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Kjære leser
Et nytt nummer av Fyllingsdølen er ferdig, og vi håper det faller i smak.
Historielaget har hatt et aktivt år i 2009. Det har vært avholdt jubileumsfest,
vandring i Krohnegården og tur med Statsraad Lehmkuhl.
I høst har det også vært avviklet Kulturdager i regi av Fyllingsdalen og
Laksevåg Kulturkontor.
Historielaget arrangerte Krohnegårdsmarsjen i samarbeid med Idrettsforeningen Viking og skillingsvisekabareen ”Lys i lampen” på ungdomshuset.
Vi hadde også åpent i Kårhuset. Åpningen av Kulturuken ble foretatt i Alvøen,
hvor Anders Kvam ble tildelt Kulturprisen. Arrangementene var jevnt over
vellykkede.
I dette nummer av bladet har vi fokusert på Løvåshaugen som har en
spennende historie fra krigens dager. Her hadde tyskerne brakker, og
diverse installasjoner og kanonstillinger hvor tyskerne skjøt mot engelske
fly som kom innover Fyllingsdalen.
En kan vel si at det er knyttet mye historie til vår bydel. I neste nummer vil
vi fortelle mer om krigshendinger i Fyllingsdalen.
Jørgen Ole Gulbrandsen

Redaksjonskomiteen har bestått av:
Jørgen O. Gulbrandsen
Astrid Haugland og
Kjell Sælensminde
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Livet på Løvås batteri
Fortalt av Jan Eidsvåg

Okkupasjonsmakten hadde under 2.verdenskrig en større luftvernstilling på Løvåshaugen. Da anlegget ble fraflyttet i 1945,
ble brakkene omgjort til familieboliger, og kom etterhvert til å
huse hjemvendte norske krigsdeltagere og deres familier.
Kanonene
De to minste kanonene ble fjernet tidlig, men luftvernkanonene
ble stående i flere år etter krigen.
Det ble bygget et tak over kanonbrønnene, og inngangene ble
blokkert med dører. Oppfinnsomme
gutter klarte imidlertid snart å finne
ut hvordan hinder skulle forseres,
og belønningen var mange spennende stunder med kanonene.
Kanonene ble omsider fjernet, og i
dag er det kun en kanonbrønn som
kan sees i sin opprinnelige form.

Beliggenhet
Løvås batteri ligger på toppen
av Løvåshaugen og grenser i
vest til Kanadaskogen. Ved krigens slutt besto anlegget av fire
luftvernkanoner, to nærforsvarskanoner, en kommandosentral,
en ammunisjonsbunker, en tunnel
og sytten brakker. Anlegget hadde
både vann-og strømforsyning, en
idrettsplass og mange vaktpoststillinger.

Kanonstilling med
nyere bebyggelse
Foto: J.O.
Gulbrandsen
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himmelhvelvingen. De to mindre
kanonene var beregnet på nærforsvar og kunne selv velge mål. I
tillegg var det i periferien av området murt opp små beskyttelsesmurer. Disse var beregnet på vaktposter.

Den typiske tyske kanonbrønn
var ca syv meter i diameter, støpt i
betong og delvis nedfelt i terrenget.
I ytterkanten var det små rom for
opphold og lagring av ammunisjon
og utstyr. Rundt hele betonggesimsen var det malt en kontinuerlig
siluett av de omliggende fjellene
slik at retningen kunne bestemmes
uansett værforhold. Midt mellom
kanonene sto komandosentralen. Selve kontrollrommet lå under bakken, utstyrt med køyer for
mannskapene. Avstandsmålerne
sammen med en mobil radar gav
kommandosentralen
nøyaktige
opplysninger om innkomne fly, og
de nødvendige ordrer ble gitt til de
fire luftvernkanonene som var ansvarlig for å dekke hver sin del av

Boligene
Da tyskerne var borte, ble
brakkene som nevnt tatt i bruk som
boliger. Boligbrakkene var koblet
til strømnettet, men oppvarmingen skjedde ved hjelp av vedovner. Brakkene var forskjellige
med en, to eller tre leiligheter.
Noen av leilighetene hadde ikke
soverom. Utedoen var ofte felles
for flere brakker, og den var
plassert midt mellom brakkene.

Installasjon fra krigen
Foto: J.O. Gulbrandsen
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bunkeren kunne begynne. Transporten gikk over mange dager, en
liten indikasjon på den slagkraften
okkupasjonsmakten rådde over.

Det sier seg selv at et nødvendig
ærend kunne være en utrivelig
affære en kald vinternatt. Kaggene
måtte naturligvis tømmes, og det
var tungt å bære og langt å gå til
snuplassen hvor hest og kjerre sto
og ventet. Om vinteren ble barnas
kjelker brukt til transport. Spesielt
i utforbakker kunne det gå unna
med et barn som ”sjåfør” og med
kaggetømmerne løpende på hver
side for å hindre ”ulykker”.

Tunnelen
Løvås Batteri kanskje mest
spennende
sevedighet
var
tunnelen. Den lå i den sydlige
enden av haugen og var ca 50
meter lang. Den østlige inngangen
lå rett opp fra nåværende Autogard-bygningen, og den vestlige
ved brakken til øverstkommanderende der rester av grunnmuren
fremdeles står igjen. Et stykke
inne i tunnelen var det bygget
en skjermvegg med skyteskår i.
Tunnelmassene ble deponert i
bakken mot hovedveien. De var tildekket av kamuflasjematerialer for
å unngå at de ble sett fra luften.

Vannledning var lagt fram til alle
boligbrakkene, men varmtvann
måtte kokes på elektrisk plate.
Bading foregikk i en stor stamp
midt på golvet. Løvåstjernet var
drikkevannskilde, og vannet ble
pumpet opp derifra. I tillegg fantes
det et vannbasseng som ble brukt
ved strømbrudd. I etterkrigstiden
var det nesten tomt, men et yndet
sted å fange padder.

Folk og hendelser
Min familie flyttet til Løvås Batteri
forsommeren 1946. Det var allerede flere familier bosatt der, de
fleste med tjenestebakgrunn fra
de norske styrkene i Storbritannia.
De fleste kvinnene var britiske
og hadde lite kjennskap til norsk
språk og kultur. Med menn som
var til sjøs i lange perioder, kunne
det nok være tungt til tider. Mange
kom fra store byer og fant nok

Ammunisjonsbunker
På kjøreveien var det en skarp
sving, og her sto ammunisjonsbunkeren. Til beskyttelse mot vær
og vind var vaktmannskapene utstyrt med skilderhus, og huset sto
igjen flere år etter frigjøringen. En
dag dukket det til barnas store
fornøyelse, opp militære kjøretøyer
med røde flagg, og tømmingen av
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i 1953. Den dagen ble alle barna
invitert til Solstrand hotell hvor det
ble servert god mat og drikke og
arrangert spennende leker.

Fyllingsdalen
noe
avsondret.
Språkopplæring fantes ikke, man
fikk klare seg så godt man kunne.
På det meste bodde det rundt 15
familier og ca 55 mennesker på
Løvås Batteri. I tillegg var det to
boligbrakker samt en garasjebygning nede ved hovedveien. Der
bodde det også familier, en av
disse var familien Sælemyr som
bodde i den eneste brakken med
telefon. Sælemyr virket som vaktmester for anlegget, og her ble
også posten levert.
Tyskerne hadde etterlatt seg en
schaeferhund som var mannevond
mot sivile, men ikke mot de som
gikk i uniform. En engelsk dame
kom ut for beistet en mørk kveld,
og med mangelfulle kunnskaper
om norsk fauna, utbrøt hun: ”Oh,
my God, a wolf”. Heldigvis var det
folk i nærheten som kunne ta seg
av henne.

Langt til butikk
At Fyllingsdalen manglet butikk,
var selvsagt et savn for damene.
Det ble derfor etablert en avtale
om varelevering med kjøpmann
Fauske på Laksevåg. Hver fredag
dukket det opp en lastebil med
kolonialvarer. Var det vinterføre
kunne det gå seint i bakkene, og
ungene lå ofte på lur for å ”kjanke”.
En vinterkveld hadde unge røvere
plassert en diger snøball midt i
veien, og bilen ble sittende fast.
Denne kvelden måtte foreldrene
ut i vinterkulden og hente varene
sine selv.
Melk og egg ble ofte kjøpt på
gårdene, men etter at Tvedt butikk
åpnet rundt 1950, ble det adskillig
lettere å handle.

Kvinneforening
Det ble ganske tidlig opprettet en
forening for de engelske damene
i Bergen, og også barna hadde
stor glede av foreningen som
arrangerte juletrefester, besøk på
britiske krigsskip, og lignende.
Spesiell stas ble det gjort på barna
da dronning Elizabeth 2 ble kronet

Mange lekemuligheter
Med mødre fra utlandet og fedre
i utenriksfart, var det naturlig at
barnekulturen utviklet seg i egen
retning. Leketøy var ofte innkjøpt
i U.S.A., og tegneserier kom fra
den andre siden av Nordsjøen.
Halloween ble feiret mange tiår før
skikken ble allment kjent i Norge.
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Huset på Løvås-haugen hvor Jan Eidsvåg vokste opp. Foto utlånt av Jan Eidsvåg

Ville man gå på skøyter, var Lynghaugtjernet stedet, og ønsket man
en ekstra utfordring, kunne man
skøyte over fosser og stryk helt
ned til Ortuvann.

Etter hvert som barna vokste
til og aksjonsradiusen økte, ble
bondegårdene spennende lekeplasser. Høyonna var en eventyrlig
periode med hesjing og hopping i
høyet som daglige høydepunkt. Å
stjele gulrøtter, for deretter å vaske
dem i bekken og fortære dem i
tunnellen eller i høyet på låven, var
toppen av lykke. Ble en oppdaget,
kunne det vanke en kilevink, samt
trusler om å bli sendt til Bastøy.
De store markene var en yndet
tumleplass vinterstid, og Løvåsmarken kunne være svart av folk
på ski og kjelker. Var bonden i godt
lune, fikk vi sitte på sleden når
det bar til skogs for å hente tømmer. Kjelkene fikk vi henge bakpå.

I begynnelsen av femtiårene
begynte boligbyggingen i Bergen
å ta av, og som alle andre ønske
beboerne på Løvåshaugen seg
noe mer tidsriktig. De fleste trivdes
godt, og enkelte hadde gjort framstøt overfor grunneier om kjøp av
tomt med tanke på husbygging.
Dette lot seg imidlertid ikke realisere, og rundt midten av femtitallet hadde alle familiene flyttet ut
av Fyllingsdalen. En æra var forbi.
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Rusletur på Løvstakkgårdene.
Onsdag 27. mai arrangerte Fyllingsdalen Historielag rusletur til
Løvstakkgårdene med Otto Reigstad Larsen som omviser.

L

øvstakkgårdene lå øst for
Løvstakkvannet og var i
utgangspunktet en del av gården
Øvre Fyllingen. Den gården som
lå nærmest skytebanen ble kalt
Iversland (br, nr, 3) etter han som
ryddet denne gården. Gården
ble delt og den andre (br. nr.
7) hadde navnet Lauvstakken,
men ble i den senere tid også
kalt Riplegården etter han som
paktet gården etter at Laksevåg
kommune hadde kjøpt begge
gårdene i 1923, fordi kommunen
skulle
bruke
Løvstakkvannet
til drikkevann. Begge gårdene
ble drevet etter den tid, men
det var visse restriksjoner vedr.
husdyrhold og gjødselspredning
p.g.a. drikkevannet.
En av sønnene på bruk 7, Karl,
ryddet seg en liten plass på andre
siden av vegen der han hadde hus
og en liten fjøs.

Otto R. Larsen

kjent for sitt gode stell av husdyra
han hadde på gården, de var
ekstra blanke og velstelte. Otto
husket også Karl Løvstakken som
var vegoppsynsmann og som drev

Alt dette kunne Otto fortelle
om, han husket mureren Gustav
Løvstakken på Iversland og han
husket Riple fra bruk 7. Riple var
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Elvemuren studeres

det verst tenkelige med både regn
og blåst, men det så ikke ut til å
legge noen demper verken på
omviser eller tilhørere.

det vesle bruket sitt ved siden av
den jobben.
De 12-15 fremmøtte fikk en fin
orientering om Løvstakkgårdene
sin historie og om folka som bodde
der og drev disse gårdene.
Været denne dagen var egentlig

Tekst og bilde: Kjell Sælensminde
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På kveldstur med Statsraad Lehmkuhl
Onsdag 17. juni
var det klart for
kveldstur med Statsraad Lehmkuhl.
Det hadde i lang tid
før denne dagen vært
nydelig sommervær
og
”Statsraaden”
reklamerte
med
”skjærgårdstur med
fristende reke- og
sildebord og med
”allround-musikk” og
svingom på dekk”.
Alt lå til rette for en
fantastisk tur.
Men da vi gikk om bord var det
alt begynt å trekke opp skyer i
horisonten, og før måltidet var
fortært kom selvfølgelig regnet og
blåsten.

Noen koste seg under dekk

Været var således ikke helt slik
vi hadde forventet, men turen var
vellykket likevel.
Maten smakte fortreffelig og
praten gikk livlig mellom deltakerne
enten de oppholdt seg på eller
under dekk, og de mest danseglade
fikk seg også en svingom til god
musikk.
En hyggelig tur selv om den ble
noe våtere enn det vi regnet med.
Tekst: og foto: Kjell Sælensminde

Jakob Johannessen med døtre.
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Styrenytt
Vi gir her en liten oversikt over aktuelle saker som
styret arbeider med.
Vi ønsker å knytte til oss så mange av medlemmenes
e-postadresser vi kan. Et annet sted i bladet finner du e-postadressen vår som du bruker til å sende din e-postadresse .
Vi jobber med å få oppdatert hjemmesiden vår der vi bl.a. ønsker
å få lagt inn mer historisk stoff.
Sammen med kommunens kulturavdeling registrerer vi gamle
ferdselsveier i Fyllingsdalen. Det hadde vært fint om vi med
tiden kunne ta noen av disse veistubbene i bruk som deler av
en gangvei.
Vi har i gang et prosjekt der vi lager et historisk kart over
Fyllingsdalen. Her ”legger vi inn” alle nåværende og tidligere
gårder i Dalen. I tillegg også tidligere industri, sager, møller og
gartnerier. Når vi er klar med dette vil vi bl.a. legge dette inn på
hjemmesiden.
Vi har også lagt bak oss en uke med kulturdager der vi har bidratt med
noen arrangementer.
Styret vil ønske alle en RIKTIG GOD Jul og et GODT
NYTTÅR.
Tor Stokke
Leder
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Kulturdagene i Fyllingsdalen 2009
Lys i lampen”
I forbindelse med Kulturdagene 09 i Fyllingsdalen og Laksevåg
sto vårt lag for arrangementet av skillingsvisecabareen ”Lys
i lampen” i samarbeid med kulturkontoret. Cabareen blir
fremført av ”Ruskefat-kvintetten” som består av Lars Sveinung Lid,
Leslie Egerer, Ramona Sulen, Irene Ahnell og Anders Holt.

Foto: Tor Stokke

D

Det sørgelige budskapet ble
parodiert så latterbølgene runget i
Ungdomshuset.

et ble en sang- og musikkopplevelse av de sjeldne. De
sørgelige visene ”Vesleblakken”,
”Tullingen” og ”En seng på
hospitalet” kunne lokke frem en tåre
i øyekroken på noen og hver, mens
publikum smilte gjenkjennende til
for eksempel ”Alperosen” og kunne
synge med på den.
Den sørgelige visa om ”Hjalmar
og Hulda” ble fremført med stor
entusiasme og med publikum som
medspillere i de enkelte scenene.

Det var god plass til flere tilhørere
i salen så her var det mange av
våre medlemmer som gikk glipp av
en flott forestilling og en hyggelig
opplevelse.
Tekst: Kjell Sælensminde
Foto: Liv Skår Ludvigsen
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Kulturdagene i Fyllingsdalen 2009
Krohnegårdsmarsjen
Også i år arrangerte Fyllingsdalen Historielag Krohnegårdsmarsjen i
forbindelse med Kulturdagene 09 i Fyllingsdalen og Laksevåg.

K

ulturkontoret hadde sendt ut
innbydelse til skolene og
barnehagene i Fyllingsdalen, noe
som resulterte i at vi fikk flere nye
små marsjdeltakere. Det satte vi
pris på.
Også værgudene var velvillig
innstilte denne dagen så rundt 60
deltakere ville gå marsjen og av
disse gikk de fleste den lengste
løypen.
I begge løypene var det lagt
ut poster med spørsmål der
deltakerne kunne få teste sine
lokalkunnskaper, noe som så ut

Tom Hansen, Astrid Dragenes,
Mathias og tante Kari ser på post 5

til å være et populært innslag i
marsjen.
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Etter målgang var det saft, kaffe
og vafler til alle, og alle fikk diplom
underskrevet av formannen og
sølvmedaljevinneren fra 50 km
kappgang i VM, Trond Nymark. Alle
barna fikk marsmerke, de beste
i lokalkunnskap fikk lagets krus i
premie og noen heldige fikk gavekort
trukket ut på startnummer.
Alle gjennomførte med glans og
stemningen var god da alle var
samlet til kaffekos etter marsjen.

Charlotte, Silje, Birthe og Mads
studerer post 4

Tekst og foto: Kjell Sælensminde

Fyllingsdalen Historielag takker Visjon Vest og
Sparebanken Vest, avd. Oasen, for støtte til drift
av laget og utgivelse av ”Fyllingsdølen”.

Send din e-postadresse til historielaget:
E-post : fyllingsdalenhistorielag@live.no
Besøk vår hjemmeside :
www.fyllingsdalenhistorielag.com
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Fra Lars Løvaas dagbok
Lars Løvaas (1870-1948) 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”.

Om torvtaking:

Lars og Anna Løvaas

12. juni 1906. Sama veret. Det er
kaldt, og skodderegn af og til. Me var i
torvmyri og tok opp og bar utyver 800
torv, og so kastad eg upp paalag 500.
Me plantad 40 kaal i eit litet stykke so
ho Anna hev revet opp.
13. juni 1906. Sama veret, men svert
kaldt. Ho Anna hev boret utyver den
torvi eg kasta dupp igaarkveld og so
hev eg kastad opp ein slump att, og
eg skar utyver noko og. So hev eg
hypad kaalen og ertene.

Om bryllup uten alkohol:
20.og 21. september 1906.
Me reiste til brudlaups onsdag kveld.
Fekk kjøyra med dei i Lauvaasen.
Torsdagen var det brudlaupsdagen.
Veret var godt, og laget var gildt, svert
gildt, so det var morosamt. Eg syntes
likevel det var noko undarlegt berre aa
hava totalistdrikka. Fredag var det og
godt ver og morosamt. Me kom heim
att med vossatoget um kvelden. Det
gjeng an aa halda brudlaup utan aa
hava alkohol og skynar eg, men det
var noko undarlegt syntes eg.

Ivar, og so reiste me til Midthun med
utstillingssakene. Ho Anna hadde 14
glas med syltesaker o.a. og so hadde
me grønsaker og poteter. Me hadde
eit heilt lass.
5. september 1906. Eg var burte til han
Engel på Fløyen i kveld for aa faa han
til aa kjøyra sakerne til byen i morgo.
Han fortalde at Martinius Sælensminde
og Rasmus Lauvaasen hadde fenget
1st præmie. Ho Anna hadde fenget
2dre præmie for syltesaker og eg 3de
præmie for poteter, og han Rasmus
”hæderlig omtale” for poteter.

Om grønnsakutstilling:
3. september 1906. Daa eg sluttad
skulen fekk eg laana hest hjå han
15

Medlemsmøte i november
Foredrag om ”Bergenssanger” av Jo Gjerstad
Foredragsholderen tok utgangspunkt i det gledelige at det var
annonsert ”tebrød” til kaffen
på dette møtet, de moderne
ekspeditrisene
i
dagens
brød/bolle-butikker vet ikke
hva ”tebrød” er, de bruker
benevnelsen
”wienerbrød”.
Et eksempel på hvordan
bergensdialekten holder på
å forsvinne. ”Vi må ta vare
på dialekten vår og ikke bli
helt
østlandsfisert”
minte
foredragsholderen oss på.

Jo Gjerstad. Foto: K. Sælensminde

og et viktig handelssentrum med
tette forbindelser både til resten
av kyst-Norge og til utlandet.
Impulsene utenfra har gitt verdifulle
bidrag til det spesielle bymiljøet som
har vokst frem gjennom århundrer
og gitt byen sitt særpreg.
En del av dette særpreget er
sangtradisjonene. Fra 1200-tallet
og frem til i dag er det skrevet
tusener av sanger om Bergen.
Mange er forsvunnet, men mange
er blitt folkeeie.

Bergenserne har alltid vert kjent
for sin patriotisme, noe som har ført
til et utall av sanger til byens pris.
Vi har sunget om byens syv fjell,
om Puddefjorden, om Fjellveien og
Fisketorget, om smitt og smau, om
buekorps, kjuagutter, rævediltere,
madammer og småtøser.
For utenforstående kan det virke
som selvskryt, og bergenserne blir
nok ofte misoppfattet i det norske
kulturmiljøet, men bergenserne
selv kan like gjerne trykke til sitt
bryst de nidvisene som ”ikke
bergensere” skriver om Bergen og
byens innbyggere.
Bergen har alltid vært en åpen by

På høstmøtet tok Jo Gjerstad
for seg fire av de udødelige
bergenssangene, ”Fjellveivisen”,
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Jo Gjerstad. Foto: K. Sælensminde
Foto: J.O. Gulbrandsen

ble skrevet på en dansk melodi.

”Madam Felle”, ”Mitt hjerte slår
for Bergen by” og ”Jeg tok min
nystemte”, og fortalte om forfatterne,
om bakgrunnen for sangene og
om deres urfremførelse, og etter
hver sekvens ble sangen spilt
på lokalets musikkanlegg. Flere
av Bergenssangene er egentlig
skrevet av ikke bergensere og
felles for disse fire er at de er
skrevet til datidens kjente og
velbrukte melodier.

”Madam Felle” ble skrevet i
1861 på en amerikansk melodi
som Frelsesarmeen brukte på
en av sine sanger. Madam Felle
(navnet kommer fra Jølster) holdt
til i Sandviksveien 21 der hun drev
et skjenkested. Hun fikk sønnen
”Jonnemann”, som alle trodde at
de kjente, men som de tydeligvis
ikke kjente godt nok. At han hadde
to barn med en tjenestejente i Florø
kom først for en dag for få år siden
da en skulle reise minnesmerket
over Madam Felle i Sandviken og
etterkommerne fra Florø møtte

Hans Wiers-Jenssen (1866-1925,
han som skrev ”Jan Herwitz”),
skrev også ”Fjellveivisen” til et St.
Hansstevne 20. juni 1902. Denne
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brast” er også sanger han er kjent
for.
Under avslutningen av foredraget, da ”Nystemten”, Bergens
”nasjonalsang” ble avspilt, reiste
møtedeltakerne seg og deltok,
som seg hør og bør, med unison
allsang.

opp for å bivåne begivenheten.
Skuespiller
Einar
Sissener,
(1897 – 1968, han med ”Døren”
og ”Doffen”), var født i Oslo. Hans
sang, ”Mitt hjerte slår for Bergen
by” fra 1927 er skrevet på en tysk
melodi.
Og den siste ”Jeg tok min
nystemte” eller som den heter
på originalspråket ”Udsikter fra
Ulrikken” har trønderen, biskop
Johan Nordahl Brun (1745 -1816)
skrevet på en fransk menuett
i 1789. ”For Norge, Kiempers
Fødeland” og ”Jesus lever, graven

Takk til Jo Gjerstad for et
humoristisk, patriotisk, men også
svært interessant foredrag som vi
vil huske lenge.
Tekst: Kjell Sælensminde

Fyllingsdalen Historielag takker Fyllingsdalen og
Laksevåg Kulturkontor for godt samarbeid og
støtte til driften av laget
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Skulpturer i Fyllingsdalen
Barnevask

Foto: J.O. Gulbrandsen

Skulpturen står utenfor Løvås skole og framstiller en lett gjenkjennelig
situasjon; en mor som vasker barnet sitt. Barnet står nakent i en
liten vaskebalje, og moren bøyer seg godt fram og passer på å holde
kroppen så langt unna vaskebaljen som mulig. Er det for å beskytte
seg mot vannsprut? En god arbeidsstilling er det i alle fall ikke.
av tre sverd, plantet i svaberg i
Hafsfjord i Rogaland. Skulpturen
symboliserer samlingen av Norge
til et rike. Familien til Røed kommer
fra Bryne på Jæren, og der finnes
også en egen skulpturpark med
mange av verkene hans.

Skulpturen er støpt i bronse og ca
en meter høy. Den er laget av Fritz
Røed (1928 – 2002), som er en
av de mest kjente billedhoggerne i
Norge etter krigen. Den ble kjøpt inn
med midler fra Bergen kommunes
fond til kunstnerisk utsmykking, og
overlevert skolen i 1978, seks år
etter at skolen sto ferdig.

Tekst: Astrid Haugland

«Sverd i fjell» er kanskje den
best kjente av skulpturene til
Fritz Røed. Skulpturen består
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Veier i Fyllingsdalen
Lyngstien

Lyngstien er en liten veistubb
som går fra Vardesvingen og inn
mot gangstien mot Gjeddevannet
og idrettsanlegget på Varden.

Røsslyng

lekreste lynghonning. Røsslyng ble
kåret til Norges nasjonalblomst av
radioprogrammet Nitimen i 1976.

Lyngfamilien består av drøyt
100 planteslekter. Lyngfamilien
er svært utbredt i kalde strøk da
plantene er svært robuste. De
mest kjente lyngartene i Norge
er røsslyng, blåbær, tyttebær,
blokkebær, klokkelyng, krekling,
melbær og tranebær.
Røsslyng er en vanlig plante i hele
landet med unntak av Finnmark.
Røsslyng er viktige næringskilder
for dyr og fugler. Hjort og villsauer
beiter på lyng om vinteren, og
ryper liker godt frø og unge skudd
på røsslyngen. Bier som får i
seg lyngnektar, produserer den

Vi her vest ligger i en landskapstype
som kalles lyngheilandskap, det
strekker seg fra Portugal til Stadt.
Mesteparten av lyngheilandskap er
ødelagt i Europa, men rester finnes
enda her nord. Lyngheisenteret på
Lygra i Lindås kommune ligger i
et godt bevart lyngheilandskap, et
landskap som blir holdt i hevd ved at
museet på Lygra blir drevet som en
gård med villsau og lyngbrenning i
tillegg til museumsdriften.
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Veier i Fyllingsdalen Brakeveien og Einerhaugen
Brakeveien og Einerhaugen svinger seg begge gjennom og rundt
Haakonsvern Borettslag på Varden. Brake og einer er to forskjellige
navn på samme busk, Juniperus communis. Planten blir også kalt for
enebær eller brisk. Brake er det mest brukte navnet på Vestlandet, mens
einer er den østnorske varianten. At navnet er tatt i brukt på Varden, er
kanskje en gest overfor de mange østlendinger fra Haakonsvernbasen
som slo seg ned her.
dette fenomenet har svenskene
laget et lite vers om:

Einer eller brake er på mange
måter en av våre mest interessante
planter.
Einer er den eneste
planten i vår flora som trenger to år
for å modne bærene. Første året
er de grønne og først andre året
får de den sort-brune fargen som
karakteriserer de modne bærene.
Eineren har derfor både grønne og
sorte bær på samme busk. Akkurat

”När alla enebär hunnit mogna,
blir alla flickor gifta og trogna.”
(Begge deler er vel like
usannsynlig?)
Einer er etter gammelt brukt
til mange nyttige bruksting for

Brakeveien
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Einerhaugen

veden er utrolig sterk og holdbar.
Trenger du gjerdestolper er
einer best, trenger du kroker til
å henge redskaper og lignende
på i garasjen eller i boden, egner
einer seg best også til dette,
og selvsagt, skal du smi deg er
turstav, er det einer-staven som
blir både sterkest og finest. Einer
er også brukt til rensing og vask av
trekjørler (einelåg, brakalåg) og til
røking av kjøtt.

Brake

seg einer inn til jul. Einen kunne
evt. gjøres tettere ved å boret hull
i stammen og festet flere greiner,
således fikk en seg fine juletrær.
Tekst: Astrid Haugland/ Kjell
Sælensminde
Veibilder: Jørgen Ole
Gulbrandsen

Einer er jo også den busken vi
synger om hver jul: ”Så går vi rundt
om en enebærbusk”. Sangen
henspeiler på en tid da folk hentet
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Trær i Fyllingsdalen

I forrige nummer av
”Fyllingsdølen” gjorde vi et
forsøk på å finne ut hvor
Fyllingsdalens største furutre
og bjørketre måtte befinne
seg. I dette bladet stiller vi
spørsmål om det største
grantreet.Vi har funnet et
grantre i Nordnæsdalen som vi
har målt i ”brysthøyde” til 3,45
m i omkrets. Kan dette være
Fyllingsdalens største?
Vi tar gjerne inn andre sine
observasjoner, er det noen
bedre?
Send dine kommentarer til
kjellsmi@online.no
Fyllingsdalens største gran?
Alle foto: Aud Sælensminde
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Returadresse: Jørgen O. Gulbrandsen
Løvåsbakken 94
5145 Fyllingsdalen
Tlf. 55 16 29 49

Parti fra Krohnegården
Foto: J.O. Gulbrandsen

Redaksjonen ønsker
leserne en riktig
God Jul og
et Godt Nyttår

