt og varmt når de satt ved
vinduet og så ut over livet ved og på
sjøen. Det var en annen tid, og mye i
Strusshamn var fra en annen tid. I sin tid
lå Vestlandets fineste gjestgiversted her
i Strusshamn.
Det er brent ned. A.Johannessens
shoddyfabrikk var her fra 1810. Den
ble etablert etter at den gamle kirken
brente ned. Det samme gjorde en mølle
som Hans Nielsen Hauge hadde fått
bygget. Shoddyfabrikken fantes ikke
lenger, men pakkhuset var ominnredet
til festlokaler og møte – og arbeidsrom
for både Askøy husflidslag og Askøy
historielags museumslag. I bakken
ovenfor havnen troner ”Godseierhuset
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Erling Virkesdal forteller
om Askøy og Herdla på
Herdla museum
Foto: J.O. Gulbrandsen

på Strusshamn”. Det er det eldste huset
på Ask, sannsynligvis bygget før 1700.
Bussen tok oss videre til Hanøytangen,
et nytt industristed. Blant annet ble
Trollplattformen bygget her. Neste
stopp var Ramsøy. Øyen ble bundet
sammen med Askøy i 1988 ved at stein
fra Stureanlegget ble brukt til å fylle ut
sundet mellom de to øyene. Vi vandret
opp til restene av et tysk festningsanlegg
og fikk en flott utsikt over farvannet
utenfor Ramsøy. Vi fant en liten park,
en minnepark over båten ”Spring” som
gikk ned i 1930 og hvor 11 mennesker
fra Ramsøy omkom. Her spiste vi vår
medbrakte niste i ly av en fjellskrent som
guiden fortalte var uthult til bruk under
krigen. Vi hadde en fredelig matpause i
deilig solskinn.
Vi dro videre forbi Steinseide. Herfra
kom stein som er brukt til plassen rundt
”Den blå steinen” på Olav V plass.
Guiden fortalte hele tiden underveis.
Han sa at navnet Fromreide betød det
fremste eidet og navnet Kjerrgård kom
fra kvernhus.
På Herdla besøkte vi først museet
med sin interessante samling før vi gikk

11

opp til kirken. Herdla Kirke har en lang
historie. Første kirken var bygget her i
1146. Det var en kirke viet St. Nicolaus,
sjømennenes vernehelgen. Kirken var
eid av Munkeliv kloster i Bergen og ble
på 18-hundretallet kjøpt av staten. Under
et uvær i 1850-årene ble den så skadd
at den ble revet, og en ny og større kirke
ble vigslet i 1861. Rundt 1930 brant
denne kirken og i 1938 ble kirken vigslet
for 2. gang. Under krigen ble bygningen
brukt til lager og hestestall. 1. april 1951
ble kirken vigslet for 3. gang. Og slik
står den i dag.
Det ble ikke tid til en tur på flyplassområdet. Det får vi ha til gode til en
annen gang.
På hjemturen tok vi en rask avstikker til
Ask Mølle hvor Amalie Skram en kort tid
hadde bodd med sin første mann. Noen
mener hennes dikteriske evner ble født
her.
Ved Strusshamn kunne vi takke Erling
Virkesdal for en fin og lærerik tur, og
bussen dro hjem med glade og fornøyde
deltakere.
Tekst: Marion Larsen

Sommertur til Rosenlund gård

Otto Larsen orienterer og forteller på tunet

Foto: J.O. Gulbrandsen

Søndag 11. juni samlet ca.20
medlemmer og andre interesserte
seg til et besøk på Rosenlund gård.
Vi ble godt tatt i mot av Otto Reigstad
Larsen. Han fortalte om Berta og hennes
mor og deres liv på gården, og ellers
det som hadde skjedd frem til i dag
når gården drives med struts og andre
gårdsdyr. Det var mye spennende å
se både for voksne og barn. De store
strutsene kunne virke litt skremmende,
men også imponerende. Geitene var
flotte og det morsomste var når de to
morløse lammene snek seg til å suge
melk av spenene til kua som nettopp
hadde fått kalv. Utsikten fra Rosenlund
på slike fine soldager kan nesten ikke
beskrives. Vi vandret rundt og nøt det
hele. Mange av de besøkende gjorde
som oss: Avsluttet med en strutseburger

Mating i ”begge ender”.
Foto: J.O. Gulbrandsen

og en kopp kaffe på tunet.
For dem som ikke har vært på Rosenlund
før, kan et besøk varmt anbefales. Følg
med når det averteres med åpen gård
neste gang.
Tekst: Marion Larsen

Høstmøte
Klær og håndtverkstradisjoner i Fana
Tirsdag 26. september var det møte i Fyllingsdalen Historielag i Ungdomshuset.
Formannen, Dag Tore Johannessen, ønske velkommen til 22 fremmøtte
medlemmer.

Mange var interessert i å se nærmere på de tingene Olga hadde med.

Kveldens foredragsholder var Olga
Breivik som snakket om ”Klær og
handverkstradisjoner i Fana”. Hun
tok utgangspunkt i begrepene bunad,
folkedrakt og nasjonaldrakt og forklarte
om opprinnelsen til disse tradisjonelle
klesmotene. Hun hadde med seg
et rikholdig utvalg av stakker, liv og
brystduker fra kvinnebunader, og bukser,
vester og strømper til mannsbunader.

Foto: Aud Sælensminde

Hun hadde også med seg andre ting
som for eksempel dåpsluer.
Også
fanabunaden
har
tatt
utgangspunkt i de nasjonale fargene,
derfor er bunadene ofte også kalt
”nasjonaldrakt”. Mannsbunader har hatt
ulik utforming opp gjennom tidene, men
ble standardisert fra ca. 1913. I den
senere tid er der kommet til nye drakter,

for eksempel ”Bergensbunaden”. Disse
draktene er designet av dyktige og
spesielle designere. Bunadene derimot,
er blitt utviklet av et stort antall personer
opp gjennom tidene og har fått sitt
design på den måten.
Mye av det en finner av mønster på
bunadene har symbolsk betydning. En
kunne for eksempel se på bunaden om
eieren var gift, om vedkommende bar
sorg eller hvilken sosial status eieren
hadde. Brystdukene for eksempel,
kan ha symbolene alfa og omega
– det første og det siste. Grønne blad
symboliserte fruktbarhet, sølv står
for renhet og gull for det himmelske.
Påfuglfjær er evighetssymbol, og
kors av forskjellig slag symboliserer
det guddommelige. På lommene på

fanabunaden (mannsbunaden) finner
en symbol på de 11 gode disiplene. På
samme måte finner en ulike symbol på
sokkene; tre kroner, åtte-blad-rose og
stjernesymbol.
Etter foredraget ble det stilt mange
spørsmål og mange var interessert i å
se nærmere på de tingene Olga hadde
med. Det var tydelig at dette var det stor
interesse for.
Under kaffepausen orienterte formannen
om de arrangement historielaget skal ha
i høst, høstfesten, Krohnegårdsmarsjen,
lokalhistorisk rusletur og ”Åpent hus” i
Kårhuset.
Tekst: Kjell Sælensminde
Foto: Aud Sælensminde

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!

Redaksjonen ønsker leserne en god jul og
et godt nytt år!

Sydamen i Dalen

Aslaug (84)
med datter,
svigerdatter og
3 barnebarn
som hun sydde
bunader til.
Bildet er tatt i
1995.
Foto: Bjarte
Breistein

Aslaug Ivarda Breistein het hun, men ble ofte kalt sydamen i Dalen. Hun
flyttet til Fyllingsdalen i 1952, da bygget hun og mannen Andreas huset sitt
på Krohnegården, som den gang het Fosseskiftet.
Min mor ble ble født i 1910 i Lonevåg
på Osterøy og begynte sin karriere som
syerske allerede som 13-14 åring da
hun sydde dukkeklær som hun solgte
til andre barn. Som 20. åring begynte
hun i sylære og fikk svennebrev. Etter
at hun var ferdig startet hun sin egen
systue. Hun hadde da så mye arbeid at
hun ansatte flere, blant disse var Edit
Skare som hun senere ble nabo med i
Fyllingsdalen. I 1944 giftet hun seg med
Andreas og i 1945 fikk de min søster
Inger, og i 1949 kom jeg.
Til Fyllingsdalen flyttet mine foreldre i
1952. Der tok hun straks opp syingen.

Hun begynte å sy for naboer, og for Edit
som var bondekone og mange barn å ta
seg av, og ikke så god tid til å sy lenger.
Snart sydde hun til ”halve Dalen”. Når
hun sydde til folk på gårdene, var det
gjerne slik at hun kom til gården om
morgenen og ble der hele dagen. Min
søster og jeg kom da rett fra skolen til
den gården hun sydde, og fra dette har
jeg mange gode minner. Nebbestølen
var den gården hun var mest på,og der
var det spennende å være, for der var
gutter å leke med. Terje, Ole og Lars var
omtrent på min alder. Vi hoppet i høyet,
fisket ørret i elven, var hos kyrne, så på
grisene, akte kjelke i utmarken (der hvor

Kirken står i dag). Det aller gøyeste var
å sitte på en gammel defekt traktor å
leke at vi kjørte bil.
Når min mor var på gårdene fikk
vi spise middag også der, og det var
alltid så godt. Jeg synes de hadde
søndagsmiddag til hverdags. Som
betaling fikk min mor ofte kjøtt istedenfor
penger. Og hvis det hadde vært kalving
fikk hun råmelk som hun laget pudding
av. På Nebbestølen var hun ofte og
sydde i Det Gule Huset hos tantene,
som vi kalte dem. Det var Olga, Tilla og
Martha. Når jeg spiste middag der så
stod alle søstrene rundt meg og fulgte
med, og når jeg hadde spist opp bar de
inn enda mer mat. De var så bekymret
for at jeg skulle gå sulten fra bordet, noe
jeg aldri gjorde.
På Bolstad var min mor også mye.
Der var det kort vei fra Sælen Skole.
Der var guttene, Einar, Ivar og Ola, som
jeg husker best, eldre enn meg, men de
var greie og lekte med meg. En gang
hadde oksen kommet seg løs, og da
ble alle barnene jaget inn i huset. Einar
Bolstad tok da en stang og fikk til slutt
tredd den inn i en ring som oksen hadde
i nesen og da kunne han leie den inn
igjen fjøset. Løvåsgården var hun også
mye og sydde på. Der bodde Herborg
og Rasmus. Herborg var fra Heradstveit
i Hardanger. Hun og min mor hadde
mange felles kjente. Hun var også på
Hanstveitgården hos Steffen og Kristi.
Der var det gøy for meg å være for der
var det også mange å leke med. Hos
Aslaug og Leif Sælensminde var hun
veldig ofte. Det jeg husker best derfra
er at det var en liten fotballbane som vi
spilte på. Der var jo Sigmund omtrent på
min egen alder. Min mor arbeidet også

ofte på Lynghaug gård,der bodde Henrik
og Afhild Haukås. Henrik hadde gått i
klasse med min far på Haukås Skole i
Åsane.
Dette er de gårdene som jeg kan huske
at hun var og sydde, men det var sikkert
flere. Hun sydde også for mange andre
i Dalen, og de kom da hjem til henne for
måltagning og tilpassing. Prisene hun
tok var 30 kr. for vanlige kjoler og 50 kr.
for selskapskjoler. Noen kom hjem og
fikk klippet stoffet, og så sydde de selv.
Hun var også lærer på arbeidstuen i
Ungdomshuset, som Husmorlaget drev.
Etter at hun fikk barnebarn, trappet hun
ned på syingen for andre og begynte da
å sy for familien. Hun hadde en veldig
god hukommelse. Hun gikk i Oasen å så
på barneklær, etterpå gikk hun hjem og
sydde en tro kopi av klærne. Den store
drømmen hennes var at alle jentene i
familien skulle ha bunad, og det måtte
være Hardangerbunad, det var nok der
hun hadde røttene sine. Hun sydde til
datter, svigerdatter og barnebarn. Den
siste som fikk bunad var Therese som
var konfirmant i 1995. Min mor var da
nesten 85 år.
I 1974 flyttet hun ut av Fyllingsdalen.
Mannen Andreas var da blitt svaksynt og
de fikk da bo i Vestlandske Blindeforbund
sitt hus på Landås. I 1990 døde Andreas
og hun ble alene, men hun reiste mye.
Hun var ofte hos datteren i Horten, og
reiste faktisk til Syden for første gang
i 1994. De siste årene hun levde,
var ikke helsen så god, hun hadde
hjerteproblemer og synet ble dårlig. Hun
døde 22.mars 2001. Andreas og Aslaug
er begge gravlagt på Fyllingsdalen
Kirkegård.
Tekst og foto: Bjarte Breistein

Bolstadgården

Bolstad gård ca. 1910

Bolstadgården lå på vestsiden av
Ortuvannet. Låven, som ble revet høsten
1983, lå der hvor Rådgivergården ligger
i dag. Våningshuset står fremdeles
der det har stått siden det ble bygget
i 1838, men det har vært utbedret og
modernisert mange ganger. De store
kastanjetrærne som omkranser huset
er minst like gamle som huset selv.

Det historiske bildet er fra CD
”Fyllingsdalen i gamle dager”

Gården var på ca 80 dekar. innmark
og kulturbeite. Drifts-opplegg var
som vanlig her i Fyllingsdalen, en
kombinasjon av melkeproduksjon og
grønnsakproduksjon. Siste ordinære
driftsåret var 1983. Da tok arbeidet
på Torgny Segerstedsvei til og gjorde
videre gårdsdrift umulig.
Tekst: Einar Bolstad
Foto: Aud Sælensminde.

Bolstad gård idag
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Skulpturer og minnesmerker
I Ortunparken, ved nordre bredd av
Ortunvannet, står en byste av Ivar B.
Sælen. Ivar B. Sælen ble født i 1855
i Lindås, men vokste opp på Sælen
gård.

og effektivisere produksjon og drift ,
og var en foregangsmann på mange
områder. Han var en av de første til å
dyrke grønnsaker for salg i Bergen,
og skal ha vært den første til å kjøpe
plog i dalen. Ivar B. Sælen var også
en av initiativtakerne da Fyllingsdalen
Ungdomslag ble stiftet i 1897.
Ivar B. Sælen var sterkt opptatt av styre
og stell og ble valgt til mange tillitsverv.
Han var ordfører i Fana kommune i seks
år, og varaordfører i tretten. Han hadde
også mange fylkeskommunale verv. I
1900 ble han valgt som stortingsmann
for Høyre i Hordaland. Han satt på
Stortinget under unionsoppløsningen
i 1905 og var sentral i arbeidet med å
forene motsetningene i Stortinget slik at
det kunne fattes et enstemmig vedtak
om unionsoppløsning. Han returnerte
til rikspolitikken da han ble utnevnt til
kirkeminister i Halvorsens regjering i
1923, men tiden som statsråd ble kort,
han døde samme høst.

Minnesmerke Ivar Sælen ved Ortun Skole
Foto: Jørgen O. Gulbrandsen

Allerede 22 år gammel overtok han
gården etter sin far. Han ble kjent som
en dyktig bonde og drev gården fram
til å bli en av de største i Fana, som
Fyllingsdalen den gang var en del av.
Han var opptatt av å omorganisere

Bysten av Ivar B.Sælen er støpt i bronse
og montert på en sokkel i sandblåst
singelbetong. Minnesmerket er laget av
Nils Aas. Han laget bysten på basis av
eldre fotografier, og den viser Sælen slik
han så ut omkring 1920. Minnesmerket
ble finansiert ved lokale bidrag med støtte
fra Bergen kommune. Minnesmerket ble
avduket 17.mai 1979.
Tekst: Astrid Haugland
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Veinavn i Fyllingsdalen
skuespillet ved å lese Asbjørnsen og
Moes: ”Reinsdyrjakt ved Rondane”.
Også her møter vi en Peer Gynt som
lyver og skrøner.

Åse: Peer, du lyver!
Peer Gynt: Nei, jeg gjør ei!
Åse: Nå, så bann på det er sant!
Peer Gynt: Hvorfor banne?
Åse: Tvi du tør ej! Alt ihop er tør og
tant.
Slik begynner et av de mest kjente
skuespillene til Henrik Ibsen, Peer Gynt.
Skuespillet ble skrevet i sommeren
1867 da Ibsen bodde i Italia. Ibsen
irriterte seg over nasjonalromantikkens
drømmer om Norges storhet, og gjør i
stykket narr av selvgode og skrytende
nordmenn. Ibsen skal ha fått ideer til

I år er det 100 år siden Henrik Ibsen
døde. Også vi i ”Fyllingsdølen” har lyst
til å markere jubileet. I Fyllingsdalen
er Ibsen hedret ved at to veier har blitt
oppkalt etter personer i Peer Gynt,
nemlig Peer Gynts vei og Mor Åses
vei. Veiene ligger på Myrholtet, i Holtet
borettslag.
Tekst: Astrid Haugland

Fra Holtet borettslag der Peer Gynt og Mor Åsesvei ligger
Foto: Jørgen O. Gulbrandsen
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Fossen i elven fra Tennebekktjernet
Foto: Jørgen O. Gulbrandsen
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