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Kjære leser
”På gjengrodde stier i Fyllingsdalen” skrev Leif
Sælensminde tidlig på 70-tallet. Det var et tankevekkende hefte om Fyllingsdalen i gamle dager.
Mye har skiftet og forandret seg siden den tid. Vår
kjære ”dal” holder på å gro over av trær og busker,
og er nesten ikke til å kjenne igjen. Grønne marker
blir det stadig mindre av, og det bygges fremdeles
både blokker og eneboliger. Vi trenger hus til folk, men vi trenger
også parker og friområder til avkobling og rekreasjon.
Jeg går mye rundt i Fyllingsdalen, blant annet for å fotografere, og
da legger jeg spesielt merke til gjengroingen. Verst er det at i
parkområdene blir det mer og mer trær, og mindre park. Jeg vil
spesielt nevne Lynghaugparken og Krohnegårdsmarkene. Jeg har
sett fotografier fra 50 – 60 tallet fra Lynghaug og Løvåsområdet
hvor det var marker og hesjer overalt.
Det har vært en kolossal forandring både på godt og vondt. Men
den største ulempen er kanskje den stadig økende trafikken
gjennom dalen. Så man kan spørre om vi vil ha det slik, med overgroing og trafikkøking. Det bør være en sak for myndighetene å
utarbeide en plan for Fyllingsdalen. Hvordan vil vi at Fyllingsdalen
skal være i framtiden? Kanskje det kunne være en sak for bydelsstyret før det legges ned. Vi er vel alle interessert i at bydelen vår
skal være så pen og trivelig som mulig.
For redaksjonen
Jørgen O. Gulbrandsen
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Utgraving ved Gjeddevann
- på eventyr i steinalderland!

Tekst og foto: Kari K. Kristoffersen.

Arkeolog og seksjonssjef ved Publikumsseksjonen,
Bergen Museum, Universitetet i Bergen.

Skoleelevene ved Varden skole
har fått være med på arkeologisk utgravning av en boplass
fra eldre steinalder nesten i sin
egen bakgård. De har boltret
seg i arkeologiske eksperimenter. Og spørsmålene til arkeologene ved Bergen Museum
haglet - de lurte på mange ting:
Hvordan skaffet de seg mat?
Hvordan så husene ut? Var flint
skarpt - kunne man skjære
skinn med det? Var det vanskelig å skyte med pil og bue?
Hvordan fikk de fyr på bålet?

Arkeologer i arbeid på boplassen
ved Gjeddevann

strekkelig for til dels store familiegrupper. Vi tror at de levde i grupper på 10-20 personer som flyttet
omkring etter viltet. De drev ikke
med dyrking og hadde heller ikke
husdyr med unntak av trolig hunden som fungerte som vakt- og
jakthund. Ved Gjeddevann tror vi
livet var greit i eldre steinalder.

Ved Gjeddevann på Varden ble
det gravet ut en steinalderboplass
fra slutten av eldre steinalder på
forsommeren i 2010. Det er
mellom 6- og 8000 år siden sist
noen satt her ved Gjeddevann og
kikket utover fjorden og lurte på
hvor torsken stod og om hjorten
var langt unna. Livet som jeger og
sanker var skiftende, men det var
ikke et liv preget av sult og elendighet. Men man måtte arbeide for
føden. Jakt og fangst på forskjellige pattedyr i kombinasjon med
fiske og fangst av sjøpattedyr
samt sanking av skjell i fjæra og
bær og røtter i skog og mark gjorde dietten både næringsrik og til-

For noen år tilbake ble det funnet
flere steinalderboplasser rundt
dette vannet som i forhistorisk tid
var salt sjø. Havet stod høyere
den gang enn i dag. Det gikk inn
Tjæreidviken og Bjørgedalen i
nord og i sør gikk det inn ved
Straume bro der boplassen
Ruskeneset lå. Boplassene som
er funnet ved Gjeddevann er relativt små og vitner om korte opphold her i området. Men det er
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teltduker og reisverk til teltene
samt klær og sko er alt sammen
borte for lenge siden.
Boplassen ved Gjeddevann har
ligget godt i le bak en liten kolle,
men med gode og smule havneforhold både i nord og sør. Det har
vært lett å komme seg ut til storhavet ved å ro enten sørover eller
nordover. Knappenfjellet rett foran
boplassen var en bratt øy.
Mens undersøkelsene pågikk på
forsommeren, ønsket arkeologene
å invitere fyllingsdøler og andre
interesserte på besøk på utgravningen. Vi inviterte like god alle de
300 elevene ved Varden skole til å
komme med lærerne sine. I tillegg
til at de fikk se på selve utgravningsområdet og hjelpe arkeologene med å plukke funn ut fra såldet, lot vi dem også gjøre sine
egne undersøkelser i form av å
eksperimentere med flint vi hadde
tatt med, med spyd, og med pil og
bueskyting mot blink og smake på
steinaldersuppe. Elevene var veldig ivrige og lot seg rive med i forsøkene! De lyste av begeistring,
som om de fikk være med på et
eventyr. Som premie for godt
utført arbeid fikk de med seg hver
sin flintbit til å vise frem hjemme.

På leting etter funn i såldet

mange av dem omkring vannet,
noe som viser at det har vært et
område som man har kommet tilbake til mange ganger.
På den tiden brukte man stein som
råstoff til å lage redskaper av.
Stein holder seg godt i jorden over
lang tid, og derfor finner vi både
selve redskapet og også rester
etter produksjonen av redskapet,
kalt avslag, når vi graver. Av steinredskaper er det bl.a. funnet knakkesteiner som de slo flint med,
fragmenter av steinøkser og skrapere til å behandle skinn med.
Men vi vet også at mye av de redskapene de hadde til å hjelpe seg
med, var laget av materialer som
ikke bevares særlig godt når det
blir liggende i jorda. Skaft til økser,
piler, kniver og skapere er alt sammen blitt borte i årenes løp. Så
også for eksempel selve buen og
spyd- og harpunskaftene. Også
kurver og andre bæreinnretninger,

Vi hadde også en åpen dag mens
utgravningen pågikk. Vi fikk da
besøk av om lag 250 mennesker
en søndagsformiddag som kom
fra nær og fjerne for å følge arbei4

det. I tillegg til dette kom det skoleklasser og andre besøkende
innom i løpet av de fire ukene
utgravningen pågikk. I alt regner vi
med at mellom 800 og 1000 mennesker har vært innom gravningen.

Et av de viktigste målene museet
har hatt med dette prosjektet har
vært å gjøre området rundt
Gjeddevann kjent for folk i nærområdet og da særlig skolen som bruker området til mange uteaktiviteter i løpet av et år. Vi har satt i
gang arbeid med å lage lærerkurs
slik at skolen selv kan arbeide
med steinalder og knytte kunnskapen de leser om i bøker og på
internett til konkrete funn i sitt eget
område. Eksperimentene som elevene fikk prøve seg på skal læreren nå kunne sette i gang selv slik
at også nye elevkull kan få bli kjent
med dette fantastiske steinalderlandet lengst sør i Fyllingsdalen.

I skrivende stund pågår etterarbeidet med katalogisering, rentegning av tegninger, sorteringen av
fotomaterialet og rapportskriving
for fullt. Gjenstandsmaterialet og
rapporten skal overføres til magasinet og arkivet ved Bergen
Museum. Rapporten skal også
sendes til oppdragsgiver, til fylkeskommunen og til Riksantikvaren
som er øverste myndighet i slike
saker.

Forsøk med pil og bue
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Faktaboks

Tekst: Kari K. Kristoffersen
Foto: Jørgen O. Gulbrandsen

Ruskeneshellerne
Bosetningssporene fra Ruskeneset er fra langt seinere perioder enn Gjeddevannsboplassene. Ruskeneset ble først tatt
i bruk i slutten av steinalderen omkring 4000 år før nåtid. I
eldre steinalder omkring 6-8000 år før nåtid da folk hold til
rundt Gjeddevann, stod havet oppetter fjellsidene langs
bergveggen på Ruskeneset. Havet stod hele 12 - 14 meter
høyere enn i dag da. Da de to hellerne var i bruk, var havet
sunket en god del, og stod da mellom 3-7 meter høyere enn
i dag. Funnene i hellerne viser at dette var en befolkning
som drev jakt, fangst og fiske ved Straume, men som tilhørte en befolkning som drev eller kjente til korndyrking og husdyrhold. Dette var ikke kjent for Gjeddevannbeboerne.

Ruskeneset idag
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”Stilleste gutten på sovesal 1?”
Minner fra Feriehjemmet på Skaret
Tekst og foto: Kjell Sælensminde
På toppen av Skaret lå
Feriehjemmet, et hjem for gutter og jenter som hadde behov
for å komme ”på landet” for å få
ferie og å samle krefter i noen
hektiske sommeruker. En av
disse guttene på Feriehjemmet
som nå er blitt 81 år, Einar
Johansen på Sikthaugen, har
”Fyllingsdølen” hatt en samtale
med.
”Jeg husker fremdeles helt klart
den dagen da far fulgte oss til
Vestre Torvgate, der alle bussene
som skulle frakte gutter og jenter
rundt til de forskjellige feriekoloniene, sto oppstilt. Noen skulle til
”Ferstad” og noen skulle til
”Knudson”,
vi
skulle
til
Feriehjemmet på Skaret.
Bildet av disse bussene, kanskje
noen
hundre
unger
og
Johanneskirken kneisende i bakgrunnen, har brent seg inn i
hukommelsen”
sier
Einar
Johansen.

Einar Johansen

Første dagen var det bading og
avlusing, alle ble badet i noe de
kalte ”sibedilleeddik”, det skulle ta
knekken på eventuelle lus, deretter var det snauklipping for alle
som ikke allerede var ”klippet en
gang for alle” som Lille-Bjørn
Nilsen synger i sin vise om feriekollonilivet.
Av kjedelige ting ellers, husker
Einar at de noen ganger ble
utkommandert til kjøkkentjeneste.
Det å måtte skrelle poteter til hele
kolonien, var det verste han visste.
Men ellers er det bare hyggelige
minner, det var bare godvær og
kjekke dager minnes Einar.

Året var 1938, Einar var 8 år gammel og skulle tilbringe 3 uker på
feriekoloni borte fra mor og far,
heldigvis hadde han sin eldre bror,
Erling, som også skulle være med
til Feriehjemmet.
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Utenfor Feriehjemmet, men innenfor det høye nettinggjerdet var det
en liten ballplass, her ble det spilt
fotball, men å fange sommerfugler
og humler var også en spennende
lek.
På godværsdagene spaserte hele
gutteflokken til Sponaviken for å
bade. Marsjen opp og ned
gjennom dalen gikk med røde
faner og arbeidersanger, det var jo
Laksevåg Kommunistiske Parti
som drev hjemmet, og de unge
lederne var rekruttert derifra. På
vegen gjennom dalen gikk de forbi
de fristende gulrotåkrene, men
lederne passet godt på at ikke
noen rasket med seg noe derfra.
Høydepunktet på badeturen var
da ”bollebilen” (liten grønn varevogn)
fra
Laksevåg
Forbruksforening
kom
til
Sponaviken med boller, da var det
fest.

dan Feriehjemmet var innredet. I
første etasje var det kjøkken, matsal, sykestue og bad. I andre etasje var det en smal gang med 5-6
rom på hver side, her bodde ungene, 4 på hvert rom. På loftet, der
det var bygget ut 4-5 arker på
begge sider, bodde betjeningen.
Det var Laksevåg Kommunistiske
Parti som bygde hjemmet i 1926
og som drev dette frem til krigen i
1940. Senere ble Feriehjemmet
ominnredet og ble benyttet til
industri, bl.a. teppefabrikk og pampus-produksjon.
Einar Johansen har bodd i
Fyllingsdalen siden 1966. Han er
utdannet som bilmekaniker og i
maskinfag. I dag er han pensjonist, men står fremdeles på, i en
alder av over 80 år, med vaktmesteroppdrag i Hamre Borettslag på
Sikthaugen:
Kanskje Feriehjemmet var med og
la grunnlaget for et langt og aktivt
liv?

Einar Johansen vokste opp på
Gyldenpris, faren var maskinist på
rutebåtene som gikk til Lindås og
Radøy. På den tiden hadde ikke
arbeidsfolk mer enn noen få
dagers ferie, og de fleste hadde
dårlig råd, så feriemulighetene for
barna den gangen var dårlige. Det
var også bakgrunnen for at kommunen sendte by-ungene ”på landet”, de skulle få ferie, frisk luft,
god mat og bli gode samfunnsborgere.
Selv om Einar var en av de yngste
i kolonien, husker han godt hvor-

Feriehjemmet slik det så ut i 1926
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Krohnegårdsmarsjen
Foto: Jørgen O.Gulbrandsen
Krohnegårdsmarsjen ble som tidligere år arrangert i forbindelse med
Kulturdagene i Fyllingsdalen. 35 spreke deltagere stilte til start den
31.oktober. 10 poster med lokalkunnskapsspørsmål var plassert rundt
om i løypen, og gav deltagerne litt hjernetrim med på veien. Tre deltagere ble trukket ut på startnummeret og vant gavekort på 250 kroner.
Premien for de beste svarene i lokalkunnskapsspørsmålene var krus
med Fyllingsdalen Historielags logo.

Registrering

Fra starten ved Ungdomshuset

Velfortjent kaffe, saft og vafler til
alle deltagerne etter turen

Diplom og medalje til barna som
gjennomførte turen
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Hvor godt kjenner du Fyllingsdalen?
Quiz
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Hvilke gårder lå der Oasen ligger i dag?
Når ble Fyllingsdalen Historielag stiftet?
Hva heter dette minnesmerket?
Hvem var Torgny Segerstedt?
Når arrangeres Krohnegårdsmarsjen?
Hvor kommer navnet til fotballklubben Løv-Ham fra?
Nordnæsdalen har fått navnet sitt fra..?
Hvor står dette minnesmerket?
Hvem var Leif Andreas Larsen?
Hvor ligger Tyskerrennen?

Spørsmål 3

Spørsmål 4

Spørsmål 6

Spørsmål 8
Svarene finner du på side 15
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Tuntrær i Fyllingsdalen
Tekst: Kjell Sælensminde

Foto: Aud Sælensminde

Bolstad gård
Vi har tidligere skrevet om store
trær i Fyllingsdalen, om furu,
gran og bjørk, nå tenkte vi å
skrive litt om tuntrær i dalen.
Tuntreet var, i følge leksikonet,
opprinnelig et hellig tre som
vokste på det stedet der haugebonden eller rudkallen, han
som først ryddet gården, skulle

være begravd Treet skulle
verne gården mot ulykker.
Treet sto ofte på gamle gravhauger og dette skapte de vanlige forestillingene om treets
makt og betydning. Ofte ble det
også ofret til disse trærne, for
eksempel ble det ved juletider
ofret juleøl eller lefseklining. I

Bolstad gård med tuntreet
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dag brukes ordet ”tuntre” om et
tre som er plantet på en høvelig
plass på gårdstunet.
Vårt tuntre, en hestekastanje,
står på tunet til tidligere Bolstad
gård. Denne gården ble skilt ut
til Elen Geelmuyden i 1838.
Hun bygget huset på gården
mellom 1838 og 1840, og en
antar at trærne rundt huset ble
plantet omtrent samtidig.
Familien til nåværende eier har
eiet bruket siden 1899.
Tuntreet på vårt bilde har vært
beskåret, senest i 1990, kronen

på treet er derfor ikke særlig
gammel, men grunnstammen
er altså hele 170 år gammel.
Treet er i alle fall vakkert og gir
tunet et staselig preg.
Der finnes nok en hel del
gamle, ærverdige tuntrær rundt
om i dalen (eller kanskje du har
et ungt og vakkert tuntre?), gi
oss i redaksjonen et tips så
kanskje kan vi sette treets historie inn i senere nr. av medlemsbladet?

Noen påminninger fra styret:
Vi har nå klar de historiske kartene over Fyllingsdalen.
Kartene er i A3 størrelse og koster kr 30,Kartene kan kjøpes i Kårhuset og på biblioteket i Oasen.
Det hadde vært fint om de av våre medlemmer som har E-post
sender denne til oss på fyllingsdalenhistorielag@live.no
Mange har allerede gjort det, det sparer laget for en del arbeid og
portoutgifter.
Vi minner også om grasrotandelen. Dersom dere ikke har
strekkoden kan dere bruke org.nr. som er 988 101 354 eller
bare oppgi Fyllingsdalen Historielag.
Fyllingsdalen Historielag takker Fyllingsdalen og Laksevåg Kulturkontor for
godt samarbeid og støtte til driften av laget
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Veinavn i Fyllingsdalen
Barliveien
Tekst: Astrid Haugland
Foto: Jørgen O.Gulbrandsen

Barliveien ligger på Spelhaugen. En kan jo undre på
om navnet henspeiler på bar
eller naken, men på haugene
rundt veien står barskogen
tett. Det er vel heller den som
har gitt veien sitt navn.

Barliveien

Bartrær eller furuplanter er
svært gamle trær, de kan spores 300 millioner år tilbake i tid.
De fleste furuplantene vokser
på den nordlige halvkule. Furu,
gran, einer og barlind er de
vanligste bærtrærne i Norge,
og de er også de eneste natur-

barlind

einer

lig voksende bartrærne. Lerk er
i slekt med furufamilien, men
lerketrærne har blitt innført og
plantet i Norge, og har seinere
blitt spredt ved selvsåing.
Lerketrærne skiller seg også fra
de fleste andre bartrærne ved
at nålene faller av om høsten.

furu

gran
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lerk

Skjellord og utnavn
No trur du kanskje at ”Fyllingsdølen” har gått heilt ”av hengslene”, vi tek
til med ein serie med skjellsord og utnamn som har vore brukt opp
gjennom tidene, m.a. i Fana.
Vi har kome over ei samling av slike ord som er samla av Jens Meidell
Møllerup (1899-1961)
Jens Meidell Møllerup var lærar, men var svært allsidig og hadde og andre
jobbar. Mellom anna var han ein dyktig treskjarar, han var og ein flink
murar, han kunne strikka trøyer i intrikate mønster og i tillegg var han ein
framifrå botanikar. I tillegg til alt dette var han ein ”ordkunstnar” som
skreiv både viser og prologar og anna som krev godt utvikla språksans.
Skjellsord- og utnamnsamlinga hans inneheld over 2000 ord så her er
mykje å ta av.
Frå brorsonen hans, Johannes
Møllerup, har vi fått lov til å sitere
frå denne samlinga..
Vi tek i dette nr. med nokre ord og
utnamn som vi finn på bokstavane
A og B.
Arming
Armodsting
Asen
Asfaltslitar
Attpåsleng
Avskum
Badegjest
Bakstrevar
Bakvaskar
Banditt
Bastard
Bavian
Beinrangel
Blautfisk
Bleikfis
Bløre

NB! Det er ikkje meininga å oppfordra til bruk av desse orda, men
det kan sjølvsagt vere greitt å utvida ordsamlinga vår om vi skulle få
bruk for nokre ”beskrivande”
uttrykk!

Ein trave (arme trave)
Ein det er lite med
Tosk
Dagdrivar
Ein som kjem lenge etter
Dårleg menneske
”Det var ein nydeleg badegjest”
Ein som motarbeider
Baktalar
Kjeltring
Uekte, avvikande
Apekatt
Tynn person, skjelett
Ikkje noko tak i
”Reddhare”
Blærete. Blemme, gnagsår
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Bondetuppe
Brillever
Brumlebasse/
buldrebasse
Brølape
Busemann
Byting
Bølle

Jente frå landet
Ein som bruker briller
Ein som snakkar mykje utan å
seia noko viktig
Høgrøysta
Ein som ligg frampå, stikk
seg fram
Tomsing
Slåsskjempe

Vi takker våre annonsører

Svar på quiz:

1.
2.
3.
4.
5.

Wergeland og Sælensminde
12. januar 1999
Slipesteinen
Svensk redaktør
En søndag om høsten i løpet av
Kulturdagene i Fyllingsdalen
6. En sammensetning av Løvås
borettslag og Hamre borettslag

7. Buekorpset Nordnæs bataillon
som eier store deler av dalen
8. Utenfor Løvås skole
9. Krigshelt og fyllingsdøl
(Shetlands-Larsen)
10. På Krohnegården
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Skulpturer i Fyllingsdalen
Tekst: Astrid Haugland

Foto: Jørgen O.Gulbrandsen

“Opp”
kommer fra italiensk som
egentlig betyr av trestump, eller
fra det greske ordet thyrsos,
som betyr stamme. Slike skulpturer gjorde seg for alvor gjeldene i kunsten fra slutten av
1800-tallet med Auguste Rodin
som foregangsmann. Gamle,
skadde, skulpturer som har
mistet armer, hode og bein kalles også torso.
Sokkelen til ”Opp” har en
inskripsjon:

Skulpturen med det optimistiske navnet er plassert utenfor Oasen. Den viser en kvinnekropp som mangler bein
og armer. Skulpturen er laget
i granitt og plassert på en
sokkel.
Skulpturer av mennesker som
kun viser brystparti, rygg og
mage, kalles Torso. Navnet

"Til beboerne i Fyllingsdalen.
Fra Fondet til Byens
Utsmykking og Vital
Forsikring ASA"
Skulpturen er laget av Nicolaus
Widerberg. Han er født i 1960
og har hatt mange utsmykningsoppdrag, både nasjonalt
og internasjonalt. Her hjemme
er han blant annet kjent for
utsmykking av Regjeringsbygget, Gardermoen flyplass
og Aker brygge i Oslo.
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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 Per med Tjønni
19. februar 1907. Snjoar i dag att. Ho
Anna hev voret i kvindeforeningi i
ettermiddag. Ei nat i hi vika brann løskuret til Per med Tjønni upp. Han
hadde nokre dagar fyrr assurert det
for 1000 kr og det som var inne for
1000 kr. Assuransen vil ikkje betala ut
segjes der. Dei trur brannen er sett
paa.

Lars og Anna
Løvaas

so vert det kr 7,20. Han hev kjøpt
beslag for kr 1,60+1,80 og maaling for
2,20. Det vert kr 5,60 og av det kjem
det paa meg kr 2,20

Om barometeret
22. februar 1907. Det er ein sver
storm det hev voret desse tvo dagarne. Barometeret stod so lavt den vika,
at ingen kan minnast, det hev voret so
lavt. Tidlegare i vinter stod det so
høgt, at det paa lange tider ikkje hev
voret so høgt.

Om møk
3. mars 1907. Ettermiddag var me ein
tur nere til Straume og saag paa plass
til ei bryggja. Verfar, han Ivar og han
Rasmus tenkjer paa aa faa seg ein
ladning med møk aa taka upp der
nere. (Den 30. april 1907: Han
Rasmus og han Ivar hev fenget ei
praam med møk til Straumen).

Om å vera ”drjuge” på vin
25. februar 1907. Regn i dag. Me
tappa upp vinen vaar og fekk 28 flasker. Me hev nok voret drjuge paa han
fyrr, ser det ut til.

Om ruteknusing
15. mars 1907. Han Henrik knuste ei
rute i skulestova i dag. Han skulde
gaa up til han Peder og faa han til aa
henta ruta att.

Om oppgjer for drivbenkvindu
1. mars 1907. Det minkar med snjoen, men det gjeng smaat. Var uppe og
gjorde ferdig resten av vindugsramarne. Han Rasmus kom med glas, ein
heil kasse. Eg hev i alt arbeida paa
lag 55 timar. Av det kjem det so 36
timar paa det som eg hev arbeida aat
han Rasmus. Reknar eg so 20 øyre

Om ruteinnsetting
16. mars 1907. Han Peder kom med
ruta til skulestova att, og eg sette han
inn.
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”Per springar” (2)
Tekst: Kjell Sælensminde
kjøpmann Bruun. Ein søndag var
Kjøpmann Bruun og ein annan
kjøpmann på tur til Fana. Også
Per'en var med. Kjøpmann Bruun
hadde ein sværande god hest som
han kalla Ribben, men likevel
vedda han med den andre om at
Per'en sikkert ville kome til byen
før dei, om han sprang i staden for
å køyra. Det ville ikkje den andre
tru og vedda mot, men då dei kom
heim sto Per'en i stallen og tok
mot.

I førre nummer av ”Fyllingsdølen”
fortalde vi om Per springar, den
sprekaste fanaguten som levde
på¨1800- talet. Han kunne lett
hoppa over både hestar og grinder, ja til og med elver som det
vart sagt var heile 11 alen (6,90 m)
breie. Men ikkje nok med det, han
var og ein utruleg rask løpar.
Mens Per'en var sersjant budde
han på Øvsttun, men som militær
skulle han vere i byen på oppstillingsplassen klokka 6 om morgonen. Ein dag forsov han seg, han
vakna ikkje før klokka var 25
minutt over 5. Då heiv han på seg
buksa og trøya, tok lua i neven og
la på sprang. Han nådde fram til
klokka 6. Avstanden her er om lag
ei mil og det vert fortalt at ”det var
ikkje ein tørr tråd på han då han
kom fram”
Som 20-åring var han kusk hjå

Ein annan gong vedda Per'en med
ein annan kar om kven som kunne
kome snarast frå Natland til
Statsporten. Per'en skulle springa
og den andre skulle ri ein rask travarhest. Per'en vedda 10 dalar og
den andre sette hesten imot.
Det vert fortalt at Per'en vann med
glans endå den andre dreiv slik på
at han sprengte hesten.

Illustrasjon: Jarle Sælensminde
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Ordtøke på fanamål
Ein gong på 1930-talet tok ”Måldyrkingsnemndi i Fana Mållag” på
seg å samla inn ordtøke på fanamål. Det var bonde Ola L. Flæsland
som samla desse og seinare fekk han med seg Mons J. Flæsland
og Rolv R. Skre for å få ”stavemåten so nær talemålet som råd er
utan å bruka ljodskrift”.
Denne ordtøkesamlinga har vi fått lov til å sitera frå her i bladet, vi vil
difor i komande nr. av ”Fyllingsdølen” ta med ein del av desse på
”originalspråket”
Ordtøke er livsvisdom, her kan du finna mange gode ”ord for dagen”

• Ein skal tenkja før ein tala
• Da føssta ein vert blenn på æ auena
• Når helso æ borte, kjem ein ette ka ho va vær
• Hogen dreg halla lasset
• Mjølet må sparast frå lokje, om da langt ska rekka
• Heima alen æ borte galen
• Kyræ vil ikkje veta tå ho har vore kalv

Redaksjonen har bestått av
Jørgen O. Gulbrandsen, Astrid Haugland
og Kjell Sælensminde.

Vi ønsker alle våre lesere en
riktig God jul og et riktig Godt nyttår!
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