FYLLINGSDØLEN
Medlemsblad for Fyllingsdalen Historielag

Silo på Bolstad gård ca.1920
Foto: A.Sælensminde
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Kjære leser
Å jobbe dugnad er et typisk norsk fenomen. Det er en gammel
tradisjon som vi kan være stolt av. Vi har et annet sted i bladet
skrevet om dugnaden som ble gjort omkring Kårhuset til
Historielaget, og det er prisverdig at så mange stiller opp. Men
alt arbeidet som blir gjort i laget er jo en slags dugnad, ikke minst
for de som hver siste søndag i måneden stiller opp i Kårhuset,
steker vafler, lager kaffe og har omvisning i huset. Stor takk til
dem også.
Norge er et av de få land i verden, ja kanskje det eneste, som har tradisjon for den form
for dugnad som vi bedriver. Det er enormt mange timer som blir nedlagt i foreninger og lag
over hele landet hvert år. Det er vanskelig å forestille seg hvordan landet hadde vært uten
all denne dugnaden. Denne form for arbeide har mange positive aspekter. For det første blir
nødvendig arbeid gjort gratis. I tillegg er det veldig sosialt, og det skaper identitet og samhold
hos dem som deltar i dugnaden.
Dessverre har det vist seg at det etter hvert har blitt vanskelig å få folk til å jobbe gratis til
gode formål. Kanskje har vi blitt for bedagelige og ønsker å komme til duk og dekket bord?
Det er beklagelig at hvis man skal komme dit hen at det må betales for alt som trengs å bli
gjort.
Vi får håpe at vår gamle tradisjon med dugnad vil fortsette og at dugnadsånden fortsatt vil
stå sterkt hos et folk som har fått det bra.
Jørgen O.Gulbrandsen
Red.ansvarlig

Redaksjonskomiteen har bestått av:
Jørgen O. Gulbrandsen
Astrid Haugland og
Kjell Sælensminde
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Steingardar og murar i Fyllingsdalen
”Dei gamle” kunne murarkunsten.
Tekst: Kjell Sælensminde
seg kunsten å bruka denne sjølv om
han ikkje var verken rektanguler eller
hadde tydeleg fasadeside. Men dei kunne
kunsten å bruka slegga og slå steinen slik
at han fekk den fasongen dei ville. Dei
kunne sjå om det var ”gong” i steinen og
korleis han ville kløyvast om dei brukte
slegga slik eller slik, og dei såg korleis han
ville høva inn i muren om han vart kløyvd
slik eller slik. Det er desse kunnskapane
som skil muraren frå amatøren.

”Stene har vårt Norge nok av”, seier
diktaren, og det har han vel rett i. Og
sidan det er, og har vore, så mykje av
dette materialet i landet så visste og
forfedrane våre å gjera seg nytte av
desse ressursane.
Stein er eit solid, varig og billeg
byggemateriale, i alle fall om ein
ser bort frå arbeidskostnader og
transportkostnader slik ”dei gamle”
ofte gjorde.

Mange av dei gamle murane står enno
kring om i Fyllingsdalen. Mange av
desse kan ein trygt karakterisera som
kunsthandverk, og solid kunsthandverk,
dei står like fine i dag som for meir enn
100 år sidan.

Stein vart mykje nytta som fyllmasse og
som kult under vegar og plassar, han
vart nytta i grøfter og i andre liknande
samanhengar, men mykje stein vart
nytta i alle slag typer av murarbeid.
Det var t.d. grunnmurar, kjellarmurar,
fjøsmurar, silomurar, vegmurar, elvamurar,
bakkamurar, køyrebaner, brukar og steingardar.

Bakkamurar
Bakkamurane vart sette opp i bratte
bakkar for å få ”flatare terreng” eller betre
arrondering. Bakkamurane gjorde det
lettare å gjera jordbruksarbeid, ein kunne
lettare ta seg fram med reiskap og ein
kunne hindra at jorda seig ned mot botnen
av bakken.

”Dei gamle” hadde ikkje råd til å kjøpa
ferdig murstein frå steinbrot slik vi for
det meste gjer i dag, dei måtte nytta den
steinen dei fann på garden og dei lærte

Bakkamur –
Johnstadgaarden
Foto:
Aud Sælensminde
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Bakkamur –
Johnstadgaarden
Foto:
Aud Sælensminde

Betanien Sykepleierskole. Begge desse
er truleg mura av m.a.Gustav og Ingolf
Løvstakken.

Slike bakkamurar finn ein framleis fleire
stader i Fyllingsdalen m.a. på innmarka
på dei tidlegare Lauvstakkgardane og i
bakkane der Johnstadgarden låg. Ein finn
og slike på Lauvåsgarden m.a. på den
sida som vender mot Løvåsen Sykehjem.
Elvamurar
Gjennom heile Fyllingsdalen rann det
elvar før utbygginga og mange av desse
rann gjennom dyrka mark. Her vart det
sett opp elvamurar på begge sider av
elva. Dette vart gjort for å hindra elva i å
grava ut dyrkajorda, for å halda elvaløpet
reint og for å få ein rett og rasfri elvakant.
Mestedelen av desse elvamurane er i
dag borte, elva går i røyr under overflata,
men ein finn framleis fine døme på slike
elvamurar både på Lauvstakkgardane
og i elva som renn frå Nordnesdalen
og ned mot parkeringsplassen ved

Elvamur i elva frå Nordnesdalen mot Betanien
Foto: Aud Sælensminde

Vegmurar
I samband med vegbygging vart det og
nytta mykje mur. Sume stader måtte
ein ha mur under vegen for at denne
skulle verta mest mogeleg plan både i
lengderetninga og i breidda, andre stader
måtte ein ha bakkamurar på oversida av
vegen for å hindra at jord, grus eller leire
rasa ut i vegen.

Elvamur på Lauvstakkgarden
Foto: Aud Sælensminde
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Kombinasjon
av elvamur,
vegmur og bru på
gamlevegen til
Johnstadgaarden.
Foto: Aud
Sælensminde

men vi finn fleire døme på slike steingarder
i Fyllingsdalen og. Ein av dei best bevarte
finn ein langs gangvegen mellom husa
på Betanien Sykepleierskole. Denne
steingarden var i si tid skille mellom bruk 2
og bruk 5 i Øvre Fyllingen.

Der vegen skulle kryssa ei elv vart det ofte
ein kombinasjon av vegmur, elvamur og
brukonstruksjon. Eit fint døme på ein slik
kombinasjon finn ein på gamlevegen bort
til Johnstadgarden.
Steingardar
Steingarden vart sett opp for å få eit skilje
mellom eigedomar eller mellom innmark
og utmark. Steingarden vart ofte lagt opp
av stein som ein fann i jorda når ein dreiv
med nydyrking. Å setta opp steingard
var såleis ein praktisk måte å verta kvitt
steinmengdene på, valget kunne vera å
legga han opp i mur som steingard eller
tippa alt i haug og laga ei ”steinrøys nedi
bakken”
Slik jordstein har oftast alle slag fasongar
og er ikkje alltid like gode å mura med, ikkje
alle steingardar vart difor like ”perfekte”,
men funksjonen var at muren skulle halda
ku, sau og hest unna, og den nytten gjorde
steingarden sjølv om det ikkje alltid var
”presisjonsmuring”
På Jæren t.d. finn vi svært mykje av slike
steingardar, der er jorda svært steinfull,

Steingarden langs vegen ved Betanien
Foto: Aud Sælensminde
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Brørne Gustav og Ingolf Løvstakken – førre
hundraåret største murmestrar i Fyllingsdalen?
Tekst: Kjell Sælensminde
og det er framleis ein del ”minnesmerke”
i form av ”gråsteinsmurar” att etter både
Gustav og Ingolf Løvstakken kringom i
dalen. Begge desse brørne var særs flinke
steinarbeidarar.

Mellom dei som kunne kunsten å mura
med ”gråstein” var Gustav og Ingolf
Løvstakken. Dei var fødd i 1893 og 1895
på garden ”Ivarsland”, ein av dei to
Lauvstakkgardane som ligg langs med
Krohnegårdsvegen i nedslagsfeltet for
Lauvstakkvatna

Dei sette opp alle slag murar, både
tørrmurar og murar der ein la steinane i
betong (t.d. silomurar og grunnmurar), dei
kunne det meste om murarhandverket.

Gustav fekk skjøte på garden i 1918, men
alt i 1923 vart det restriksjonar på drifta
avdi Laksevåg kommune kjøpte garden og
skulle nytta vatnet som drikkevatn. Om det
var dette som gjorde at Gustav fekk tid til å
vere murar for dei andre bøndene i dalen,
eller det var interessa for faget veit vi
ikkje, men han arbeidde mykje med stein,

Å mura køyrebaner, eller fundament til
låvebrua var eit storarbeid og til dette gjekk
det med mykje stein. Far min fortalde at
Gustav skulle mura køyrebana opp til
låvebrua på garden heime, og dei hadde
køyrt stein med hest
og steinslede ein
heil vinter og meinte
at no måtte det vel
vere rikeleg med
stein. Då Gustav kom
kasta han eit blikk på
steinhaugen og så
sa han: ”De kan nett
køyra sopassa til.” Det
seier vel litt om kva
steinmengde som skal
til og kor stort arbeid
det er å setta opp ein
slik ”kompaktmur”

Silo på Løvaas gard murt
ca.1921
Foto: A. Sælensminde
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Mur på garden ”Ivarsland” ved Krohnegårdsvegen.

Foto: A. Sælensminde

Vi veit ikkje om muren som står att framfor
der husa på Ivarsland sto, er mura av desse
brørne, men dette er så flott arbeid at det
er ikkje ”kven som helst” som har sett opp
denne. Begge brørne dreiv med steinarbeid
så lenge del levde, begge vart over 90 år.

To av dei byggverka som vi veit er murt av
Gustav Løvstakken er siloen (surhåkum) på
Løvaas og siloen (surhåkum) på Bolstad,
(sjå framsida av bladet) begge desse står
framleis.Her er steinen lagt i betong for
det var viktig at muren vart slett og glatt på
innsida.

Vi takker

for støtte til trykking av bladet:
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Referat fra årsmøtet 2007
Fyllingsdalen Historielag, 15.03.07.
Møtet ble holdt i Vesta Forsikring A/S sine lokaler i Fyllingsdalen.
Leder, Dag Tore Johannessen kunne ønske velkommen 28 medlemmer.
Det var ingen merknader til innkalling eller sakliste.
Til å skrive under protokollen ble valgt Thorleif Lyng og Bjørn Harald Sandve.
Sak 1. Årsmelding.
Årsmeldingen ble gjennomgått og kommentert av styrelederen. Det kom positive
tilbakemeldinger fra årsmøtet om arbeidet med bladet ”Fyllingsdølen” og om arbeidet i
”Kårhuset”. Årsmeldingen ble enstemmig godkjent.
Sak 2. Regnskap.
Kasserer Jan Eidsvåg la frem regnskapet og kommenterte dette.
Det var ingen merknader og regnskapet ble enstemmig godkjent.
Sak 3. Budsjett.
Kassereren la også frem budsjettforslag for 2007. Også dette ble godkjent etter et par
oppklarende spørsmål.
Sak 4. Arbeidsplan
Styreleder refererte styrets arbeidsplan for 2007:
a. Kårhuset.
b. ”Fyllingsdølen”
c. Kulturdagene

d. Andre arr.
e. Krigsminner
f. Medl.verving
g. Dugnad.

Omvising og historieformidling for skoler (3. klasse) og barnehager
holder frem som tidligere. Åpent hus hver siste søndag pr. mnd.
Medlemsbladet ”Fyllingsdølen” vil også i 2007 komme ut med to
nr med referater og historisk stoff.
Laget vil også dette året være med å arrangere kulturdagene høsten
2007. Vårt bidrag vil bli: Historisk rusletur, Krohnegårdsmarsjen, Åpent
hus i Kårhuset (både for barn og voksne) og høstfest for medlemmer.
Det er blitt tradisjon å arrangere en vårtur og et høstmøte, dette vil en
satse på også i 2007.
Noen av våre medlemmer er, i samarbeid med Byantikvaren, i arbeid
med å registrere og lokalisere krigsminner. Dette arbeidet vil fortsette.
Styret har planlagt stand på Oasen med presentasjon av laget og
verving av medlemmer.
Som vanlig vil det bli behov for dugnad i og omkring Kårhuset, styret
regner med velvillig oppslutning fra medlemmene.
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I bakgrunnen Marion Larsen, Dag Tore Johannesen og Kjell Sælensminde.
Foto: J.O. Gulbrandsen

Ragnhild Bolstad etterlyste arbeidet med opprensking i og omkring Sæleelven. Jostein og
Karsten Solheim orienterte om det arbeidet som har vært gjort og de kontakter de har hatt
med fiskerikonsulenten. Møtet konkluderte med at laget bør ta kontakt med Grønn etat i
kommunen med forespørsel om hva som kan gjøres for å vedlikeholde stien langs elven
og hva som kan gjøres med selve elven for å ta vare på denne, og den fiskebestanden
som er der.
Det ble også etterlyst om laget kan arbeide for å skaffe oversiktskart over Fyllingsdalen
som viser de gamle gårdsgrensene og hvordan den ”nye Fyllingsdalen” er bygget i forhold
til disse?
Det ble også etterlyst frivillige medlemmer som kan være med som omvisere og
historieformidlere i ”Kårhuset”
Sak 5. Valg
Formannen i valgkomiteen, Terje Johannessen, la frem valgkomiteens forslag til tillitsvalgte
i laget. Komiteen hadde ikke maktet å finne ny kandidat til styrelederjobben. Det
fremkom heller ikke noe forslag på årsmøtet. Etter en del diskusjon ble det, etter forslag
fra Magne Angvik, vedtatt at styret kommende år ”kan fungere uten valgt leder, men at
styremedlemmene innbyrdes konstituerer seg slik at lederfunksjonen til enhver tid blir
ivaretatt”
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For at styret skulle bli fulltallig, (5 stk.) rykker nåværende varamedlem, Anders Heien, opp
som fast styremedlem. Som ny varamedlem stilte Thorleif Lyng seg til disposisjon.
Valget ble deretter gjennomført etter valgkomiteens innstilling:
- Styremedlem
”
”
”
”

(Nestleder)
(Sekretær)
(Kasserer)

Marion Larsen (ikke på valg)
Kjell Sælensminde (ikke på valg)
Jan Eidsvåg (gjenvalg 2 år)
Bjarte Breistein (ny 2 år)
Anders Heien (ny 1 år)

-Varamedlem
”

Åse Hanstveit (ny 1 år)
Thorleif Lyng (ny 1 år)

-Revisor

Turid Bolstad (gjenvalg 1 år)

-Valgkomite
”
”

Astrid Haugland
Jørgen Ole Gulbrandsen
Elisabeth Hyldmo

Marion Larsen
takker avtroppende
leder Dag Tore
Johannessen

Møtet ble avsluttet med at nestleder, Marion Larsen, takket avgående leder, Dag Tore
Johannessen og styremedlem Elisabeth Hyldmo for godt arbeid i laget, og overrakte lagets
krus med blomster.
Etter årsmøtet orienterte Rune Joensen om Vesta Forsikring og selskapet sin historie i
Fyllingsdalen.
Ref. K.S.
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Krigsminne fra 1940
fortalt av Asbjørn Knut Iversen
Våren 1940 var svært kald, og selv om
jeg ikke merket så mye til det, var det nok
strevsomt for de voksne å holde varmen.
En sjelden gang fikk jeg være med til
Laksevåg på handletur. Vi fulgte den
samme veien tilbake til ferjekaien på
Laksevåg der butikkene var. En gang
da vi gikk langs Liavannet kom britiske
fly i angrep i lav høyde. De ble utsatt
for antiluftskyts fra Lyderhorn. Vi måtte
trykke oss helt inn til fjellskråningen under
Lyderhorn for å unngå faren for å bli
rammet av granatsplinter.

Som så mange andre familier var
vi engstelige for å bli i byen etter
overfallet tirsdag 9.april. Tante og onkel
tilbød oss derfor å få evakuere til deres
hytte i Kanadaskogen, den gangen
sa vi forresten bare Lappeleiren eller
Tennebekken. Hvordan vi kom oss fram
dit husker jeg ikke, men sannsynligvis
gikk vi til Sukkerhusbryggen og tok
Laksevågfergen over. Derfra gikk vi
landeveien via Nygård – Lyngbø –
Liavannet til Lappeleiren og så på
bygdevei til Tennebekk gård og på
sti videre til hytten. Hytten lå på en
bergnabb i nordenden av Svarttjern.

Min bror var en god lekekamerat for meg
under oppholdet. Vi beveget oss ikke langt
vekk fra hytten. Vest for hytten hadde vi
det bratte stupet, og ellers i terrenget var
vi lite kjent og kunne lett ha gått oss vill.
For det var egentlig langt mellom hyttene. I
blant hørte vi røster og rop fra andre hytter
i det fjerne, men vi kunne ikke se noen.
Jeg husker bare en hytte som de kante
for ”Hofsethytten” og en annen de kalte
”Hateren” – hva nå det kan ha kommet av.
Vi lekte med det vi fant i naturen, Erling
spikket for eksempel fine jagerfly. Og så
laget vi festninger på knausene og brukte
kongler som bomber og granater. Bestefar
ble ofte utsatt for våre ”luftangrep”. Men
ellers hadde vi barn det fredelig. Vi fikk
den maten vi trengte, selv om vi reagerte
på fisk stekt i tranolje. Vi gledet oss til
lørdagene da far og de andre mennene
kom på besøk med nyvaskede klær og det
gotteriet som var å oppdrive.

I begynnelsen var vi der hele familien untatt
min bror Carlo som hadde sluttet seg til de
norske styrkene i Granvin -/ Vossområdet.
Etter noen dager måtte mennene tilbake
til arbeidet i byen. Tilbake var da min
bestefar på 77 og ”kvinner og barn”, det vil
si min bror Erling (14) og jeg (8), mor, tante
og Olga Eikum. Hytten hadde to sovekott
med etasjesenger og altså sengeplass for
fire personer. Langbenker og gulv i stuen
ble altså soveplass for resten.

Vann hentet vi fra en enkel brønn, en grop
i myren øst for hytten. I passelig avstand
og ”sikkerhet” fra brønnen ble innholdet
utedoen gravd ned, og i samme område
hentet vi ved til oppvarming og matlaging.
Vedhogsten var nok neppe lovlig, men
nød bryter alle lover og trestubbene ble
etter fellingen nøye kamuflert med mose.
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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.

Foto: Bjarte Breistein

Etter at vi hadde avsluttet evakueringsoppholdet i juni 1940, var vi av og til på besøk
i hytten. Ved et slikt besøk benyttet min bror
Erling anledningen til å meisle innskriften
EVAK 11/4 – 4/6 1940 inn i bergveggen der
som hytten lå. EVAK står for evakuering.
Historien har tidligere vært trykket i ”Lyst
og Fryd”, medlemsbladet til Laksevåg
Kulturhistoriske forening, v/ Ove Færøvaag.

Vi takker
Fyllingsdalen og
Laksevåg kulturkontor

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 riktig
god sommer!

for støtte til trykking
av bladet:
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Dugnad
Tekst: Jørgen O.Gulbrandsen
Dugnad ved Kårhuset på Nebbestølen
Kårhuset som er basen for Historielaget,
trenger mye stell og vedlikehold. Spesielt
hagen og plenen er det mye arbeid med.
Vi har imidlertid en fast gjeng som jobber
flere ganger for året, hovedsakelig med
hagearbeid av alle slag, og maken til
iver og arbeidslyst som denne gjengen
fremviser, skal en lete lenge etter.
Etter øktene er det kaffe, saft og vafler,

Dugnad ved Kårhuset.

så det sosiale inngår som en viktig del.
Hagen er blitt flott etter hvert, men som vi
alle vet: ”Ingenting kommer av seg sjøl”.
Dugnaden er godt organisert av Sissel
Wergeland og Rigmor W.Bjaarstad, så
stor takk til disse to!
Er det flere som kan tenke seg å være
med på dugnad, så ta kontakt med Sissel
Wergeland.

Dugnad ved Kårhuset. Terje Johannes til
venstre og Dag Tore Johannesen planlegger

Dugnaden har gitt resultater.

Foto: Jørgen O.Gulbrandsen
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Litt historikk om Fyllingsdalen
Tekst: Jørgen O.Gulbrandsen
allerede i 1328 delt i Øvre Fyllingen og
Nedre Fyllingen og tilhørte datidens
virkelig store eier av landområder i
Bergens nærområder, Munkeliv kloster.
En tidligere ombudsmann for klosteret,
Folkvard Brodersen Riisbrech, ble eier ved
et makeskifte i 1651. Fransk kompanisjef
ved Bergenhus, Phuilip Nicoll, kjøpte så
gårdene i 1745, men solgte til brukerne
i 1755 (Nedre) og 1770 (Øvre). Begge
gårdene ble i 1960-årene bygget ut med
bolighus, kirke, skoler og bedrifter.

Bakgrunnen for at Fyllingsdalen ble
utskilt fra Fana og overført til Bergen
i 1955, var mangelen på byggeland.
Fyllingsdalen hadde i mange hundrede
år vært en jordbruksbygd med mange
store gårder. Her var også mye
grønnsaksdyrking.
I 1955 bodde det med stort og smått
1590 mennesker i bygden, mens det i
1983 bodde 21 000 mennesker. Da var
Fyllingsdalen blitt en såkalt drabantby i
Bergen med gjennomgangstrafikk og alt
som en moderne bydel fører med seg.
Nå i 2007 har folketallet i Fyllingsdalen
inkludert Bønes økt til ca 30 000.

Fyllingsdalen omfatter i dag et område
med 13000 dekar. Området ble regulert
i flere etapper, Varden-området i 1959,
den sørvestlige delen i 1962, og de
sentrale områder hvor hovedtyngden av
utbyggingen skulle skje i 1965.

Fyllingsdalen har navn etter gården
Fyllingen innerst i Fyllingsdalen. Gården
som kan være utskilt fra Sælen, var

Kilder:
Bergen
Byleksikon
og
Bydelsrapport fra
1983
Bildet er tatt før
utbyggingen og
viser det sentrale
Fyllingsdalen.
Gården i forkant
er Østre Sælemyr.
Midt på bildet ligger
Wergeland gård,
hvor Oasen nå
ligger. Til venstre
ligger Sælensminde
gård, og oppe til
høyre er Løvaas
gård, som fremdeles
ligger der som en øy
i landskapet Bildet
er utlånt av Sissel
Wergeland
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Veinavn i Fyllingsdalen
Sangerinnene i Fyllingsdalen
Tekst: Astrid Haugland
To av veiene på Krohnegården er oppkalt etter verdenskjente
sangerinner, nemlig Kirsten Flagstad og Jenny Lind.

Kirsten Flagstads veg.

Foto: J.O. Gulbrandsen

berømt. I sin samtid var hun internasjonalt
like kjent som Henrik Ibsen, Edvard Munch
og Edward Grieg. ”Århundrets stemme”,
”Sangernes dronning”, ”Verdens mest
dramatiske sopran”, ”den største Wagnersangerinne verden har kjent”. Dette er bare
noen av betegnelsene som er blitt brukt
om henne. Det ble da også starten på en
enestående karriere som førte henne til
de fleste av verdens største operascener
inntil hun avsluttet der hun begynte – på
Nationalteatret den 12. desember 1953.

Kirsten Flagstadsvei
Kirsten Flagstad ble født på Hamar i 1895.
Hun vokste opp i en svært musikalsk familie
og viste tidlig talent. I 1913 debuterte
hun på Nationaltheatret og i 1932 gjorde
hun sin første Wagner-rolle; det var som
”Isolde” på Nationalteatret.
Hun fikk sitt internasjonale gjennombrudd
først i 1935 da hun debuterte på The
Metropolitan Opera House i New York som
”Sieglinde” i Wagners opera ”Die Walküre”.
Før dagen var omme, var Kirsten Flagstad
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ble innledet i Berlin 1844, med senere
suksesser i Wien og London. Hun tok
avskjed med operaen 1849 og viet seg
til romanse- og oratoriesang. Jenny Lind
fikk tilnavnet ”Den svenske nattergalen”
etter en turne i Amerika fra 1850 til 1852.
Turneen var en stor suksess, og skoler,
teatre, veier og plasser ble oppkalt etter
henne. Jenny Lind døde i 1887. Hun ble
kalt sin tids ypperste sopran.

Kirsten Flagstad i rollen som Sigelinde

Etter sin offisielle avskjedskonsert holdt
hun en rekke veldedighetskonserter i
Norge og i 1958 ble hun utnevnt til Den
Norske Operas første sjef. Kirsten Flagstad
døde i 1962.
Jenny Lindsvei
Jenny Lind er en av flere framtredende
svensker som har fått veier oppkalt etter
seg i Fyllingsdalen.
Jenny Lind var født i Sverige i 1820. Hun
debuterte 18 år gammel som Agathe I “Der
Freischütz” av Weber. Verdenskarrieren

Jenny Lind

Jenny Linds veg

Foto: J.O. Gulbrandsen
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Skulpturer og minnesmerker i Fyllingsdalen
”Svevaren”
Tekst: Astrid Haugland
Skulpturen står plassert på Spelhaugen
ved innkjørselen til Statens Vegvesen.
Skulpturen er satt sammen av et stort
granitthjul og en menneskefigur i stål.
Gjennom steinhjulet går en aksling av
blankt stål, og figuren balanserer på
denne med venstre hånd og peiker ut
retningen med den høyre.
Skulpturen er laget av Ola Enstad og har
fått tittelen ”Svevaren”. Kunstneren er
tilknyttet Frysja kunstnersenter og har hatt
en rekke offentlige utsmykkingsoppdrag.
Skulpturen er bekostet av Hordaland
Vegkontor, og ble satt opp i 1985.
”Svevaren”

Vi takker

Løvåsen

for støtte til trykking av bladet:
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Gårder i Fyllingsdalen: Vesrte Sælen
Tekst: Jørgen O.Gulbrandsen
Våningshuset er bygget i sveiserstil
som var moderne fram til 1920. Det er et
trebrystet vestlandshus, det vil si at det
i fronten på huset lå tre rom på rekke og
rad. Fra inngangspartiet midt på i fronten
kommer en inn i en gang med stue på hver
side. I bakkant lå kammers og kjøkken. I
andre etasje var det to saler pluss et rom
med ark. Under hele huset en romslig
kjeller med verksteder, kjellerstue, potetog grønnsakkjeller, og midt i kjelleren,
der det var kaldest, melkekjeller. Huset er
ført opp i tømmer som er laftet sammen,
uten bruk av spiker.
Et snekkerverksted lå i bakkant av huset.
Der drev Gamle Steffen snekkerverksted
på hobbybasis. Tidligere hadde han skåret
ut alle knektene til huset. Ca 1970 ble
Steffen Hanstveit hedret av Foreningen til
Norske Fortidsminnemerkers Bevaring, avd.
Bergen for den ”pietetsfølelse og respekt
for overlevering av kulturverdier som er
utvist ved bygningarbeider på eiendommen
Sælen, Vestre.”

I mellomkrigstiden var sauehold en del av
driften. Ved St.Hanstider gikk bøndene
sammen om å få sauene ned til Fjøsanger
stasjon, der de hadde leiet et vogntog for
videre transport til Dale. Fra Dale ble sauene
jaget langs veien oppover den bratte fjellsiden
og innover Bergsdalen til Småbrekke. Der ble
de rodd over Småbrekkevannet for så å bli
sluppet løs i liene på andre siden av vannet
der Sælenbøndene hadde beiterettigheter.
20. september, ved Mikkelsmesse, gikk
returen tilbake til Sælen.
Teksten over er hentet fra Cd èn om
Fyllingsdalen.
Vestre Sælen Gård
Vestre Sælen eller Hanstveitgården som
den også kalles, er en av få gårder som ikke
er særlig forandret. Den er godt vedlikeholdt,
minner om gamle dager, og ligger som en
perle i landskapet.

Vestre Sælen gård
Foto: Foto: J.O. Gulbrandsen
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Gamle ord og uttrykk
Samla av Olav Søreide
I senga:
kvitel
høyende

kverrsetta
tvibyksa

ullteppe
hodepute

fjelga
kraula

Båtuttrykk:
sjølvsøkkja liten båt i dårlig forfatning
auster
vatn som blir aust ut av båt

lester
melder

Om fortellinger:
skosa
skrøne
rispa
skrøne
slåsa
skrøne
gøysa
skrøne, overdrive, spre rykte

Uttrykk:
har ikkje
sveve meg.. den tanken har jeg ikke
kommet på før..
fara fram
med..
å spørre seg forsiktig for..
å eta i seg hva har han spist som har blitt
så stor på det..
å bita i seg gå tilbake på, innrømme feil,
ikke ta til motmele

Om væremåte:
agalaus
ustyrlig, vågal, uvøren
småskoren smålig
ilska
illsint, uhemmet raseri
illtolig
betydning
1: tåler mye
2: tåler lite
læta
å syte og klage (lammelæte)
Andre ord:
måle
tette

beslaglegge
om folk: gallopplignende
forflytning..
pynte opp, rydde pusse
kravle og krype (maur eller
småunger!)
opplesing av tekst, ”en lang
lester”.
korn som skal males, mel
som fyker rundt mølla

bit av en større ting
surmelkskvett (bakteriekultur)
i for eksempel rømmekolle
for å framskynde surning

Vi takker for støtte til trykking av bladet:
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Returadresse: Jørgen O. Gulbrandsen
Løvåsbakken 94
5145 Fyllingsdalen
Tlf. 55 16 29 49

Tuntre på Løvaas gård
Foto: J.O. Gulbrandsen

