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Fyllingsdalens nye minnesmerke

Kjære leser
Vi har i dette nummeret skrevet om noen av
hyttene i Kanadaskogen. Hyttene er også en del
av Fyllingsdalens historie som er vel verd å ta
vare på. Det har vært mange flere hytter tidligere,
men mange er dessverre borte. Noen er revet,
noen nedbrent, andre har forfalt etter å ha vært
utsatt for vær og vind i mange år.
Det ble i 1999 laget et hefte av Kåre Kvinge om hyttene i
Kanadaskogen og Nordnæsdalen. Mye har skjedd siden den gang,
både på godt og vondt. En ny og ajourført oversikt over hyttene
kommer i historieboken om Fyllingsdalen som er under arbeid.
Kanskje det også ville vært nyttig om Bergen kommunes datakart
med veier og stier i Kanadaskogen kunne trykkes og gjøres lettere
tilgjengelige for flere.
Både Kanadaskogen og Nordnæsdalen er flotte turområder som er
lett å nå fra bebyggelsen i Fyllingsdalen. Vi oppfordrer flere til å
benytte disse fine turområdene!

For redaksjonen
Jørgen O. Gulbrandsen
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Hytter i Kanadaskogen
BRATTHEIM
eneste gjenværende familiehytte i Kanadaskogen
Tekst: Kjell Sælensminde – Foto: Aud Sælensminde

Nedunder ”Bratthenget” og varden ”Kjerringen”, ikke langt fra
Viggohytten, med en fantastisk
utsikt over hele Fyllingsdalen,
der
ligger
”Brattheim”,
Kanadaskogens eneste gjenværende familiehytte.
At hytten er en familiehytte fikk
”Fyllingsdølen” tydelig demonstrert da vi ankom ”Brattheim” en
lørdag ettermiddag i oktober. Da
var det tre generasjoner Viken i full
aktivitet, 5 år gamle Noah svevet i
en slengdisse som trolig må være
en av Fyllingsdalens mest spektakulære disser, mormor Åse passet
på at farten og svevet var innenfor
trygge grenser, mens mamma
Cecilie var på hyttetaket for å
gjøre vedlikeholdsarbeid.

Brattheim

Cecilie overtok hytten i 2000 etter
sin onkel, Arild Viken, som hadde
vært eier siden slutten av 80-tallet.
Hytten var da til nedfalls og i svært
dårlig forfatning. Det hadde vært
vanskelig med vedlikehold og hytten hadde også vært utsatt for en
rekke innbrudd og hærverk. Hun
måtte gjøre et valg, enten måtte
hytten rives helt ned og stedet
”tilbakeføres til naturen”, eller så
måtte det til en full rehabilitering.
Hun valgte det siste og bygde ny
hytte ”utenpå” den gamle, og med
ny innredning. Det har hun ikke
angret på, hytten er i dag i flittig
bruk både av familien og av venner som ønsker å være med på
hyttetur i nærmiljøet.

Cecilie
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Hytten var bygd i 1912 av to
kamerater, Hans Sørensen og
Petter Hansen, senere hadde den
flere eiere, bl.a. skreddermester
Trygve Lange, som i 1953 solgte
hytten til Cecilies bestefar, Jon
Viken. Siden den tid har den altså
vært i familiens eie.

gjort i bekken på andre siden av
haugen, og klærne ble hengt til
tørk og bleking på brakebusker og
småtrær ved siden av bekken.
”Det var jo både sol og varme om
sommeren den gang”, smiler Åse.
Den trivelige hytten, som nå altså
har vært i familiens eie i snart 60
år, ligger solvent og idyllisk til med
imponerende
utsikt
over
Fyllingsdalen. Her er det stillhet,
fred og ro som dominerer. ”En helgetur her for å ”lade batteriene” og
samle krefter til hverdagens
mange oppgaver er en flott opplevelse”, sier Cecilie. ”Hytta var for
eksempel god å ha da jeg for noen
år siden leste til eksamen. En så
stille og rolig ”lesesal” er det ikke
mange som disponerer”, mener
hun.
Det har hun rett i, ”Brattheim” er
virkelig en ”perle” for naturelskere.

Åse kan fortelle mye om bruken av
hytten fra 50-tallet og fremover.
Familien bodde her hele sommeren den gangen, far, mor og 8
unger. Åse husker godt turene
gjennom skogen ned til Løvaas og
handelsmann Skare for å handle
det familien trengte. Hun og søsteren, to jenter på 10-12 år, var de
eneste som fikk kjøpt melk i spann
slik at de slapp å bære de tunge
flaskene, som melken var tappet i
den gangen, den lange veien tilbake til hytten.
Vask av klær ble gjort ved hytten
husker hun, men skyllingen ble

Åse, Noah og Cecilie
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Hytter i Kanadaskogen
Sæthaug
hytten til Hospitalet Betanien
Tekst og foto: Jørgen O. Gulbrandsen

For noen år siden kjøpte
Hospitalet Betanien en gammel
hytte i Kanadakogen beliggende på vei opp mot
Viggohytten. Hytten ble bygget
i 1917 av Daniel Abrahamsen,
født i 1882 på Laksevåg. Siden
har den vært eid og brukt av
familien Abrahamsen. Under
2.verdenskrig ble den brukt
som skjulested for familien.

Sæthaughytten

De siste årene i familiens eie var
det Arvid Abrahamsen og sønnene
Atle og Per som disponert hytten.
Betania fikk kjøpe hytten forholdsvis rimelig mot at den ble restau-

rert og vedlikeholdt, noe som nå er
gjort skikkelig flott. Undertegnede
var på befaring en fin soldag i
oktober, og restaureringen var da
omtrent ferdig. Det var imponerende å se hvor flott hytten var blitt
både utvendig og innvendig.
Hytten skal benyttes av Hospitalet
Betanien, til rekreasjon og avkobling, til turer for både barnehagebarn og pasienter.
Håper det blir et vellykket prosjekt,
og all ære til Betanien for at de har
tatt så godt vare på en slik gammel hytte.

Fra kjøkkenkroken
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Hytter i Kanadaskogen
Hytter på Eikelifjellet
Tekst: Tor Stokke

Et stykke, ca. halv times tur, opp
fra stien i Vestlundveien, på
Eikelifjellet, finner vi restene
etter to hytter. Hytterestene ligger i nordøstlig retning fra
Eikelisteinen.

Denne hytten var hele tiden eid av
familien Elde. Det var fire ungdommer Sigurd, Fridjof, Olga og Alma
som i 1940 årene styrte med hytten. Hva foreldrene het til fornavn
vet vi ikke. Hytten ramlet ned i
begynnelsen av 1960 tallet. En av
mennene (Sigurd eller Fridjof)
arbeidet da på Vinmonopolet.

Den hytten som lå lengst vest har
vi ikke noe bilde fra, men eierne
kan vi si noe om.

Er den noen som vet hva som står på dette skiltet?

Hytteeier Sigvard Olsen
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lå på haugen mellom Vestlund
behandlingssenter og Seljedalen
skole. Denne var eid av Nordeide.
Hytten var liten og kanskje brukt
som jakthytte eller som gapahuk.

Den hytten som lå øst for den vi
har omtalt ovenfor, har vi bilde av,
samt et skilt som hang over døren.
Hva som står på skiltet har vi ikke
klart å tyde, men kanskje noen av
leserne kan fortelle oss det. På
neste bilde ser vi daværende hytteeier Sigvard Olsen med sin
snadde utenfor hytten. Sigvard
Olsen eide hytten fra ca. 1925 til ut
på 1935 sammen med sin bror
Anton.

Lenger oppe på Jonstadgården og
Nordnæsdalen var det mange hytter.
På holmen i Nipetjernet lå det
også en hytte. Den var eid av
Mæland. På 1950 – 1960 tallet ble
den brukt av to menn.

Så ble hytten solgt til familien
Stavenes som hadde hytten fra
1935 til ca. 1955.

Kilder: Johanne Knutsen og Knut
Fyllingen
Foto av hytten fra: Rolf Borkner
som var sønn av Sigvard Olsen.
Tekst: Tor Stokke

De var tre søsken, Viktor, Olga og
Gullborg. Viktor bodde i Oslo slik
at han var her bare om sommeren.
Det var Olga og Gullborg som
brukte hytten. De hadde også en
bror til som het Arthur og han var
sjømann. Når han var hjemme
besøkte han også hytten.

Les om flere av
hyttene i
Kanadaskogen i
Kåre Kvinge sitt
hefte;

Hytten skiftet nok en gang eier.
Denne gang til en som het Lund.
Han eide hytten fra ca.1955 til slutten av 1970 årene. Knut Fyllingen
ble tilbudt hytten, men bare året
etterpå var den rasert og ramlet
ned.

”Lokalhistorisk
rusletur til hyttene i
Kanadaskogen og
Nordnæsdalen”.

Andre Hytter
Det var også en liten hytte på bnr.
23 Vestlund under krigen. Denne
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Kanonen i Nordnæsdalen
Tekst og foto: Tor Stokke

Denne kanonen står oppe i Nordnæsdalen, nærmere bestemt oppe på
haugen bak den nordligste hytten til Nordnes Bataljon. Men hva er historien bak denne befestningen?
Det hadde seg slik at på ett eller annet tidspunkt, synes Nordnæsguttene at
dalen måtte befestes. Nede i Sundtsgaten, ved en husvegg, lå i mange år
en gammel kanon, som for over 100 år siden var brukt på et Bergens kaperskip. Denne kunne brukes, og guttene fikk oppsporet eieren, kjøpmann
Harald Madsen fra Ege & Co, som overlot dem kanonen.
Til å transportere kanonen fikk de Bergene Såpefabrikk til å ta jobben, og
kjørte den opp til Rasmus Fyllingen. Der ble den lagt på slede og trukket
opp til Ny-Fredriksberg, som plassen het. Denne transporten ble utført på
vinterføre, under store anstrengelser og med oppbud av stort mannskap.
Dette var vinteren 1931-1932. Kanonen ble montert på en solid lavett, den
ligger med munningen truende utover Dalen.
Det har vært mange forsøk på å prøve den med en kuttladning, men heldigvis får en si, lykkes en ikke i forsøkene.
Denne historien er hentet fra Nordnæsboken 1885 – 1983.
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Fellesmøte med Fana historielag
Tekst og bilder: Jørgen O.Gulbrandsen

Den 13. september arrangerte Fyllingsdalen historielag fellesmøte
med Fana historielag i Fyllingens klubblokaler på Varden.
I forkant av møtet fikk deltagerne fra Fana en omvisning i Fyllingsdalen. På
rundturen med buss fikk gjestene blant annet en tur innom Kårhuset der
Sissel Wergeland orienterte om husets historie. Dette satte gjestene tydeligvis stor pris på.
På møteprogrammet var det innlegg av representanter fra begge
lagene. Forsamlingen drøftet
også muligheten av, ved en
senere anledning, å arrangere en
fellestur på den gamle kirkeveien
fra
Fyllingsdalen
til
Kirkebirkeland. Møtet var veldig
givende bortsett fra at teknikken
sviktet ved billedframvisningen.

Oddvar Skre orienterte om aktivitetene til
Fana historielag

Det er en god ide å samarbeide
og ha fellesmøter med andre historielag. Vi kan lære mye av hverandre, og
Fana, som er vår nabo, skulle det være naturlig å samarbeide mer med.
Dessverre var det ved denne anledningen lite frammøte fra vårt lag. Vi
håper på flere slike fellesmøter i framtiden og at det da blir bedre medlemsframmøte.

Interesserte tilhørere
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Oppvekst i grenseland
Av Gudbjørg Lossius

bringende, så ved siden av gårdsarbeidet var han møbelsnekker
etter å ha gått i lære hos snekkermester Boisen i Bergen. Gården
ble under krigen revet over hodet
på familien av ” gode hjelpere”
som arbeidet for tyskerne. Min far
hadde lenge tilgang til ”leiren” som
vi kalte den, fordi han brukte lang
tid på å tømme eldhuset. Årsaken
var nok radioen som var gjemt i en
madrass, og som aldri ble oppdaget.
Det var nok en del dramatikk, men
jeg var egentlig for liten til å huske
så mye. Men jeg husker tyskernes
lommelykt i ansiktet på meg i
sengen en kveld de lette etter en
rømt russisk fange. Fangen var
ikke hos oss, men tyskerne fant
heller ikke ut at bordkledningen på
kjøkkenet skjulte diverse Krag
Jørgensen geværer som min far
og en nabo, begge medlemmer i
Laksevåg Skytterlag, hadde hentet i skytterhuset natten til den
9.april og skjult i kjøkkenveggen.
Hele området ble bygget ut av russiske fanger som jeg, som liten og
antagelig uskyldig, fikk gitt noen
brødskiver og sardinbokser, mot
ringer og blekkskrin i retur. I følge
min far snudde de tyske vaktene
ryggen til når jeg kom i mitt ærend.
Området var omgitt av antiluftsutstyr til bruk mot engelske fly som

Gudbjørg
Lossius
er
leder i Fana
Historielag.
Hun er født og
oppvokset på
Melkeplassen.
Her
er
et
utdrag av hennes
barndomsminner
fra
Nyegaarden sakset fra Fana
Historielag sitt årsskrift 2010.
Nyegaarden var et bruk under
Damsgård hovedgård og grenset
til Fana ved Løvstakkskiftet. Min
far, Arne Larsen Nyegaarden,
hadde sterk tilknytning til bøndene
og deres familier i Fyllingsdalen
som den gang tilhørte Fana. Han
snakket i alle år fanamålet, men
samtidig var han laksevågsgutt
med evne til å slå over i den dialekten når det trengtes.
Gården var antagelig ikke så inn-

Forfatterinnen på Løvstakken ca 1950
med utsikt over Fyllingsdalen.
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hadde rute over området på vei
mot ubåtbunkeren Bruno. To
kanoner sto så nær som 40-50
meter fra huset. De var etter krigen spennende lekeplasser. Jeg
kan ennå høre lyden av de tunge
engelske flyene som oftest kom
om natten. På det verste måtte vi
rømme huset om natten og løpe
opp under noen store steiner som
ga ly.
4.oktober 1944, da Holen skole
ble truffet, huskes også. Dette
skyldes nok at jeg observerte de
voksnes redsel da de løp mot
Laksevåg for å se om noen av
deres barn var skadet eller borte. I
oktober 1944 måtte vi reise til
familien på Voss, da var det for
farlig å bo hjemme.
Etter krigen ble området ekspropriert av Laksevåg kommune til en
”krigspris”, dvs. det en utbombet
kommune var pålagt å betale. Så
ble hele området bebodd av hustrengende etter at de gamle tyskerkasernene var ombygget til
boliger.
Barndommen i dette området var
spennende. Jeg gikk på gamle
Damsgård skole, og alle klassevenninnene kom fra Laksevåg,
men siden min far hadde så nær
kontakt med mange i dalen, ble
det til at vi barn også tilbrakte mye
tid der.
Det var flotte skiforhold i Dalen om
vinteren. Å kunne renne nedover
fra Skaret, topp-punktet mellom de
to kommunene, i mørke, stjerneklare kvelder, var et eventyr. De

Sydligste delen av Laksevåg på grensen til
Fyllingsdalen. Til venstre ser vi brakkene som
tyskerne bygde på Nyegaarden.
Til høyre ligger gården "Tjønnen"

eneste lysene kom fra gårdene
omkring. Det var vanskelig å se en
hånd for seg, og det endte ofte i en
snøfonn. Eller vi kunne stå på
skøyter på ”Kjøynen”, som vi sa,
eller Tjønnet, som det heter offisielt.
Hele Tjønnet ble til slutt fylt ut. Det
var kommunens bossdeponi, også
for kaggetømming. Bonden som
hadde ansvaret for dette hadde en
stri jobb med å spa ned alt for
hånd. Dette slitet fikk på ingen
måte nok anerkjennelse. Men vi
barn var like fascinert hver gang
kaggetømmeren kom med hest og
kjerre, og det hendte han satt på
selve kaggene og spiste tebrød
med god appetitt. Det spørs om
innehaveren av butikken var
begeistret for besøket.
Eller vi kunne renne på kjelke fra
det samme Skaret, enten til bunnen av Dalen eller til Kringsjåveien
på Laksevåg. Det gikk riktignok en
buss av og til, men den visste vi
om og innrettet oss etter avgang11

i Dalen å være godt, men de store
flotte jordbruksområdene er borte
for alltid. Og for oss som hadde
hele Dalen som tumleplass er minnene gode og mange.
Nyegaarden, som siden ble
hetende
Melkeplassen
etter
Damsgård Stores melkeplass,
som ligger på andre siden av
Fyllingsveien, ble aldri den samme
etter krigen. De frie områdene var
borte, men min far mente vi hadde
lite å klage over som hadde kommet uskadet gjennom krigen, i
motsetning til mange andre laksevågsbeboere. Han hadde også
omsorg for dem som hadde mistet
mye og skjønte at folk trengte hus.
I første omgang kom det innflyttere til som hadde mistet hus og
hjem etter bombingen av kommunen, og miljøet var godt. Dette forandret seg noe etter hvert som
kommunen brukte en del av leilighetene til midlertidige boliger. De
siste tomtene ble solgt fra
Nyegaarden så sent som i 1995.
Ingen i familien bor i området lenger.

ene. Om sommeren var det bærplukking og sykkelturer til
Sponaviken for å bade. Jeg husker ennå den smale støvete grusveien, som kunne bli lang på hjemveien.
Min far var med i ungdomslaget,
siden ble han en av stifterne i gubbelaget. Det ble mange stunder i
ungdomshuset, på ”korgafester”,
på skuespill hvor min far var fast
medvirker, og på gammeldanskvelder. Far var også en av dem
som hadde mest kunnskap om
folk og gårder i Dalen.
Barndomsminner er vel alltid litt
rosenrøde, og mange ganger følte
jeg at jeg fikk det beste av to verdener, det landlige i Dalen, og så
det bymessige fra Laksevåg og
siden fra skolegang i Bergen.
Det var mange av oss som beklaget hva som skjedde med
Fyllingen da Bergen i 1955 annekterte den og satte i gang den veldige utbyggingen etterpå. Området
hadde vel en del startvansker,
men det meste har vel gått seg til,
som det heter. I dag synes miljøet
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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, denne
gongen sju nye ordtøke frå samlinga.
Ordtøke er livsvisdom, her kan ein finna mange gode ”ord for dagen”.

• Ein høyre mångt før øyrena dett tå
• Ein liten jer mykje mæ ein stor snur seg
• Dan so da letta førsmår, han ikkje da stora får
• Alt æ tytt mæ da æ nytt
• Ein ska ta seg i vare før småe kåne å kodlete kyr
• Da æ lett te skjera breie reima tå anmanns ler
• Da æ bere go mat ska resta enn at buk ska bresta

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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Borettslag i Fyllingsdalen
Ørnahaugen borettslag
Tekst: Kjell Sælensminde - Foto: Jørgen O.Gulbrandsen
Det historiske bilde er hentet frå CD ”Fyllingsdalen i gamle dager”

Har det noen gang vært tilholdssted for ørn i Ørnahaugen? Har
noen observert ørn her? Neppe.
Men
hvorfor
da
navnet
Ørnahaugen?

gikk de fra ”asken til ilden”, det
innbyggerne i Ørnahaugen sannsynligvis heller ikke vet er at store
deler av borettslaget er bygget
midt i det tyske minefeltet som lå
her under krigen for å verne
Løvås- batteriet. Ørnahaugen
borettslag er Fyllingsdalens eneste borettslag som er bygget i et
minefelt!

Ingen av de innfødte fyllingsdølene hadde hørt dette navnet før
borettslaget kom. Grunneieren,
som i sin tid eide dette området,
hadde en teori om at kommunen,
da de planla utbyggingen i
Fyllingsdalen, hadde funnet frem
et gammelt kart med flueskitt på
slik at Ormahaugen, som var navnet lokalbefolkningen brukte, ble
feil-lest til Ørnahaugen. Eller er det
slik at innflytterne som skulle
bosette seg her hadde motvilje
mot å bo i en ormahaug? I så fall

Minene er selvsagt fjernet for
lenge siden, men kanskje kan det
være rett å minne oss alle om at
det tross alt ikke er mer enn 66 år
siden vi her i vårt fredelige land
hadde krigstilstander som de vi i
dag er forferdet over å se på TV
fra andre steder i verden.

Fyllingsdalen (Ørnahaugen) rundt 1930
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Ørnahaugen Borettslag slik det ser ut dag

for at det ikke ble aktuelt, men
”romsligheten” førte til at en treroms leilighet i Ørnahaugen kom
opp i ”den rystende sum av
100.000,- kr” Det krevde et innskudd på hele 24.000,- kr og en
husleie på 450,- kr pr. mnd. Til
sammenligning var innskuddet for
treroms leilighet i blokkanlegget
på Hamre, som var bygget samtidig, kr 4.500,- lavere.
Forskjellen, målt i kroner, virker
bagatellmessig i dag, men var,
iflg.”BOB-boken”, viktig i vurderingen som boligbyggelaget måtte
gjøre for hvert nytt prosjekt den
gangen.

Ørnahaugen er i dag et fredelig
område som det er godt å bo i.
Borettslaget består av 146 leiligheter som ble innflyttet i 1971/72. I
følge ”BOB-boken” ligger ”de originalt formete lavblokkene fint innpasset i terrenget, med et ønsket
preg av romslighet”. Dette prosjekt fikk da også pris for ”Årets
bygg” av Det Nyttige Selskab.
Det hadde vært flere arkitekter
inne i bildet under reguleringsarbeidet, BOB ville for eksempel
finne plass til et høybygg her for å
få bedre arealutnyttelse og lavere
pris. I dag er nok de fleste glade
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Tuntrær i Fyllingsdalen
Tekst: Kjell Sælensminde

Foto: Aud Sælensminde

Treet vi i dette nummer av
Fyllingsdølen har bilde av var
tuntreet på gården Johnstad.
Bygningene på gården er for
lengst borte, men tuntreet, et
flott bøketre, står der fortsatt.

plantet av Rasmus (1879-1959)
da han etablerte seg på Johnstad,
treet kan derfor være ca 90 til 100
år gammelt.
Rasmus var gift med Anna, (18831950) som kom fra bruk 6,
Sikthaugen. Sammen hadde de 9
barn, 6 gutter og 3 jenter. Den
yngste av de ni barna, Else
Mikkelsen (87) er født og oppvokset på gården og er i dag den

Denne gården, som lå bak
Betanien sykehus, ble utskilt fra
bruk 1, Øvre Fyllingen, og skjøtt til
Rasmus Fyllingen, en av sønnene
på gården, i 1909. Treet tror vi var

Tuntreet på gården Johnstad
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den som satt nærmest husets datter at: ”du får fike til henne du!”
Rasmus var en spreking, i 1899
vant han norgesmesterskapet i
maraton som ble arrangert i
Bergen det året. Trolig var han
Fyllingsdalens første norgesmester.
Anne var en flink syerske, hun
sydde mye for folk i Fyllingsdalen,
og kunne lage fine ting av gamle
klær, men var beskjeden i lønnskravet.
Tuntreet har gjennomlevd en stor
del av Fyllingsdalens historie, det
er vårt håp at et slikt minnesmerke
også skal få et langt liv inn i
Fyllingsdalens fremtid.

Else Mikkelsen ved Bøken

eneste som lever igjen av søskenflokken. Hun forteller, at faren, i tillegg til å være gårdbruker, også
var steinarbeider og var bl.a. formann på Krohnegårdsveien da
den ble bygget før krigen. Han tok
også på seg slakterjobber for bøndene i dalen. En gang han var på
slakting på en av gårdene ble han
bedt inn på mat, da fikk han høre
av husets datter at: ”du sparer ikke
på osten du Rasmus!” Rasmus tok
det ikke ille opp, men han sa til

Gården Johnstad ca. 1955
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Hvor godt kjenner du Fyllingsdalen?
Quiz
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Fyllingsdalen får et nytt og mye omtalt kunstverk til våren.
Hvor skal det plasseres?
Når ble Ungdomslaget i Fyllingsdalen stiftet?
Hva heter det eldste borettslaget i Fyllingsdalen?
Hvilket boligbyggerlag har bygget flest boliger i Fyllingsdalen?
Hvor ligger Statsråd Sælens vei?
Hvor mange offentlige skoler er det i Fyllingsdalen?
Når startet Fyllingsdalen teater?
Hvor er politiet i Fyllingsdalen lokalisert?
Hvilke sykehjem ligger i Fyllingsdalen?
Hvor ligger de to St.Hans-haugene i Fyllingsdalen?

Svarene finner du på side 22

Nytt fra styret
E-post adresse
Styret sender nå ut møteinnkalling og annen informasjon på E-post.
Vil du være oppdatert er det viktig at vi får din E-post adresse. Ta
kontakt med lagets kasserer, Reidun Fyllingen telefon 480 73 743
eller lagets leder, Tor Stokke telefon 934 80 315.
Årsmøte
Årsmøtet for året 2011 blir holdt onsdag 14. mars 2012 kl 1900 på
Borghilds Minne. Årsberetning, regnskap og andre årsmøtepapirer vil
bli sendt på E-post til alle som har oppgitt slik adresse til oss i god tid
før årsmøtet.
Om du ikke har E-post adresse kan du få årsberetningen tilsendt ved
å ta kontakt på telefon 93480315. Årsmøtepapirene vil også bli lagt
ut på biblioteket i Oasen.
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Minnesmerker i Fyllingsdalen
Dag Hammarskjöld
Tekst: Astrid Haugland
Foto: Jørgen O.Gulbrandsen

I høst fikk Fyllingsdalen et nytt
minnesmerke. Den 18. september,
på dagen 50 år etter sin død, ble
minnesmerket
over
Dag
Hammarskjöld
avduket
i
Lynghaugparken.

Dag Hammarskjöld

En av hovedveiene i Fyllingsdalen
er fra før av kalt opp etter Dag
Hammarskjöld, nå er han altså ytterligere hedret med et minnesmerke.
Mange prominente gjester var til
stede ved avdukingen. Statsråd Karl
Eirik Schjøtt-Pedersen, Sveriges
ambassadør til Norge, Ingrid Hjelt af
Trolle, og Bergens nye ordfører,
Trude Drevland deltok sammen
med FN-veteraner og den lokale
minnesmerkekomiteen. En slektning, Eva Kristina Hammarskjöld,
var også til stede. Også dagens
generalsekretær i FN, Ban Ki-moon,
sendte en hilsen der han framhevet
Hammarskjöld som et av sine forbilder.
Minnelunden er utformet av Magnus
Lock Hansen ved Grønn etat.
Minnelunden har fått en steinsatt sitteplass, formet som en flyvinge, og
foran den en halvkule som symboliserer jordkloden. Selve minnesmerket er en granittstein med bronseplakett. En flott tilvekst til minnesmerkene i Fyllingsdalen!

Det var professor og FN-veteran
Vidar Lehmann som tok initiativet til
å få satt opp minnesmerket.
Hammarskjöld var FNs generalsekretær fra 1953 til 1961 da flyet han
satt falt ned over Vest-Afrika. En
komité satt sammen av folk fra
Kulturrådet
i
Fyllingsdalen,
Minnesmerkekomiteen
i
Fyllingsdalen og FN-sambandet
jobbet et halvt år for å få på plass
minnesteinmarkeringen.

Til minne om Dag Hammarskjöld
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Veier i Fyllingsdalen
President Christies vei
Tekst: Astrid Haugland
Foto: Aud Sælensminde

Veinavnet er staselig, men
selve veien er ikke så imponerende der den smal og
unnselig slynger seg fra
Straumeveien
og
Sælenvannet
opp
mot
Sælenveien.
Veien er oppkalt etter Norges
første
stortingspresident,
Wilhelm
Frimann
Koren
Christie. Han var født I
Kristiansund i 1778, og etter
Latinskole i Bergen og juridiske
studier i København, kom han
etter hvert tilbake til Bergen og
sorenskriverjobb i Nordhordland. I det historiske året 1814
var han en av sendemennene
til grunnlovforsamlingen på

Wilhelm Frimann Koren Christie

Eidsvoll. Der ble han en sentral
person i grunnlovsarbeidet. Da
det etter hvert ble klart at Norge
måtte gå i unionsforhandlinger
med Sverige, ledet han den
norske forhandlingsdelegasjonen og han tilskrives æren for
at Norge bevarte så mye av sin
selvstendighet i unionen.
Christies ble valgt til stortingspresident for det ekstraordinære storting som trådte sammen i
oktober 1814. Hans politiske
karriere ble imidlertid kort. I
1818 takket han nei til gjenvalg
og plass i regjeringen, og reiste
hjem til Bergen der han døde i
1828.

Presidents Christiesvei sett fra Sælenveien
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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 fiske i Lynghaugtjørna.
07. juni 1907.
I kveld lappad eg skorne henna
Ingrid, og so var eg uppe i
Lynghaugtjørni og fiskad med flue.
Eg fekk 10 fiskar.
Om nybrot og stein
03. juni 1907.
I dag tidleg kl. 2 gjekk eg upp i
Lynghaugtjørni og fiskad, men
fekk berre 4. I kveld hev me kjøyrt
burt resten av steinen som eg
braut upp i vinter. Der var i det
heile yver 40 lass paa 90 m2.
Lars og Anna Løvaas

Om maling av skulehus
15. juli 1907.
I dag tok eg til å mala på skulehuset. Det var ikkje so myket fyrste
dagen. I dag er eg 37 aar.

Om å vere arkitekt
31. juli 1907.
I dag hev eg og skrevet til middag.
Ettermiddag tok eg til aa skulde
laga ein teikning til eit skulehus
paa Krokeid. So var eg ute og
maala yver porten.

Om torghandel
27. juli 1907.
I dag hev det regna godt. Eg hev
voret paa torget med grønsakar i
dag. Det gjekk ikkje myket glatt,
men eg selde daa for mest 3 kr.
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Skjellord og utnavn
Vi har kome over ei samling av skjellsord og utnamn som er samla av Jens
Meidell Møllerup (1899-1961) Samlinga inneheld over 2000 ord. Fyllingsdølen
har fått lov å sitera frå samlinga.
NB! Vi vil ikkje utan vidare oppmoda folk å bruka desse orda, men det kan sjølvsagt vera greitt å utvida ordkunnskapen vår om vi verkeleg skulle få bruk for
nokre ”beskrivande” uttrykk.

Dagdrivar
Dauvskolt
Deksa
Develsunge
Diltunge
Domskolt
Dritstøvel/dritsekk
Drukkenbolt
Dugløysa
Dust
Dåsemikkel

dovning
ikkje mykje verdt
tvåge, oppvaskfille
vanskeleg barn
”rævedilter”
”har ikkje funne opp kruttet”
ufordrageleg
alkoholiker/fyllefant
ein som ikkje duger til noko
”tullball”
”tullball”

SVAR PÅ QUIZ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Utenfor nybygget til Auto 23
1897
Haakonsvern borettslag (1956)
Bergen og Omegn boligbyggerlag, BOB
På Myrholtet
10. (Bønes, Fjellsdalen, Fyllingsdalen vgs, Lynghaug,
Lyshovden, Løvås, Ortun, Seljedalen, Sælen, Varden.)
1974
I ABB-bygget på Myrholtet
Gullstøltunet, Hospitalet Betanien og Løvåsen sykehjem
St.Hanshaugen på Myrholtet og den høye knausen ved
rundkjøringen inn til Oasen, vis-a-vis Ungdomshuset.
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Send din e-postadresse til
historielaget:
fyllingsdalenhistorielag@live.no
Besøk vår hjemmeside:
www.fyllingsdalenhistorielag.com

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

Vi takker våre annonsører
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Returadresse: Jørgen O. Gulbrandsen
Løvåsbakken 62
5145 Fyllingsdalen
Tlf. 55 16 29 49

Ender i Ortuvannet

Foto: J.O. Gulbrandsen

