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Et imponerende bokverk - Bergens Tidende
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TYSK FEST I DALEN: Her feiret tyske soldater tre år i Norge i 1943. Bildet er tatt på Løvås batteriet. Langbordet med øl er dekket p.

Et imponerende bolcverk
I det nye bindet om Fyllingsdalens historie står andre verdenskrig og innlemmingen

i

Bergen sentralt.
Av SVEIN LORENTZEN

3

f+:,.t.

2il

1l

it 1

.j.1 r::-:ri,ji.irr,'i ii.:t;ia

Den andre boken om Fyllingsdalen historie har tittelen "Mørke skyer over dalen

-

krig og

innlemming",
Boken er inndelt i ni hovedkapitler, åtte av dem forfattet av redaktøren, Stein Ugelvik
Larsen. Hovedtema er Fyllingsdalen under andre verdenskrig, og den motsetningsfylte
prosessen i 1955, da Fyllingsdalen ble en del av Bergen kommune.

Hverdagslivet under okkupasjonen
https ://www. bt. no/nyheter/lokalt/i/M
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Et imponerende bokverk - Bergens lidende

Her beskrives kommandosentral og luftvernbatterier, ubåtforlegning og bunkeranlegg, alt
illustrert gjennom en stor mengde originaltegninger og fotografier, og supplert med et
unikt nytt fotomateriale av dagens levninger fra den tyske befestningen.
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BURSDAG UNDER KRIGEN: Bursdagsselskap hos Else Sofie Kvamme (f. 14. juli 1936 - gift Games) den 14.7.1942.
Sælenvannet og litt av Løtvedt og Stokkedalen i bakgrunnen. Barna er nede i hagen til Else. Foran fra venstre: Turid Sælen

(giftAndresen), Gunnar Lundtoft (litt bak), Lilleba, Jarle (på kne foran), Herdis (bak - mørk med sløyfe), Olav, Siren Stokknes,
Alfhild (bak henne med sløyfe), Arne Hannisdal (foran i matrosdress), Oddny bakerst og bursdagsbarnet Else Kvamme helt til
høyre. Olav og Hilde var barn til pakteren på Strømme. Oddny og Jarle var også søsken. FOTO: TURID SÆLEN ANDERSENS
BILLEDALBUM
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Forfatteren slipper til en rekke stemmer fra innbyggere i Fyllingsdalen, som på ulikt vis
knytter sine sivilhistorier til den militære aktiviteten i dalen.
Kapiget <<Tunge år med tyskerne tett på livet» inneholder erindringer om hverdagslivet i
dalen under okkupasjonen. Her fortelles det om hvordan kontakten med tyskerne kunne

være dramatisk, men også om små, hverdagslige hendelser som har festet seg i minnet.
Kapitlet er rikt illustrert med private bilder fra krigens hverdag.

https ://www. bt. no/nyheter/lokalt/i/M

g

3t14

LwyF/-Et-imponerende-bokverk

Motstandskamp
Tredje kapittel omhandler! den sivile og militære motstanden. Fremstillingen er i all
hovedsak knyttet til enkeltpersoner fra Fyllingsdalen, som med livet som innsats deltok

i

motstandskampen. Gjennom mange personlige vitnesbyrd får leseren innblikk i hvordan
den sivile og militære motstanden etter hvert smeltet sammen, og hvordan en rekke
fyllingsdøler gjorde en krigsviktig innsats.
Kapitlet «Sjøfolkene i Fyllingsdalen

-

i krig hjemme og ute» dokumenterer hvordan lokale

sjøfolk i handelsflåte og kystfart på ulike vis bidro i motstandskampen.
En helt spesiell plass har dalens internasjonalt kjente krigshelt Leif Andreas Larsen, bedre

kjent

som

. Kapitlet gir en levende beskrivelse av Larsens innsats

under krigen, og dokumenterer hvordan denne innsatsen er blitt markert i Fyllingsdalen

i

etterkrigstiden.
I tillegg gis plass til beskrivelser av lokale sjøfolk i utenriksflåten, og deres farlige oppdrag

i konvoier under stadige tyske angrep.

https://www.bt.no/nyheter/lokalt/i/MgLwyR/-Et-imponerende-bokverk
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Krigsfanger og Burmaveien
Femte kapittel er en kort beretning om lokalbefolkningens møte med russiske krigsfanger.
I Fyllingsdalen var disse fangene satt til å arbeide på Bjørgeveien, eller «Burmaveien»
som den senere ble kalt.
Kapitlet forteller om umenneskelig

Få nyhetsbrev hver

ukedasr :illr1l}ff;?§1,ffifr[:T::'
mat til sultende fanger'

bti

start dagen med å
oppdatert og få en oversikt

overnyhetsbilde..ffiSjettekapittel«omåkunnevelgerettien
vanskelig tid», omhandler noen av de få
fyllingsdøler som på ulikt vis havnet på
feil side under krigen. Gjennom beskrivelser av individuelle skjebner kommer kapitlet tett
https:i/www.bt.noinyheter/lokalui/MglwyR/-Et-imponerende-bokverk
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Som en gruppe «som ikke fikk velge», innledes kapitlet kort med arrestasjonen av jødene
i bergensregionen, eksemplifisert ved musikeren Istvan lpolyi og hans dramatiske historie,
a

i/1

Interneringsleiren på Knappen
Med utgangpunkt ifreden i mai 1945 skriver Stein Ugelvik Larsen idet syvende kapitlet
fyldig om det økonomiske oppgjøret og erstatningssakene i Fyllingsdalen, før han
beskriver landssvikoppgjøret lokalt gjennom et nærbilde av interneringsleiren på Knappen

fra 1945 til 1948.
Siste del av kapitlet består av enkeltpersoners opplevelser fra barndom i Fyllingsdalen
under og etter krigen, hvor forfatteren kommer tett på familier og familiemedlemmer.

httpsl/www.
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Slukt av Bergen
Attende kapittel er kalt «Fra krig til «krig». Stukt av Bergen». Denne noe spesielle
sammenlikningen er utgangspunkt for en detaljert behandling av den turbulente politiske
perioden da Fyllingsdalen gikk fra å være en landlig del av Fana kommune, til å bli en
ekspansiv ny bydel i det kommende stor-Bergen. Siste del av kapitlet er viet perioden

etter 1955, hvor leseren informeres om reguleringsplaner, utbyggingsprosjekter og store
endringer i Fyllingsdalens infrastruktur.
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VARDEN: Slik så det ut på Varden. Varden var det første området

-

boligfelt I - som Bergen kommune hadde ansvaret for.

Bildet er fra en tidlig fase av utbyggingen. Fyllingsdalsveien er ført frem til Sandeidet og nye veier og kloakkgrøfter er under

utsprengning. FOTO: WIDERØEIBILLEDSAMLINGEN UB

Natur og dyreliv i Fyllingsdalen
Siste kapittel omhandler natur og dyreliv i Fyllingsdalen. . Det er på mer enn 120 sider, og
utarbeidet av en forfattergruppe på åtte personer.
Dag Sletten skriver først om «Løvstakken slik jeg har opplevd

den>>.

Her beskriver han

geologi og terreng, vassdrag og vegetasjon, stier og stedsnavn. Atle Nesje følger så opp
med en mer detaljert og rikt illustrert geologisk oversikt over løvstakkområdet, før Olav
Balle gir en bred beskrivelse av planter og vegetasjon i Fyllingsdalen.
Han suppleres av Kari Hoffmann, som konsentrerer sin del av kapitlet om all6er og

beplantninger knyttet til kulturlandskapet. De ulike dyreartene og fiskeslagene er tema for
et underkapittel av Arne Fjellheim, mens Ole Rugledal Sandven skriver om dagens
fiskebestand i Sælenelven.
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Etter avslutningskapitlet har boken et stort og nyttig steds- og personnavnregister.

Et ruvende verk
Boken er ikke bare i sidetall et ruvende verk. Det er

Stein Ugelvik Larsen (red.)

imponerende at en lokal redaksjonskomit6 hvor
mange ikke lenger er i yrkesaktiv alder, med meget
begrensede midler kan arbeide frem en slik bok.
Mørke skyer over dalen
krig og innlemming

-

Særlig imponerende er innsatsen til redaktøren og
hovedforfatteren Stein Ugelvik Larsen, som gjennom
inngående kartlegging og dokumentasjon gir viktige
og originale bidrag til den lokale forskningen om
andre verdenskrig.
En styrke ved verket er at det er lagt stor vekt på å Ia

fyllingsdølene selv komme til orde gjennom intervjuer
BOKEN: Slik ser omslaget på boken ut.

og vitnesbyrd. Dette gjør at de ulike kapitlene får en
individuell nærhet som gjør dem særlig ekte og

interessante. At hele boken er gjennomillustrert i uvanlig omfang og høy kvalitet, bidrar
også til å gjøre stoffet spennende og tilgjengelig.
Dermed er det all grunn til å gratulere: Det nye bokverket bør bli flittig lest og studert av
alle med et hjerte for Fyllingsdalen og Bergen for øvrig.
LES MER

- Kunnskap om der dubor, kan

g deg et rikere liv

Fem tusen nye bilder fra 2.
verdensl«ig er nå på nett

1

kommentar
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