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Kjære leser
Historielaget har hatt sitt årsmøte og bl.a. valgt nytt
styre. 2009 er Kulturminneåret og dette vil bli markert
bl.a. av Historielaget.
2009 er også Historielagets jubileumsår. Som mange
vet ble laget stiftet 12.01. 1999.
Kulturminneåret gir oss en god anledning til å tenke
på Fyllingsdalens kulturminner og historie. Jeg vet at det er interesse blant medlemmene for å få vite mer om tidligere tider i
Fyllingsdalen. Dette vil vi bidra til.
For å bidra til å komplitere Fyllingsdalens rikholdige historie hadde
det vært fint om dere som sitter med gamle bilder og historier tok
kontakt med oss i styret. Har dere historier og minner som dere
ønsker å dele med andre, men ikke får det ned på papiret, så kan vi
ta oss av skrivingen. Ta bare kontakt med oss.
Historielaget ønsker flere medlemmer og det hadde vært hyggelig nå
i dette jubileumsåret om vi klarte å øke medlemstallet. Tenk om hvert
medlem hadde vervet bare ett nytt medlem, det hadde vært bra det.
Jeg sender oppfordringen til dere alle.
På websiden: www.fyllingsdalenhistorielag.com vil dere, som har tilgang til internett, finne nyttig informasjon om Historielaget og aktivitetene vi har.
Styret har flere tiltak på gang. Disse vil vi komme tilbake til etter
hvert. Det nye styret vil fortsette det gode arbeidet som tidligere styrer har gjort. Skal vi utvikle oss videre er også dere som medlemmer
en viktig resurs i vårt arbeid.
Jeg vi ønske dere alle en riktig god sommer og håper at dere får
anledning til å delta på de aktiviteter som vi har, og som vi kommer
til å invitere til.
Tor Stokke
Leder
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Brev fra leserne
Bønes under 2.verdenskrig.
Even Bønes går i klasse 9d på Lynghaug Ungdomsskole. Han
har hatt en arbeidsoppgave som het ”Bønes under 2. verdenskrig” Han har skrevet om når krigen kom til Norge, til Bergen og
til Bønes og om det siste temaet ”Bønes under krigen 1940-45”
har han intervjuet sin farfar, (Paal Bønes, red. anm.) som var 8
år da krigen brøt ut.
”Fyllingsdølen” har fått tillatelse til å gjengi noen av historiene
som farfar fortalte:
Flyktninger fra Bergen
sentrum
Våren og sommeren 1940 gikk
der mange flyalarmer og trusler
om bombing over Bergen sentrum. Alle som bodde inne i
byen ønsket seg ut på landet.
Derfor kom det ca. 40 slektninger og venner til oldefars
gård på Bønes våren 1940.
Farfar syntes dette var gøy, han
var 8-9 år gammel og det var
mange barn som kom. På gården hadde de foreløpig nok mat
og greit med plass. Det var
grunnen til at det var mange
som bodde der, selv om det nok
ble trangt med så mange også
der. Alle som bodde der hjalp til
med slåtten, sylting og salting
av mat og de ble til slutt som en
stor familie, fortalte farfar.

Høsten samme året reiste
”byflyktningene” tilbake, da
hadde de på en måte tilpasset
seg til at det var krig.
Naboen på utedoen
En nabo av farfar og familien
hadde en utedo bak huset. Det
som var så spesielt med det var
at det var et firkantet ”hull” i
døren. Farfar og noen kompiser
begynte å fyre snøballer mot
døren og noen traff mannen
som satt på do. Han ble
rasende, og guttene løp som
søren. Da naboen ble ferdig der
inne kom han ut, var fremdeles
sint, og tenkte at han skulle ta
igjen på guttene. Han løp langs
veien for å avskjære dem. Der
så han først en gutt som gikk
langs veien med en snøball i
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Even og Paal Bønes

hånden. Gutten hadde egentlig
nettopp kommet av bussen og
var på vei hjem. Bakfra kom
den rasende mannen i 200 og
gav gutten en omgang juling.
Problemet var jo bare at det var
helt feil gjerningsmann. Det
viste seg at gutten var sønn av
en tysker. Dagen etter ble mannen kalt inn til avhør hos
Gestapo. Det gikk bra, han ble
sluppet ut igjen etter avhøret,
men det var sikkert en veldig
ubehagelig opplevelse for mannen. Farfar og guttene som
hadde kastet snøballer fikk jo
høre om hva som hadde
skjedd, og forstod sammenhengen. Men det tok litt tid før de
fortalte sin versjon av historien.

gjødsel med hest og slede opp
i Moldgroven. Moldgroven
heter det rett bak der som
Bønes Hagesenter ligger i dag.
Det ble samlet i en kjempestor
haug som det var meningen å
spre utover så snart våren kom.
At alt ble samlet i en stor haug,
var for at det ikke skulle renne
så lett vekk med regnet. De
hadde brukt lang tid på dette.
Farfar og en litt eldre kamerat
hadde fått tak i noe sprengstoff
som de puttet i midten i haugen. De tente på lunten og løp
de beste de var god for. Det
smalt kraftig, og gjødselhaugen
var plutselig flyttet til rundt
omkring i trærne over hele
området. Ingen skjønte hvem
som hadde gjort det, og muligens trodde noen at det var tyskerne. Men det var jo ikke akku-

Sprengt gjødsel
Fra gården ble det transportert
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Bønes gård på 1960-tallet

rat noe poeng med dette, bare
guttestreker som også kanskje
var litt vel voldsomme.

han av der. Mannen var godt
skremt, og de hørte aldri noe
mer til mannen eller saken.

Nazist på avveie
I tillegg til å være gårdbruker
jobbet oldefar (Rasmus Bønes
red.-anm.) som veivokter i
Fana Kommune, derfor hadde
han og en kollega av og til en
liten lastebil. En gang de kom
kjørende fra Straume, så han
en mann som haiket. De stoppet, og mannen sa at han skulle til byen. Det viste seg
gjennom samtalen at mannen
var et medlem av Nasjonal
Samling (NS) Det ble en diskusjon, og det endte med at de
kjørte den tyskervennlige mannen opp på Fanafjellet og satte

Gevær til besvær
I Norge under krigen var det
ikke lov til å ha våpen i hjemmene. Tyskerne hadde gått
rundt og samlet inn våpen hos
alle innbyggerne. Men min
oldefar hadde gjemt unna noen
hagler på loftet. Oldemor sa at
han måtte kvitte seg med dem,
så han ikke kunne bli tatt for å
ha våpen. Oldefar bestemte
seg for å legge våpnene i en
gammel løe på andre siden av
bilveien. Da oldefar var på vei
over veien for å skjule geværene som han bar innpakket i et
teppe, ble han overrasket. Det
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kom et kompani tyske soldater
marsjerende. Oldefar måtte
stoppe i veikanten og vente til
de var gått forbi før han kunne
gå over veien. Farfar og familien sto innenfor stuevinduet og
gren mens de så på det som
skjedde. De var sikre på at han
kom til å bli oppdaget og tatt.
Men det gikk bra, og haglene
ble liggende i løen til krigen var
over.

Ovn i taket
En annen historie er fra skolebenken. Det var skole en dag i
uken og om vinteren 1944
skjedde det noe morsomt.
Farfar og noen andre elever
gikk ned i kjelleren på skolen
for å hente tørket torv som de
fyrte med. Men det de ikke visste, var at i 1940-43 hadde de
tyske soldatene hatt ammunisjonslager der i kjelleren.
Torven ble lagt i ovnen, men
plutselig fløy lokket på ovnen
rett i taket i en enorm fart. Det
kom en veldig høy metallyd, og
det ble et kjempestort merke i
taket, og voldsomt med røyk.
Det viste seg at det var kommet
patroner i ovnen sammen med
den tørre torven. Da det eksploderte ble det et sjokk både for
lærer og elever. Alle var i sjokktilstand og læreren evakuerte
skolen. Læreren trodde først at
det var guttestreker, men hendelsen ble avklart da kjelleren
ble sjekket.

Radio på skolen
Det var ikke bare våpen det var
ulovlig å ha, det samme gjaldt
radio. Det var ulovlig fordi nordmennene ikke skulle høre på
de engelske kanalene hvor
krigsoppdateringer gikk ”live”
hele tiden. Tyskerne hadde
samlet inn radioer i hele området, og de hadde lagret alle
radioene i kjelleren på Søreide
skole. Broren til oldefar var skolestyrer på skolen og hadde
selvfølgelig nøkler. Han snek
seg inn på lageret og hentet
den radioen som tilhørte oldefar. Til denne radioen ble det
laget et hemmelig rom bak
verktøyveggen i sløydsalen.
Ved å ta ned en liten plate,
kunne de skru på radioen og
høre siste nytt fra England. Slik
holdt familien seg orientert om
hvordan krigen utviklet seg.

Dette var noen historier fra
Bønes i perioden 1940 – 45. I
ettertid er de fleste litt morsomme. Kanskje er det derfor
de blir husket 70 år senere?
Even Bønes
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Fyllingsdalen Historielag 10 år
Jubileumsfesten
Fyllingsdalen Historielag ble stiftet 12. januar 1999 og er således 10 år nå i 2009. Dette mente styret burde markeres og lyste
ut til jubileumsfest lørdag 7. februar.
Hemmingsen var initiativtaker
til Historielaget og var laget sin
første sekretær, for denne innsatsen ble han utnevnt til lagets
første æresmedlem.

Medlemmene reagerte spontant og påmeldingene overgikk
kapasiteten i Ungdomshuset,
men ved å utnytte huskapasiteten maksimalt, og p.g.a. noen
sykdomsavmeldinger, ble det
likevel plass til de aller fleste
påmeldte.

Sangkvartetten ”After Dark”
underholdt med barbershopsanger og fikk stor og velfortjent applaus og Ramona Sulen
hadde et, for anledningen, spesialkomponert stand-up program med historier, imitasjoner
og sanger som vakte stor
begeistring.

Festen ble åpnet ved at Jan
Hemmingsen fortalte om opptakten til laget, om forarbeidet,
oppstarten og om arbeidet de
første årene. Særlig la han vekt
på det store arbeidet med restaureringen av ”Kårhuset”. Jan

Jan Hemmingsen

After Dark med barbershopsang
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laget blomsterhilsener, gratulasjoner og gode ord med på
veien videre.

Ramona Sulen underholder

Også koldtbordet, som bl.a.
kunne reklamere med både
lokalprodusert og kortreist mat,
falt i festdeltakernes smak.
Birte Larsen, som hadde
hovedansvaret for de kulinariske opplevelsene, hadde en kort
orientering om matproduksjon
som også bidrog til å gjøre måltidet fullkomment.
Fra
Senioruniversitetet
i
Fyllingsdalen, fra Bydelsutvalget og fra Kulturkontoret for
Fyllingsdalen og Laksevåg, fikk

Så kunne Arvid Søvik (Eino)
spille opp til polonese og dans,
og dansegulvet ble flittig benyttet frem til det var tid for kaffe
og kaker og en rask liten blomsterutlodding med gode, gammeldags’ treårer. Disse kan
som kjent også benyttes som
”klikkerter”, noe festdeltakerne
selvsagt benyttet seg av.
Feststemningen var høy hele
kvelden, det var bare blide fjes
å se, og tilbakemeldingene har
vært svært positive. Det er slik
vi vil at det skal være i
Historielaget, så takk til alle
glade festdeltakere.
Tekst: Kjell Sælensminde
Foto: Aud Sælensminde

Fornøyde festdeltakere
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Årsmøte i Historielaget
Årsmøtet 2009 ble holdt på Borghilds minne 18. mars
d.å. Det møtte 30 medlemmer.
Innkalling og sakliste ble godkjent. Som møteleder ble valgt Kjell
Sælensminde og som referent ble valgt Olaug Sælen Solheim. Til å
undertegne protokollen ble valgt Karsten Solheim og Knut Fyllingen.
Årsmelding.
Årsmeldingen som var utsendt til alle medlemmene ble gjennomgått
punkt for punkt og ble enstemmig godkjent.
Regnskap.
Kasserer Jan Eidsvåg gikk gjennom regnskapet som også ble
enstemmig godkjent.
Budsjett og arbeidsplan.
Også budsjett og foreløpig arbeidsplan ble gjennomgått, drøftet og
godkjent.
Valg.
Medlem i valgkomiteen, Elisabeth Hyldmo la frem valgkomiteens
forslag til tillitsfolk.

Fra venstre: Kjell Sælensminde, Elisabeth Hyldmo, Helge Egge, Tor Stokke,
Olaug S. Solheim, Jostein Solheim. Ikke til stede: Terje Smedhaug
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Etter valget har laget følgende tillitsvalgte:
Leder
Styremedlem/kasserer
Styremedlem

Tor Stokke
Jostein Solheim
Elisabeth Hyldmo

Fra før står
Fra før står

Olaug Sælen Solheim
Kjell Sælensminde

Varamedlem
Varamedlem

Helge Egge
Terje Smedhaug

ny, valgt for 1 år
ny, valgt for 1 år

Revisor

Turid Bolstad

gjenvalg,
valgt for 1 år

Valgkomite

Marion Larsen

gjenvalg,
valgt for 1 år
ny, valgt for 1 år
ny, valgt for 1 år

Bjarte Breistein
Åse Hanstveit

ny, valgt for 1 år
ny, valgt for 2 år
ny, valgt for 2 år

De avtroppende styremedlemmene, Jan Eidsvåg, Bjarte Breistein,
Anders Heien og Åse Hanstveit ble alle takket for godt arbeid i styret
og overrekt lagets krus med blomster.
De nye, Tor Stokke, Elisabeth Hyldmo, Jostein Solheim og varamedlemmene Helge Egge og Terje Smedhaug, ble ønsket velkommen i
styret og samarbeidet der.
Ref. Kjell Sælensminde
Foto: Aud Sælensminde

Disse gikk ut av styret:
Fra venstre: Bjarte Breistein, Åse Hanstveit og Jan Eidsvåg. Ikke til stede: Anders Heien
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Blikk over

Nordåsvannet og Sælevannet
Foredrag av Per Jan Johannessen
Marinbiolog Per Jan Johannessen hold, på årsmøtet i
Fyllingsdalen Historielag, et svært interessant foredrag om
Nordåsvannet og Sælevannet og om livet der, slik det har vært
og hvordan det har utviklet seg over tid.
Innledningsvis mintes han tiden
da han vokste opp og gikk til
Sælevannet for å bade.
Sælevannet var varmere enn
Nordåsvannet. På 80-tallet ble
det imidlertid så mye råttent og
illeluktende
bunnvann
i
Sælevannet, ca 1,5 m nede, at
vannmassene måtte skiftes ut.
Vannet var farget helt rødt
p.g.a. purpurbakterier som
levde i sjiktet mellom det råtne
vannet og det friske. Det var
ikke noe særlig pent syn.

Per Jan Johannessen

bilder som viste at forurensingen kan være formidabel. Han
forklarte hvordan en ved hjelp
av ”partikkelhenter” kan samle
opp det som er i vannet og
således få svar på forurensingsgraden, og han fortalte om
hvordan innsamling av dyr og
lignende kan gi svar på hvordan utviklingen går og hvordan
artssammensettingen eventuelt
forandrer seg.

Vedrørende Nordåsvannet tok
han utgangspunkt i sin egen
hovedoppgave som ble utarbeidet for ca. 40 år tilbake. Siden
har Johannessen arbeidet mye
med Nordåsvannet og har vert
aktiv i arbeidet mot forurensingen i dette vannet. Han viste
også bilder som dokumenterte
at vannet på overflaten fremstår som en naturperle av de
sjeldne, men også undervanns-

I Nordåsvannet var det på 6011

tallet mye utslipp av kloakk i
vannet og forholdene ble etter
hvert helt elendige. Badelivet
tok slutt. Ved Kyrkjetangen er
det en terskel der dybden i vannet bare er ca. 10 m, innenfor
og utenfor er det mye dypere,
ca. 80-90 m. Dette fører til at
det blir utskifting i vannmassene bare i det øvre laget og på
dypet blir det nærmest ”bunnløse” lag med mudder.

nene gode matforhold. Lenger
ute er det sjøanemoner og sjønellik og mange steder finner
en fin sandbunn med et fint
dyre- og planteliv. Men de dype
partiene er fremdeles svært
mudderfylte.
I foredragsholderens barndom
fisket han ål i Nordåsvannet,
han kunne få opp til 12 kg pr.
line den gang og han fikk 6-7 kr
pr kg for fisken, så han tjente
gode penger på dette fortalte
han. Han fortalte også om den
gangen han skulle levere
levende ål i Bergen og tok fangsten med i en kartong på bussen. Dessverre gikk kartongen i
oppløsning underveis og ålene
”krabbet” vilt omkring på gulvet
i bussen. Det ble et fryktelig
spetakkel med alle damene
som sto på stolene og skrek,
men det ordnet seg da de kom
til Kråkenes og sjåføren fikk tak
i en ny kartong på butikken der.

All utskifting av vann foregår
med
tidevannstrømmen
gjennom kanalen ved Strømme
bro. I Nordåsvannet er det derfor også flo og fjære, men tidevannet er ca. 2 timer forsinket i
forhold til tabellen og høydeforskjellen omtrent halvert. Denne
strømmen trodde en i eldre tid
ville rense det meste, det var
derfor ved Strømme bro tidligere tømmestasjon for kloakkslam og kagger, hele 17.000 m3
årlig ble tømt på det meste.
På 60 og 70-tallet ble det tatt
initiativ til å rense vannet, det
ble bygget kloakktunneler som
førte kloakken utenom vannet
og litt etter litt ble vannkvaliteten bedre og dyre- og plantelivet tok seg opp igjen. På 1970tallet etablerte blåskjellene seg
på nytt og dermed fikk sjøstjer-

Det blir stadig bedre forhold i
Nordåsvannet. Vannet er klarere, badelivet florerer og fisken
er kommet tilbake. I dag er det
ca.30 forskjellige fiskearter i
vannet.
Ref. Kjell Sælensminde
Foto: Aud Sælensminde
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Gårder i Fyllingsdalen
Vestlund gård
Denne gården ble utskilt fra bruk nr. 5 i 1928 da Karl J. Knutsen
fikk skjøte fra faren.
Gårdstunet lå på sørsiden av Vestlundveien der Metodistkirken
i dag ligger på nordsiden.

Gården hadde 5-7 kyr i tillegg til
ungdyr og hest. Det var dessuten litt høns som gav familien
egg til eget bruk, men fleskeproduksjonen hadde større
omfang, gården hadde både
avlsdyr og slaktedyr, ca 30-40
stk pr år. Disse ble foret med
”grisemat” som en hentet fra
kafeer, forretninger og private
på Laksevåg.

Innmarksarealet, ca 30 da. lå
på sørsiden av Vestlundveien
mot der Vestlund Borettslag ligger i dag.
Utmarksarealet
strekker seg vestover mot
Eikelia og Eikelisteinen, dette
utgjør ca. 90 da.
Innmarksarealet ble nyttet
hovedsakelig til eng, men en
dyrket selvsagt grønnsaker,
poteter, bær og lignende til eget
bruk.

Karl Knutsen drev transport ved
siden av gårdsdriften, han
hadde bil og transportløyve
allerede før siste verdenskrig.
På bruket var det foruten
våningshuset også låvebygning, vedhus, grisehus og hønsehus.
Hovedhuset, som var bygd i
1929, lå der Vestlundveien 20
er i dag (datteren Johanne sitt
hus) vis a vis Metodistkirken.

Vestlundveien 20
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Vestlund gård slik den var før 1976

Gamlehuset ble revet i 1976 og
nytt bygg oppsatt på samme
tomten.

startet opp med byggingen av
Vestlundveien som ble påbegynt
1968/69.
Vestlund
Habiliteringsenter ble bygget i
1974/75 og la beslag på hovedtyngden av det dyrkete arealet,
mens Vestlund Borettslag
bygde høyblokkene på den sørlige delen av eiendommen i
1973. Året 1972 ble derfor det
siste året gården Vestlund var i
drift.

Låvebygningen, som lå nordvest for våningshuset, ble revet
i 1973 da Vestlundveien ble
bygget. Både innmark, grisehuset, hønsehuset og vedhuset
ble borte ved utbyggingen av
Vestlundveien og Vestlund
Habiliteringsenter, disse la
beslag på storparten av det dyrkede arealet på gården.

Tekst og foto:
Kjell Sælensminde

Eieren Karl J. Knutsen var født
1899 og døde 1991, kona hans,
Cecilie var født 1903 og
døde1995.
Utbyggingen på dette bruket

Det historiske bildet er hentet
fra CD ”Fyllingsdalen i gamle
dager”.
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Skulpturer i Fyllingsdalen
Vesta Hygea
Skulpturen står utenfor hovedinngangen til Oasen. Den er formet som en båt med de to gudinnene, Vesta og Hygea, som gallionsfigurer i hver ende. Ombord i båten er også fire andre figurer. Midt i båten står en mast med et oppsurret seil. Skulpturen
er støpt i bronse og betong.
også laget skulpturen Fiskeren
i Byparken.

Vesta er gudinne for hjem og
samfunn i romersk mytologi.
Hygea er gudinne for helsen i
gresk mytologi. Hun kunne lege
sår og mindre plager. Hygea
blir brukt som symbol for apotekene. Begge gudinnene ble
brukt som firmamerker for forsikringsselskapene av samme
navn. Selskapet endret navn til
TrygVesta fra 01.07.07.

Tekst: Astrid Haugland
Foto: J.O.Gulbrandsen

Initiativet til skulpturen ble tatt
av Vesta Hygeas kunstgruppe.
Den ble satt opp i desember
1979, like etter den nye kontorbygningen ved Oasen sto ferdig. Skupturen er laget av Arne
Vinje Gunnerud (1930 - 2007).
Han har laget flere av skulpturene i Bergen sentrum, blant
annet
skulpturer
på
Universitetet i Bergen. Han har

Vesta Hygea
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Trær i Fyllingsdalen
Kanadaskogens største furu?
Hvor finner vi Kanadaskogens største furu? Vi her i redaksjonen er
vel ikke helt sikre på det vi heller, men vi har funnet to store furuer ved
stien mot Svarttjørn noen hundre meter sør for vannet. Den ene
måler 3,35 m i stammeomkrets målt i ”brysthøyde”, og den andre er
3,25 m.
Men er dette Kanadaskogens største?
Har noen av leserne et bedre forslag?
Tekst: Kjell Sælensminde. Bilde: Aud Sælensminde.

Kanadaskogens største furu?
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Trær i Fyllingsdalen
Fyllingsdalens største bjørk?
På St. Hanshaugen (haugen mellom Spektrum og Esso-stasjonen
ved Oasen) der står en gammel bjørk som har en stammeomkrets på
200 cm målt i ”brysthøyde”.
Er dette Fyllingsdalens største bjørk? Vet du om noen større?
Hvor finner vi Fyllingsdalens største gran, ask, eik, lønn, bøk eller
kastanje?
Hvor er Fyllingsdalens høyeste einer?
Vet du om et ”rekordtre” så ta bilde, mål treet og send resultatet til
”Fyllingsdølen” (kjellsmi@online.no).
De største eksemplarene vil bli omtalt i kommende nr. av bladet.
God jakt!
Tekst: Kjell Sælensminde. Bilde: Aud Sælensminde.

Fyllingsdalens største bjørk?
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Veier i Fyllingsdalen
Med navn fra eventyr og sagn
Sør i Fyllingsdalen ligger flere veier som har fått navn fra norske folkeeventyr og sagn. Folkeeventyrene har blitt overlevert
fra munn til munn i uminnelige tider til en begynte skrive dem
ned på 1800-tallet. Hvem som har laget eventyrene og hvor de
kommer fra, er ikke så godt å vite. De har vandret over landegrensene og fått lokale og nasjonale særtrekk der de har vært i
bruk. Sagnene skiller seg fra eventyrene ved tilsynelatende å ha
en kjerne av sannhet. De er ofte både tidfestet og stedfestet.

Askeladdveien
Det er flere eventyr med
Askeladden som hovedperson;
Prinsessa som ingen kunne
målbinde, Askeladden som
kappåt
med
trollet
og
Askeladden og de gode hjelperne, er kanskje de mest kjente. Eventyrene handler om de
tre brødrene Per, Pål og Espen

Askeladd. De eldste brødrene
er hovmodige og store på det,
men det hjelper dem ikke stort:
Det er alltid den yngste broren
som klarer alle prøvelsene,
løser umulige oppgaver, lurer
troll og vinner en prinsesse eller
en skatt.

Askeladden og Trollet,
tegnet av Theodor
Kittelsen

Askeladdveien
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Veslefrikkveien
Veslefrikk med fela er eventyret
om vesle Frikk, sønn av husmannen Frikk, som begir seg ut
i verden for skaffe seg arbeid.
Etter tre harde år i tjeneste hos
lensmannen, får han tre skilling
i lønn. De gir han godhjertet til
tre fattigmenn han møter. Til
gjengjeld får han gaver og gode
egenskaper som belønning, og
med disse gavene overvinner
han alle vanskeligheter.

Veier i

Veslefrikkveien

Veslefrikk tegnet av
Theodor Kittelsen

Huldretråkket
Det finnes mange sagn om huldrer. Hulder er i norsk folketradisjon et overnaturlig kvinnelig
vesen. Begrepet hulder blir
også brukt som samlebetegnelse for de underjordiske. Det
er helst i seterområder og skogstraktene på Østlandet vi finner
huldresagn, men det finnes
også huldreforestillinger langs
kysten og oppover i NordNorge. Huldra blir vanligvis
framstilt som en ung jente med

langt lyst hår og kurompe.
Noen ganger blir hun også
fremstilt med gaupeører, eller
som innhul bak. Det er kurompa, ørene eller det innhule ryggen som gjør at vi skjønner det
er en hulder vi har med å gjøre
i fortellingene.
Tekst og foto: Astrid Haugland

Huldra
tegnet av
Jean F.Trudel

Huldretråkket
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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”
I 1905 ble som kjent kong Haakon valgt til Norges konge, vi tar
med noen klipp fra Lars Løvaas dagbok der han omtaler disse
hendelsene:
12. nov. 1905: Godt ver. Eg
reiste til Midthun i dag, so eg
fekk høyra gudstenesta. Sidan
var eg med og fekk stemma. Eg
stemte ”Ja” og vonar at der
maa verta so stort fleirtal av

Jaer, at me fær konge. Han verfar (Steffen Sælen red. anm.)
stemde Ja han og.
13. nov.1905: Godt ver, men
noko kaldt. I kveld hev eg rettad
75 bøker. I dag var stemningi
avslutad. I Fana var der 800 Ja
og 141 Nei. Sume stader var
der fleirtal av Neier, men det er
faae plasser.
20.nov. 1905: Mildt og godt ver.
Laurdagskvelden den 18de var
prins Karl av Danmark vald til
konge i Norge. Der vart skotet
kongesalut paa festningen. I
kveld hev eg arbeida paa eit
grytelåk.
21. nov. 1905: Sama veret. I
bladi no finst mest ikkje anna
enn um kongen og inntoget i
Kristiania.
20

25. nov. 1905: Rusket ver i
dag, men dei hev no visst helde
fest baade her og der i landet
for det. Kongen kom til
Kristiania

hjaa Mikelsen. Men verfar vil
ikkje gaa, endaa me hev voret
so etter han og sagt, at det var
skam, han ikkje gjekk.
23. juli 1906: Der er svert til
stas i byen i dag. Kongen og
dronningi kom til Bergen paa
kroningsturen.

27. nov. 1905: Tolugt bra ver i
dag. Kongen hev i dag voret i
stortinget og avlagt eiden. I
kveld hev eg voret uppe og
arbeida eit nøklebret.
22. juli 1906: Toligt bra ver i
dag. Han Ivar og verfar (Ivar og
Steffen Sælen, red. anm.) var
bodne med i kongemiddagen

Oppfordring til alle medlemmer:
Ønsker du å sende oss en melding, et tips som styret kan
jobbe med, en historie du vil dele med oss, eller du har en
venn som ønsker å bli medlem av historielaget:
Kontakt oss på vår e-postadresse:
fyllingsdalenhistorielag@live.no

Fyllingsdalen Historielag takker

for velvillighet ved kjøp av kopimaskin til laget
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På folkemunne
”Dalens kjendisar”
Laksevåg Komm. Rutebilselskap
var ein viktig kommunikasjonsfaktor
i Fyllingsdalen i etterkrigstida og dei
faste sjåførane vart fort ”dalens
kjendisar”.
Alle kjente Scheien og Skipparen.
Scheien var den rolege typen både
som menneske og som sjåfør, det
gjekk ikkje alltid så fort verken med
Til høyre på bildet står bussfører
mann eller bil. Skipperen var den
Johan Scheie.(Foto ukjent)
pratsame, "utadvendte" typen som
også kunne få fart på bilen når det trengtes. Ein dag skulle Scheien ta
over ruta etter Skipperen nede på ferjekaien på Laksevåg. Mens
Skipperen samla saman alle sine eigendelar, jakke, pengeveske og
veska med termos og matpakke for å gjera bussen klar til Scheien,
høyrdes plutseleg ei røyst frå passasjerseta bak i bussen: ” Bare ta med
deg gasspedalen og, Scheien bruker an ikkje likevel”.

”Det høyrdes ved nott”
På Nebbestølen var dei tidleg
ute med å skaffa seg bil i
mellomkrigstida, og første bilen
hadde nummer 1083. Denne
bilen, vart det fortalt, vart og
mykje brukt som ”raggarbil” på
kveldstid, sjølv om det uttrykket
ikkje var oppfunne på den tida.
Ikkje alle syntes at denne kveldskjøringa var like akseptabel
noko som ikkje gjekk ”hus forbi”
hjå redaktøren av ”Kameraten”
(lagsavisa til Ungdomslaget).

Her vart fenomenet omtala på
verseføter fritt omsett etter Per
Sivle:
Det høyrdes ved nott eit dunder
frå sør og husbonden vaknar
spring fram og spør:
”Kven er det som bilar”
”Jau, no må du ut, for no fer tusenogtreogåtti over høgaste nut”
Og kvar mann visste i same
ande at no var ”Gamle-Eirik” laus
utpå landet.
(Resten av teksten har gått i
”gløymeboka”).
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Vi takker
Løvåsen
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Fyllingsdalen og
Laksevåg kulturkontor

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

Foto: Jørgen O. Gulbrandsen
Brannvesenet bruker huset til Ivar Løvaas som øvingsobjekt, vinteren 2009

