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GOD PARKERING

Da hun overtok i år 2000, telte 
laget 55 medlemmer. I 2007 pas-
serte historielaget hele 450 med-
lemmer. Allerede året etter ble 
500-grensen rundet. Siden har 
det økt jevnt og trutt, og med 625 
medlemmer kan laget nå titulere 
seg som Bergens største.

- Hva har skjedd?

- Aktiviteter, aktiviteter og akti-
viteter. Vi har bydelsvandringer 
tre til fi re ganger i året med lokale 
guider, utstillinger blant annet 
fra andre verdenskrig i Åsane og 
foredrag. I tillegg har vi arran-
gementer under kulturfesti-
valen i form av lokalhistoriske 
dager på Hitland gjestegård og 

«Åsanekveld» i Åsatun. Vi har 
også fått markedsført oss gjen-
nom internettsiden vår og gjen-
nom arbeidet med innsamling 
av bilder til bygdebøkene for 
Åsane og ikke minst vårt eget 
omfattende arkiv. Kombinert 
med sogeskriftet Åsabuen, som 
kommer ut to ganger i året, har vi 
skapt et stort engasjement blant 
befolkningen i Bergens største 
bydel. På denne måten har vi mer 
enn 11-doblet medlemstallet de 
siste ti årene, forklarer Herfi ndal 
Johannessen.

Medlemmene består hovedsaklig 
av åsabuer, men også av tidligere 
beboere og andre med en eller 
annen tilknytning til bydelen.

- Vi har medlemmer fra store 
deler av Norge i tillegg til andre 
land, sier hun.

Skaper identitet
- Hvor mye betyr det for dere at 
Åsane Historielag har vokst seg 
så stort?

- Vi synes det er fantastisk og det 
er klart vi er litt stolt. Historie er 
noe vi virkelig brenner for og da 
er det kjekt at så mange andre 
ønsker å ta del i det vi gjør. Jeg 
mener vi har vist at historie ikke 
bare er for historikere, men også 
for Hansen, Olsen og hvermann. 
Folk er opptatt av gamle dager 
i enda større grad enn før. Man 
ønsker å vite hva som tidligere 
har funnet sted i den bydelen 
man bor i eller kommer fra. 
Dette er med å skape identitet, 
sier 41-åringen med adresse 
Hetlebakkvegen.

Johannessen mener historiela-
get også har vist at Åsane er så 

mye mer enn kjøpesentre og 
motorveier.

- Folk utenfor bydelen tenker 
gjerne at Åsane bare er Ikea, 
storsenteret og motorveier. Det 
er feil. Her er 100-vis av kultur-
minner, viktig krigshistorie og 
funn fra steinalderen. I tillegg 
er det svært mange mennesker 
med interessante historier. Vårt 
ansvar er å få disse historiene ut 
og å fortelle folk om alt som en 
gang har funnet sted i denne fasi-
nerende bydelen, understreker 
den engasjerte åsabuen.

Drømmer om 1000
Tross et formidabelt medlem-
stall, har Marianne Herfi ndal 
Johannessen og resten av styret 
i Åsane historielag slettes ikke 
tenkt å ligge på latsiden.

- Vi må bare fortsette å holde 
aktivitetsnivået oppe. Laget 
har planer om fl ere utstillinger, 
bydelsvandringer og arrange-
ment under kulturfestivalen. Det 
kommer ikke til å bli stille rundt 
oss de kommende årene. 

- Når passerer dere 1000 
medlemmer?

- Da vi var 100, hørtes det helt 
urealistisk å en gang få 500 med-
lemmer, men vi klarte det. Derfor 
har vi nå ambisjoner om å være 
1000 medlemmer innen 20-års 
jubileet vårt i 2014, avslutter 
Herfi ndal Johannessen til Åsane 
Tidende.

Vil du ha kontakt med histo-
rielaget kan du sende en e-post 
aasane.historielag@broadpark.
no.

STOLT: Åsane Historielag har mer enn 11-doblet tallet på medlemmer siden år 2000 og er nå størst i Bergen foran Laksevåg kulturhistoriske forening. – Vi har lov til å være litt stolt, 
sier leder Marianne Herfi ndal Johannessen. (Foto: Nina Johnsen)

Åsane Historielag:

Størst i Bergen
Åsane Historielag har passert 625 medlemmer og er for første gang 
størst i Bergen. – Kjempegøy, sier mangeårig leder Marianne Herfi ndal 
Johannessen.


