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     Biologen     Herdla Museum       Fra Strusshamn 
 
 
Onsdag 27. september 2017 klokken 0930 stilte 27 telepensjonister opp på Bergen 
busstasjon for årets dagstur som hadde som mål Askøy. En stor øykommune utenfor 
Bergen. 
Til forandring fra tidligere sommervær var dagens vær helt strålende. 
 
Vi skulle utforske øya sammen med en kunnskapsrik lokal guide. Guidens navn var Erling 
Virkesdal. 
 
Første stopp var Strusshamn der vi møtte vår lokale guide og hvor vi fikk en orientering om 
denne sentrale og historisk kjente Askøybygda. Her har Askøy Museumslag samlingene sine 
i Arne Johannesens Shoddyfabrikk som nå er kulturhus. Arbeidet her besto i sin tid i å 
sortere og behandle filler av forskjellige typer og kvaliteter, og som siden ble benyttet til 
forskjellige formål. Bl. a. til for eksempel papiret som ble produsert på Alvøen papirfabrikk og 
deretter benyttet ved trykking av pengesedler i Norges Bank, såkalt «klutepapir». Det ble 
også benyttet i den senere så berømte «duffelcoaten».  
I Shoddyfabrikken som nå er et lokalmuseum i Strusshamn er det varierte utstillinger som 
viser ulike sider ved Askøysamfunnet, bl.a. samferdsel, skole, kirke, liv og levemåte, fiske og 
fiskeforedling. 
 

 
           Erling Virkesdal orienterer i Strusshamn 
 



Etter Strusshamn fortsatte vi nordover til Herdla via østsiden av øya. Vi passerte Kleppestø, 
Florvåg, Ask, Erdal, Haugland, Kjerrgarden etc. og fikk hele tiden informasjon fra guiden om 
steder og personer som hadde og har tilknytting til de forskjellige områdene og gårdene. 
En historie som er forankret i arkeologiske funn som viser at det har bodd folk på øya i mer 
enn 5000 år.  
 
Det viste seg etter hvert at det var flere gamle historiske og kjente personer som hadde hatt 
sin tid på øya. Bl.a. Fridtjof Nansen, Welhaven, Camilla Collett og Amalie Skram. 
 
Etter denne del av turen var det lunsj på «Biologen» på Laxeneset. En restaurant som er 
etablert i huset av samme navn. Vi ble servert kokt fisk (lange) som var helt nydelig tillaget. 
Samt kaffe og dessert (pannacotta).  
Selve huset  ble i sin tid bygget og tidligere benyttet som forskningsstasjon av Universitetet i 
Bergen. Men er nå tilgjengelig for spisegjester. Det er også overnattingsmuligheter for inntil 
50 gjester i huset. 
«Sjef» for «Biologen» var Inga Marie S. Haugland, mens guiden vår Erling Virkesdal ga en kort 
orientering om huset og dets tidligere historie. 
 
 

    
    
     Lunsj på «Biologen» 
 
Etter lunsj besøkte vi Herdla museum, som ble åpnet i forbindelse med frigjøringsjubileet i 
1995. Herdla museum er et kultur,- natur- og krigshistorisk museum.  
Hovedtema er Herdla under 2. verdenskrig da det var tysk flybase på øya. Museet har også 
en fast utstilling om de spesielle naturforholdene og det rike fuglelivet på øya.  
På  museet delte vi oss i 2 grupper der den ene gruppen ble værende og fikk omvisning på 
museet mens den andre gruppen fikk en omvisning i det nå nedlagte torpedobatteriet  som 
er anlagt inne i fjellet. Guiden i torpedobatteriet var museets mann Gunnar Furre.  
 
    

    
     Gunnar Furre orienterer om Herdla 



Vi fikk også en orientering om naturreservatet på Herdla. Her stopper tusenvis av fugler 
under høsttrekket.  

  
       Utsyn over Herdla Natur-reservat 
 
Etter dette var det tid for retur til Bergen via den andre vestlige hovedvegen over Askøy.  
Guiden holdt oss hele tiden orientert om interessante ting på returen. Han forlot oss ved 
avkjøring til Strusshamn der vi takket for følget og for all informasjon vi hadde mottatt  fra 
ham. Vi fortsatte deretter videre med vår sjåfør, Bjarte Hamre, og ankom Bergen busstasjon 
kl. 1645.  
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