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Laget trenger deg
Neste
år
feirer
Fyllingsdalen Historielag
10 års jubiléum. Fra
den
spede
start
i
1999, har medlemstall
og lagsarbeid stadig
vokst i omfang. Det
har blitt tradisjon med
medlemsmøter høst og
vår, og gjerne en tur i
sommerhalvåret.
Styremøte i Kårhuset: Jan Eidsvåg, Kjell

Like siden oppstarten,
Sælensminde, Åse Hanstveit og Jostein
har ildskjeler i laget
Solheim. Olaug Sælen, Anders Heien og Bjarte
Breistein var ikke til stede da bildet ble tatt.
drevet
et
omfattende
Foto: A.Haugland
historieformidlingsarbeid i
Kårhuset, med ”Åpent hus”arrangement, omvisninger for barnehage-og skolebarn, og sammenkomster
for dalens eldre. Mye godt dugnadsarbeid har vært utført i Kårhuset, både
innom - og utomhus. Laget er også aktiv medarrangør på flere arrangement
på de årlige kulturdagene i Fyllingsdalen. For fem år siden fikk laget
medlemsblad, og det siste året har laget fått både egen hjemmeside på
internett, og vært fast bidragsyter til Bergens Tidende sine nettsider for
Fyllingsdalen. I likhet med andre lag, opplever Historielaget at dugnadsånden
dessverre er på hell. Skal historielaget opprettholde aktivitetene sine, er det
viktig at flere engasjerer seg i dugnads- og styrearbeid. De siste årene har
valgkomiteen strevd med å finne styremedlemmer, spesielt har det vært
vanskelig å finne medlemmer som vil aksle ledertrøyen. De to siste årene
har derfor styret arbeidet uten valgt leder. Driften har vært godt ivaretatt,
men dette er ikke tilfredsstillende i det lange løp. Alle medlemmer oppfordres
derfor til å gjøre en ekstra innsats for laget vårt det kommende år, og stille
seg positive hvis valgkomiteen skulle banke på døren.
AH
Forsidebildet: Magnny Mæland viser Hilde Fauskanger og barna Nora og
Silje de gode gamle ullunderbuksene som folka i Kårhuset brukte før.
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Kårhuset som minnehus
Kårhuset har vært Fyllingsdalen Historielag sin base like fra
laget ble stiftet. Huset er tilbakeført mye til slik det sto etter den
siste beboeren i 1994, med møbler og gjenstander hovedsakelig
fra 1950- og 60-tallet. Helt siden Fyllingsdalen Historielag fikk
disponere huset, har ildsjeler i laget, med Sissel Wergeland i
spissen, invitert beboere fra sykehjemmene i Fyllingsdalen til
Kårhuset.
Margit Engelsen og
Olga Løvås fra Løvåsen
Undervisningssykehjem
besøker Kårhuset
Foto: Aud Sælensminde

De av sykehjemsbeboere
som
lider av demens,
får i slike omgivelsene, med
kjente og kjære
ting, hjelp til
å hente fram
minner fra forgangen tid. Denne
metoden for å jobbe med
hukommelsen er også brukt i
helsevesenet.

Minner hentes fram
Gjestene samles til kaffe og
vafler rundt et pent dekket bord
med blomstrede kopper og sirlig
brettede servietter, nettopp slik
besøk foregikk ”i gamle dager”.
Gjenstander og plagg hentes
fram fra skap og loft, og tingene
gir de besøkende gjenkjennelse
og assosiasjoner til egne minner.

Sykepleiestudenter og
”Pårørendeskole”
Det har vært mange besøk fra
sykehjemmene i Kårhuset. Også
sykepleiestudenter har besøkt
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Hermetisert kjøtt. Prima konserveringsmetode før fryseboksens tid

Kårhuset for å lære hvordan en
kan arbeide for å hente fram
minner hos demente. Kårhuset
har også vært møteplass
for
”Pårørendeskolen”,
et
kurstilbud til pårørende av
beboere på Løvås sykehjem.
En desemberkveld i fjor samlet
deltagerne seg i Kårhuset for å
oppleve ”minnehuset”, og for å
høre om sykehjemsbesøkene.
De fikk også en omvisning og
mulighet til å kikke nærmere på
husets mange skatter.

Sissel Wergeland demonstrerer
datidens ”vaskemaskin”, vaskebrett og
Persil.

Gamle julekuler og merkelapper
vekker minner
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”Pårørendeskolen” nyter kaffen og vaflene

Også andre har anledning til
å få en omvisning. Kårhuset
er åpent hver siste søndag i
måneden fra kl. 11 til 15. med
salg av kaffe og vafler til en
billig penge.

NETTSIDER
På BT.no vil
Fyllingsdalen Historielag
v/redaksjonen til
medlemsbladet,
levere bidrag til BT.no
sine lokale nettsider for
Fyllingsdalen

Tekst og øvrige bilder:
Astrid Haugland

Nettadressen er:
BT.no/lokallokal/fyllingsdalen
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Nordnæsdalen
Nordnæsdalen er et godt benyttet turområde for fyllingsdøler,
spesielt for dem som bor lengst nord i Fyllingsdalen. Dalen har
fått navnet sitt fra Nordæs Bataillon som eier store deler av
dalen. Buekorpset som fylte 150 år i år, fikk eiendommen i gave
i 1918. Gaven kom fra ”gamlekarene” i korpset, bl.a. Christian
Sundt og Kristian Bing.
Eiendommen på 426 mål har
vært flittig brukt opp gjennom
årene. På eiendommen er
det stor idrettsbane og flere

hytter som korpsmedlemmer
har vært med på å bygge
opp. I sommerhalvåret har
buekorpsguttene overnattingsturer til hyttene. En årlig
og hevdvunnet tradisjon er
vårsamlingen på idrettsbanen.
Her møtes buekorpsgutter fra

Haakon Wallem

Christian Sundt
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Hytten til
Kristian Bing

Hytten til Christian Sundt

Nordnæs, Dræggen og Nygaard
og utkjemper en vennskapelig
dyst med konkurranser i friidrett,
fotball og tautrekking.
Ved idrettsplassen står to byster
av Christian Sundt og Haakon
Wallem. Wallem var den som
bidro med midler da veien og
idrettsbanen ble bygget etter
krigen.

Både Sundt og Bing hadde hytter
i Nordnæsdalen. Sundt sin hytte
sto like ved der bysten hans står
i dag. Han hadde også en liten
hytte til sjåføren sin(!) Bings
hytte lå lengre bak i lien. I likhet
med de fleste hyttene i dalen, er
begge hyttene i dag borte, bare
rester av fundamentet kan sees
i terrenget.

Nordnæsdalen
var
et
yndet hytteområde i forrige
århundrede.
Hyttebyggingen
startet på slutten av 1800-tallet
og varte fram til 2. verdenskrig. Det var spesielt Laksevågbeboere, men også byfolk fra
Bergen som hadde hytter i
dalen.

Tekst: Astrid Haugland
Foto: Aud Sælensminde
Historiske
bilder
hentet
fra
”Lokalhistorisk rusletur til hyttene i
Kanadaskogen og Nordnæsdalen” av
Kåre Kvinge
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Kulturdagene i Fyllingsdalen 2008
Fyllingsdalen
Historielag
har i flere år vært en aktiv
medspiller i Kulturdagene i
Fyllingsdalen og Laksevåg,
slik var det i år også. Søndag
19. oktober arrangerte vi
Krohnegårdsmarsjen.
Tirsdag 31 oktober hadde
vi åpent møte på Borghilds
Før start
minne der Kjartan Rødland
holdt foredraget ”Dalen som forandret Bergen”. Torsdag 23. oktober
var det kulturformidling i Kårhuset for Myrholtet Barnehage og på
søndag 26. oktober var det ”Åpent hus” i Kårhuset.

Krohnegårdsmarsjen
Krohnegårdsmarsjen samlet i
år et førtitall deltakere. De fleste
gikk den lengste løypen (7 km)
fra Ungdomshuset over Skaret,
Løvstakkskiftet,
Krohnegården

og tilbake til Ungdomshuset, men
den korteste løypen (3km) er også
populær. Marsjen er en uhøytidlig
turmarsj for hele familien, tiden blir
notert på diplomet, men de fleste
gir seg likevel tid til å nyte turen
og å teste ut sine kunnskaper
om Fyllingsdalen ved å svare på
spørsmål som de finner på stasjoner
underveis. Og etter marsjen er det
kaffe og vafler og hyggelig prat om
turen og oppgaveløsningene.
Krohnegårdsmarsjen, som har en
over 50 års historie i Fyllingsdalen
er en fin måte å anvende en
oktobersøndag på, her er plass til
flere deltakere.
Tekst: Kjell Sælensminde
Foto: Aud Sælensminde

Kjell Lund skriver
ut diplomer
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Dalen som forandret
Bergen
Foredrag av Kjartan
Rødland på Fyllingsdalen
Historielag sitt høstmøte.
Det var fullt hus på
Borghilds
minne
da
Kjartan
Rødland
var
foredragsholder
under
Fyllingsdalen Historielag
sitt åpne møte under
Kulturdagene 2008.
Her er et kort sammendrag
av foredraget:
Det sies om Hedmarkingene at de er impulsive,
når de først får tenkt seg
om. I Bergen krangler en
om sakene i en femti års tid før
tiden er inne for rask handling.
Hovedbrannstasjonen
er
ett
eksempel, og nå når det er på
tide å feire femtiårsjubileet for
nedlegging av trikken, bygger
man ny trikkelinje fra sentrum til
Nesttun.

Kjartan Rødland.

12 år senere kom den aller viktigste
dagen, da var Løvstakktunnelen
ferdig og da ble en bygd i Fana
flyttet en mils vei nærmere byen.
Før den tid var det ikke mange
bergensere som hadde noen
anelse om hvor Fyllingsdalen
var, noen hadde riktignok vert
på Løvstakken, og noen hadde
vært i Kanadaskogen eller visste
hvor Burmaveien gikk, men ellers
kunne Fanadelene av geografien
like godt ha ligget i Minnesota eller
i Persia.

17.
desember
1956
ble
Bergen omskapt, da åpnet
Puddefjordsbroen og samme dag
åpnet også Eidsvågtunnelen, fra da
av var ikke Bergen seg selv lenger,
og skulle aldri bli det heller.
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Spørsmålet om byutvidelse hadde
vært oppe lenge, Laksevåg
og Bergen var sammensluttet
en tid under krigen, men dette
tvangsekteskapet skulle oppløses
straks nordmennene var herre i
eget hus igjen. Spørsmålet var
da Fana eller også Åsane etter at
Eidsvågtunnelen var åpnet.
Det ble Fyllingsdalen, men å bygge
tunnel til et område der det den
gang bare var 1500 mennesker
som kunne betale bompenger, ville
ikke lønne seg.

det skulle heller ikke bli et nytt
Lambertseter.

Men Tjønneland og Rieber ble
enige om finansieringen og i
1965, samtidig som den store
utbyggingen i Fyllingsdalen tok til,
smalt de første salvene i tunnelen,
og i 1968 var den klar for åpning.

På samme måte tenkte også
Auto 23, som flyttet hele firmaet til
Stormyra og ble værende der.

Fyllingsdalen skulle også gi et visst
tilskudd av nære arbeidsplasser.
Fyllingsdalen ble den første bydel
som kunne tilby arbeidsplasser
til kvinner, sykehjemmet for
eksempel, og viktig var det også
at forsikringsselskapet Vesta la sitt
administrasjonsbygg til området
og også et bydelssenter som gikk
langt utover det som andre norske
byer hadde.

Bypolitikerne i Bergen gjorde
ett av sine klokeste vedtak
da Fyllingsdalen ble planlagt.
Skoleplanene
var
mest
imponerende,
5
barneskoler
og tre ungdomsskoler bygget
nesten samtidig med boligene
var noe enestående. De tok
riktignok litt for sterkt i, den
tredje ungdomsskolen ble aldri
bygget fordi førstegenerasjons
fyllingsdøler vokste så raskt at
rusjet på skolene var over da siste
barneskole ble bygget.

I dag jamrer vi oss over hvor dårlig
og gammeldags den er, men den
gangen var den et hypermoderne
trafikkanlegg.
Hva hadde politikerne tenkt seg
med Fyllingsdalen? De visste
i hvert fall hva de ikke ville ha.
Det skulle ikke bli et nytt Landås
eller Slettebakken, det skulle ikke
bli blokkby som Loddefjord og

10

Utsnitt av forsamlingen som var interesserte tilhørere og som stilte mange
spørsmål til foredragsholderen.

Fyllingsdølene ble bergensere mer
enn noen i det som etter hvert ble
storbyen Bergen.
Kanskje dalen i dag er Bergens
egentlige sjel, for i sentrum bor det
folk fra hele landet og hele
verden, i Fyllingsdalen bor
bergenserne

Kirke ble bygget og også kirkegård
enda befolkningen var så ung
at Fritidsseksjonen kunne bruke
deler av den som parsellhage for
grønnsakdyrkere i flere år.
Jeg har forundret meg over hvor
raskt Fyllingsdalen faktisk ble en
integrert del av det sentrale Bergen.
Fyllingsdalen
omskapte
hele
Bergen som boligby. Fyllingsdalen
ble det sterkeste virkemidlet i
arbeidet med å skape nye og gode
boligforhold for de som bodde i
gamle og trange leiligheter i gamle
Bergen sentrum.

Tekst og foto: K. Sælensminde
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Historieformidling i
Kårhuset
Torsdag 23. oktober var det
Myrholtet Barnehage som var
gjester i Kårhuset. Marion og
Olaug tok imot 11 barn og to ledere
som fikk servert både saft og vafler
og historisk orientering både om
Kårhuset og om Fyllingsdalen i
gamle dager.
Historieformidling i Kårhuset er
populært mellom barnehagene
og skolene i dalen. Historielaget
har derfor dette tilbudet om
besøk i Kårhuset gjennom hele
vintersesongen.
Tekst og foto: Kjell Sælensminde
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”Åpent hus” i Kårhuset.
Under Kulturdagene 2008 var det Ragnhild Bolstad og Magnny Mæland
som var vertskap i Kårhuset.
Det var 20 voksne og 7 barn som la turen innom huset denne søndagen.
Her er det råd å få kjøpt både kaffe og vafler, her får en impulser til å mimre
om gamle dager og kanskje fortelle barnebarna om at ”slik var det da vi var
barn”

Kårhuset ønsker alle velkommen til ”Åpent hus” hver siste søndag i
måneden.
Tekst og foto: Kjell Sælensminde
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Brev fra leserne: Dalen i mitt hjerte
Det motivet som møter deg i det du kommer ut av tunnelen på
vei fra byen, er en allé med flotte trær i alle regnbuens farger,
med grønne enger og velstelte hager rundt.
I dette panorama har vi Fyllingsdøler alle årstider ca 5 minutter
med buss fra sentrum. En oase med vakker natur på alle kanter.
Vi som nå bor i
blokk mot kanten
av Kanadaskogen,
opplever hjort og
rev, ugler, duer og
andre fuglearter i
en flott blanding
utenfor
blokkene.
Når snøen ligger på
markene her, går
ungene på ski eller
renner på kjelke,
Folke Bernadottesvei
resten av året spiller
Foto: Aud Sælensminde
de fotball, sykler
eller driver med
andre
aktiviteter,
hvor vi barn kjøpte neper. Om
godt skjermet for trafikken.
sommeren badet vi i Sponerviken i
Sælenvannet. Det var badeplassen
Det har vært en fin opplevelse å
for mange Laksevågsbeboere. Den
se Fyllingsdalen i ny utgave. Som
lille bussen som gikk fra Laksevåg
Laksevågs-jente født i 1932, har jeg
var alltid full av folk hengende
mange minner fra Fyllingsdalen.
på stigbrettet. Det gjorde at vi
De første søndagsturer jeg minnes
barn ofte måtte gå begge veier
er nettopp fra dalen vår. Den gang
til Sælenvannet, der hvor Shelllå der et par bondegårder bortenfor
stasjonen på Varden ligger i dag.
Grønnermarken under Løvstakken

14

Nå er dette friluftsområde til allmen
benyttelse. Her kan du gå turer og
om sommeren ta en god dukkert
etterpå.

Da utbyggingen begynte, var
det først selvbyggerne som
startet opp, en god del i området
Hamregårdens utmark og på
Krohnegården. Selv bygget vi på
Krohnegården i 1963. Den gang
hadde vi noen vintrer med mye snø
og islagte vann. Vi kunne gå på ski
over alt. Julen 1963 måtte bussen
som kom opp over Melkeplassen
stanse ved Løvstakkskiftet. Folk
trasket innover Krohnegårdsveien
i dyp snø og tett snøfokk med
mange pakkenelliker som de bar
tungt. Vår og sommer kom Andreas
i Treet forbi med hest og vogn.
Riktig et godt minne der hesten
trasket forbi Løvstakken gård der
Nelly og to brødre bodde.

Jeg sitter her ved mitt kjøkkenbord
og skuer utover dalen en tidlig
morgen. Ser utover ny bebyggelse,
nye ganske pene blokker kommer
på plass, et flott arbeid gjøres for
at det skal se pent ut. Det er blitt
en helhet her.
Fyllingsdalen fremstår i dag som
en perle. Vi blir glad og kry når
vi tar med oss gjester fra inn- og
utland. Forteller dem om gamle
dager da vi hadde bondegårder
her. I dag har vi også fått på plass
det nye Løvåsen Sykehjem, flott
og moderne. Kanskje det er der
jeg ender.

I elven som renner ut i
Løvstakkvannet, fanget ungene
ørret med bare hendene, noe de
var vant med. I Løvstakkvannene
var det rikelig med ørret. Jeg
må fortelle at før i tiden var det
absolutt forbudt å fiske i vannene
som var drikkevann for store deler
av Laksevåg. Det var bare celebre
personer som kunne det lovlig.
Noen ganger var jeg så heldig å
være i robåt på Løvstakkvannet.
Det var i en tid da min manns bestefar var oppsynsmann der. I dag er
det i dette området stor forandring.

Med 5 barnebarn på plass her,
vil jeg berømme alle de som har
gjort og gjør en kjempeinnsats
for all idretts- og andre aktiviteter.
Vi har mye kultur, men vi venter
fremdeles på kulturhus.
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Gårder i Fyllingsdalen
Øvre Fyllingen

Øvre Fyllingen før utbyggingen
Foto fra CD Fyllingsdalen i gamle dager

Gårdstunet på bruk nr. 5 ligger på
haugen vest for rundkjøringen
før Løvstakktunellen. Det gamle
våningshuset ble revet i 1974
og nytt hus ble bygget på den
gamle hustomten. Den gamle
driftsbygningen står fremdeles

nord gikk grensen mot “Allén”
(br. nr. 1) og lenger mot vest mot
bruk nr. 2. “Oldersmuget” På
begge steder kan en fremdeles
finne steingardene som dannet
grenselinjen. Mot vest gikk
innmarkgrensen mot “Vestlund”
(Bruk nr. 49) og mot sør gikk
grensen mot “Hamregården”,
sør for haugen mot bebyggelsen
i Traudalsgrend.

Grenselinjer
Grensen for innmarksarealet
mot øst gikk langs med
elven som rann omtrent der
Fyllingsdalveien går i dag. Mot

Utmarka
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strekte

seg

fra

“Vestlund” og vestover mot
“Eikelisteinen” Dette arealet
ble brukt som beiteområde
for ungdyr, men her var også
løvskog som gav ved og også en
del furuskog som gav tømmer til
eget bruk.

ansatt i Bergen Sporveier som
sjåfør.

Driftsform
Innmarken ble hovedsakelig
brukt til eng, men det ble
dyrket poteter og grønnsaker
til eget bruk. Brukeren, Olav
K. Fyllingen, hadde i tillegg til
gårdsdriften også et mindre
transportfirma og var dessuten

I 1952 bygde Fyllingen grisehus
der det ble produsert 100 - 120
slaktegriser pr. år. Det var regnet
som stordrift den gangen.
Grisene ble hovedsakelig foret
med husholdningsavfall som ble
hentet på hoteller, restauranter,
aldersheimer o.l. i Bergen. Det

På det meste hadde bruket 9
kyr + ungdyr (4-5), 2 hester i
tillegg til noen få høner som gav
egg til husbruk.

Øvre Fyllingen i dag

Foto: Aud Sælensminde
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fortelles at da kongen en gang
på femtitallet var i Bergen i
forbindelse med festspillene,
da var det kongelig middag på
en av restaurantene der Olav
K. Fyllingen vanligvis hentet
grisematen. Da kongemiddagen
var vel fortært sto resten av
steken igjen i ovnen og skulle
egentlig gått i grisematen,
men det syntes Olav var for
galt, han tok steken med på
langpanna og reddet den unna
grisematspannet.
Ungene
husker enda den gangen de fikk
reinsdyrstek midt i uka....

Utbyggingen
Utbyggingen på dette bruket
startet med vegarbeidet på
hovedvegen gjennom dalen
som tok til rundt 1966. Ca. 1970
ble Vestlundveien bygd, tvers
over innmarksarealet, denne
vegen måtte bygges for å nå
frem til Storhammeren, som
skulle bygges ut på den tiden.
I 1974 bygde Vestbo på sørsiden
av denne vegen, “Traudalen”, og
i 1975/76 ble “Sykepleierskolen”
bygd på nordsiden av vegen.
Med det var mestedelen av det
dyrkede arealet nedbygget.

Paradoksalt nok ble det faktisk
slik for gardsdriften her på
bruket at den ble utvidet etter
innlemmelsen i Bergen, og var
mest omfattende i 60-årene.
Da utbyggingen startet nede
i Fyllingsdalen ble en del av
gårdsbrukene der lagt ned,
men de delene av engarealet
som ikke ble gravd opp med
det samme, de kunne Olav
høste. Dette gav så mye fôr at
storfetallet faktisk kunne økes
etter byutvidelsen.

Tekst: Kjell Sælensminde
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Veier i Fyllingsdalen
Hjalmar Brantingsvei
Hjalmar Branting var født i 1860
i Stockholm. Døpenavnet hans
var Karl Hjalmar. Han vokste opp
i en borgelig familie, med god
økonomi. Han gikk på privatskole,
en av skolekameratene hans var
den blivende kong Gustav 5.
Han ble en overbevist sosialist etter
å ha blitt kjent med Karl Marx sine
skrifter da han studerte litteratur
på universitetet, og skal ha vært
den første i Sverige som kalte seg
sosialdemokrat. Han ble journalist,
og redaktør i avisen SocialDemokraten i hele 20 år fram til
1917. Han var og aktiv i etableringen
og
oppbyggingen
av
det

Hjalmar Branting (1860 – 1925)

sosialdemokratiske partiet.
Statsminister tre ganger
Hjalmar Branting har en lang fartstid
som
regjeringspolitiker.
I 1917 var han en kort
periode finansminister i en
koalisjonsregjering mellom
sosialdemokratene og det
liberale partiet. Senere ble
han tre ganger statsminister
i en sosialdemokratiske
regjeringer, siste gang i 1925.
Alle regjeringsperiodene var
relativt korte, men han fikk
vist at sosialistene kunne ta
ansvar, noe mange betvilte i
den politiske situasjonen på
1920-tallet.

Hjalmar Brantingsvei
Foto: Aud Sælensminde
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Nobels fredspris
Hjalmar Branting var en ivrig
talsmann for å etablere Nasjonenes
Forbund, en forløper for Forente
Nasjoner, FN. Han trodde på
det at internasjonalt samarbeid
kunne trygge fred og fremme
demokratiet. Han fikk tilnavnet
”Den store europeer”. Tross mye
motstand hjemme i Sverige, fikk

han i 1920 nok støtte til å melde
Sverige inn i organisasjonen.
For sitt internasjonale arbeid ble
han sammen med nordmannen
Christian Lange tildelt Nobels
fredspris i 1921. Hjalmar Branting
døde i 1925.
Tekst: Astrid Haugland

Skulpturer i Fyllingsdalen
Utenfor Vestlund habiliteringssenter står denne vesle skulpturen.
Den er en liten granittpelikan som har landet trygt på plenen ved
hovedinngangen. Skulpturen er kun 70 cm høy og laget av Skule
Waksvik. Skulpturen ble innkjøpt i 1977 med midler fra Bergen
kommune.
Vestlund habiliteringssenter er
tilknyttet Haukeland sykehus.
De gir tilbud til barn med særlig
alvorlige funksjonshemminger.
I
fjor
ble
bygningene
solgt, og etter planen skal
habiliteringssenteret
flytte
til Haukeland høsten 2009.
Pelikanen må kanskje belage
seg på en liten ”flytur” i den
forbindelse.
Tekst: Astrid Haugland
Bilde: Aud Sælensminde
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Fra Lars Løvaas dagbok
Lars Løvaas (1870-1949)
vokste opp på gården
Løvaas her i Fyllingsdalen.
Han tok lærerutdanning
og begynte som lærer på
Sælen Skole i 1897.
Fyllingsdalen Historielag
har fått tillatelse til å
bruke klipp fra Lars
Løvaas sin dagbok her i
”Fyllingsdølen”
Jula 1904
23. desember:
I kveld hev tilsynsutvalget
vore her med joletre, og
festkomiteen hev pynta på
veggane.
24. desember:
Fagert mildt ver. Eg var ute aa
fann eit lite joletre. Yver middag
var eg uppe til far med ei flaske
vin og litt kakor, og sidan hev
me voret heime og havt det
svert hugnadsamt.

drokke og røykt so det halve
hadde voret nok.
27. desember;
Rusket ver med snjoslaps.
Ho Anna hev voret i byen i
fyremiddag. Ho hadde med sg
ei kaapa av guttaperka som ho
kjøpte aat meg til jolapresent,
og fekk henne bytta, daa ho var
for stor.

26. desember:
Kaldt med litt snjo i dag. Etter
middag hev me voret paa
gjestebod heime hjå verfar og
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29.desember:
Svert rusket ver i dag. Eg var på
skulestyremøte i dag,men eg
vart ikkje vaat likevel. Det ser ut
til aa vera ei god kaapa eg fekk
i gaava.

Me hev monge hugnadsame
minner, me kan tenkja paa, og
i grunnen lite av det, som ein
gjerne kallar saart og tungt. Me
hev levt oss fastare til plassen,
som me bur paa, for her hev
me levt saman i eit lukkelegt
familieliv desse aari. Ja, Gud er
god, for han kan me takka for
alt!

31. desember:
Igjen er eit aar gjenget,og me
kan sjaa attyver med glede.

Fyllingsdalen Historielag 10 år
Fyllingsdalen Historielag markerer 10 års jubileum med
jubileumsfest i Ungdomshuset over nyttår.
Laget ble stiftet den 12. januar 1999,
men feiringen blir lagt til den 7. februar.
Invitasjon og program blir sendt ut i
god tid før begivenheten.

Merk av i kalenderen allerede nå!
Styret
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Denne historien har gått på
folkemunne i Fyllingsdalen:
Stemmekveg med fjør
Bertel’en budde i Øvre Fyllingen der han
dreiv ein snekkerverkstad. Han hadde ein liten
Opel lastebil som han brukte til ymse transportoppdrag.
Denne stod gjerne parkert utanfor huset..
Bertel’en hadde også nokre frittgåande høner som ofte
fann på å vagla seg for natta på bakakslingen på Opelen.
Ein mørk kveld i september skulle Bertel’en til Sælen
skule for å stemme ved stortingsvalet det året.
Han tok sjølvsagt bilen og køyrde frå Øvre Fyllingen og
ned til Sælen skule. Han parkerte på skuleplassen og gjekk
inn for å stemma. På skuleplassen var det opplyst,
så då trudde hønene, som hadde følgd med heile vegen,
at det hadde blitt dag, og dei hoppa ned frå bakakslingen
og begynte å trippa rundt på plassen. Stor fortviling for
Bertel’en som måtte samla dei inn att,
men mykje moro for dei som var vitne til opptrinnet.
Stemmekveg med fjør var ikkje heilt vanleg den
gongen heller.

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