
 

 
HØSTPROGRAM 

 

 
September 
 

Historiekveld med foredrag 
 

Torsdag 6. sept. kl. 1900-2100 
 

 

Torvhuset før demonteringen. 
 

Denne kvelden vil det handle om torvhuset 

som ble synlig i forbindelse med 

veiarbeidet på E-39 i Vågsbotn.  

Marianne Herfindal Johannessen forteller 

om historielagets arbeid med å redde 

torvhuset.   

Berit Bruvik forteller om torvhuset på Eikås 

og demonteringen av det. 

Arne Flaktveit forteller om torv og 

torvtaking på Breimyra på Flaktveit.  

Lett servering! 

 
Bydelsvandring til Storøen 
 
Søndag 23. september kl. 1200 

 

 

Storøen sett fra Åstveit.   

 

Denne søndagen blir det bydelsvandring til 
den minste matrikkelgården i Åsane, 
Storøen, som man kun kan besøke med båt.  
 
Åsane seilforening sørger for båttransport til 

og fra Storøen. På Storøen vil vi få høre 
mer om folkene som har levd der, og om 
Gjest Baardsens opphold der.  
Det vil også være mulig å delta i en liten 
konkurranse (rebus) så det kan det jo 
være lurt å lese litt i bygdebøkene hvis du 
vil vinne!  
 
Arrangementet er gratis, men siden 
seilforeningen lager til kafe er det lurt å ta 
med litt penger!  
 
Fremmøte/parkering ved Hjelles i Eidsvåg 
(tidl. Rema). Kl. 1200 går vi derfra i samlet 
flokk til seilforeningens brygge!  
 



Oktober 
 

Kulturfest Åsane 2012 
 

”Lokalhistorisk dag”  
 
Onsdag 31. okt. kl. 1200-2000 

 

Onsdag 31. oktober mellom kl. 12-20 

arrangerer vi ”lokalhistorisk dag” på 

Hitland gjestegard. Det er tett program 

denne dagen: Vi nevner lansering av den 

nittende utgaven av Åsabuen og neste års 

tradisjonskalender med bilder fra Åsane!  

Hovedattraksjonen denne dagen er 

presentasjon av en helt ny bok om 

bombingen av Bergen og Laksevåg: 

”Bombemål S/N 102 Bergen”.  

 

Bildet ble tatt fra et britisk bombefly over 

Laksevåg kl 09:26 om morgenen 4.oktober 

1944. Midt i bildet ser vi ubåtbunkeren, og de 

første bombetreff til venstre for denne. I luften 

henger markeringsbluss som viser hvor de skal 

bombes. I de påfølgende minutter omkom 

nærmere 200 personer på Laksevåg. Foto: Jim 

Cave. 

Redaktør Yngve Nedrebø og en av 

forfatterne, Bjørn Davidsen, vil holde hvert 

sitt foredrag.  

 

Kl. 1300 og 1700: vil redaktør Yngve 

Nedrebø presentere boken:  

”Bombemål S/N 102 Bergen" – Bergens 

krigshistorie basert på nye kilder.  

Kl. 1500 og 1900 vil Bjørn Davidsen holde 

foredraget:  

"Nytt lys over bombingen av Bergen og 

Laksevåg 1944-1945" 

Det er anledning til å kjøpe god mat og 

drikke og signert bøker! 

Husk å ta med kontanter! 

November 
 
”Åsanekveld” 
 

Søndag 4.november kl. 1700 
 

Fjorårets ”Åsanekveld” var en stor 

suksess! Søndag 4. november kl. 1700 

arrangerer vi derfor en ny ”Åsanekveld” i 

storsalen, Åsatun! Dette arrangementet er 

et samarbeid mellom Åsane Historielag, 

Åsane Ungdomslag og Åsane Kulturråd.  

Tanken i år som i fjor er å vise frem noe 

av det vi i Åsane har å være stolte av 

innen kultur. Vi kan ikke røpe alt som skal 

skje denne kvelden, men hoved-

attraksjonen vil være Jon Eikemo! Han er 

oppvokst på Breistein og er en av de mest 

kjente åsabuene vi har! Det vil ellers bli 

innslag innen sang og musikk, unge 

talenter fra Åsane, lokalhistorie m.m.  

Historielaget vil også på årets Åsanekveld 

dele ut Kulturvernprisen for Åsane.  

Enkel kafeteria.  

Billetter a kr. 150,- kan forhåndskjøpes 

hos oss i kontortiden vår, eller på 

kulturkontoret! Her blir det nok fullt hus!  



Førjulstreff  
 
Torsdag 22.november kl. 19-21 
 

I år som i fjor inviterer vi til et lite 

førjulstreff i storsalen i Åsatun.  

Det vil bli servert kaffe, gløgg og 

julekaker!  

Arrangementet er åpent for alle!  

Vel møtt!  

Øvrig informasjon: 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
Kulturprisen i Åsane 2012  

Har du et forslag om hvem som fortjener 

Kulturprisen i Åsane 2012? Arna og Åsane 

kulturkontor ønsker gode forslag om 

kandidater. Send begrunnet forslag til 

kulturkontoret innen 1. oktober.  

Kulturvernprisen for Åsane 2012 

deles ut av Åsane Historielag på 

”Åsanekvelden”. Vi har flere kandidater i 

tankene, men tar gjerne imot gode og 

velbegrunnede forslag fra våre 

medlemmer.   

Tradisjonskalender 2013 

 

Det blir også tradisjonskalender med 

gamle bilder fra Åsane for 2013. I tillegg til 

bilder og de gamle merkedagene, er det 

god plass til å notere avtaler på hver 

eneste av årets dager!  

Årets kalender vil koste kr. 100,-!  

Kalenderen selges på våre arrangementer 

og i kontortiden. De som måtte ønske å få 

den tilsendt, kan kontakte oss via post, 

epost eller via historielagets telefon: 

45163595 (ettermiddag/kveld). Porto 

tilkommer.   

Skjema for bildeavtaler 
En del av våre medlemmer har sammen 

med høstprogrammet fått tilsendt skjema 

for utlån av bilde(r) til historielaget.  Dette 

skjemaet er laget for at vi skal ha klare 

avtaler om hvordan vi kan bruke bildene, 

for eksempel i ”Åsabuen”, på nettsidene 

våre, i tradisjonskalenderen vår osv. Vi ber 

dem det gjelder å signere avtalen og 

returnere det til oss, enten på et av våre 

arrangement eller via post/epost.  

Åsane Historielag, Postboks 200 Øvre 
Ervik, 5876 Bergen  
Nettside: www.aasanehistorielag.no  
Epost: aasane.historielag@gmail.com
   
Mobil: Åsane Historielag 45163595 
(ettermiddag/kveld)  
 

Kontortid:  
 

Kontoret i Åsatun holdes åpent utvalgte 

torsdager mellom 19-21.  

Disse torsdags kveldene vil det være 

åpent kontor i høst:  

30. august, 6. og 20. september, 4. 

oktober og 15. november.   

Her kan dere hilse på oss, kjøpe 

manglende eksemplarer av Åsabuen 

eller den nye kalenderen, i tillegg til 

billetter til  

”Åsanekvelden” 4.11.2012   

 

http://www.aasanehistorielag.no/
mailto:aasane.historielag@gmail.com
mailto:aasane.historielag@gmail.com


Bli kulturvernfadder – kjøp steiner 

til torvhuset på Eikås  

 

Steinhuset før demonteringen. Foto: Åsane 

Historielag 

Dokumenteringen og demonteringen av 

steinhuset er ferdig. Dette kostet til 

sammen nesten 80 000,-, en sum som var 

dekket inn gjennom tilskudd på 60 000,- 

fra Statens vegvesen og kr. 20 000,- fra 

Arna og Åsane kulturkontor. Nå skal vi 

konsentrere oss om å få huset gjenreist 

like bortenfor der det opprinnelig sto. 

Dette arbeidet vil koste ca. 285 000, vi har 

allerede samlet inn vel 60 000,- ved å 

selge steinandeler i huset. Prisen for en 

stein er kr. 500,-  

(det er lov å kjøpe mer enn en stein!  

Vil du også bli kulturvernfadder ved å 

kjøpe steiner til torvhuset? Bruk da 

kontonummer: 

3633.34.26964  

Grasrotandelen 

Vil du støtte oss med din grasrotandel fra 

Norsk Tipping? Det kan ordnes på 

følgende måter: 

1. Hos kommisjonær: Ta med strekkoden 

og spillerkortet ditt. 

2. SMS: GRASROTANDELEN 998365716 

til 2020 (gratis tjeneste) 

3. Internett: www.grasrotandelen.no  

eller www.norsk-tipping.no 

4. Norsk Tipping mobilspill.  

 

 

 

Har du en epostadresse som vi ikke vet om? Vil du dele ut ”Åsabuen”? 

Medlemmer med epost får informasjon fra historielaget tilsendt elektronisk. Dette er veldig 

kostnadsbesparende for historielaget, så vi vil sette pris på å få tilbakemeldinger fra andre 

medlemmer som kan tenke seg å få informasjon tilsendt elektronisk. Send epost med navnet 

ditt til: lene.b.vikre@gmail.com (kasserer) 

Vil du hjelpe oss å dele ut ”Åsabuen” i postkasser i Åsane i høst? Ta kontakt med Marianne 

om hvilket område du vil dele ut i. (tlf. 45163595 eller epost: aasane.historielag@gmail.com) 

http://www.grasrotandelen.no/
http://www.norsk-tipping.no/
mailto:lene.b.vikre@gmail.com
mailto:aasane.historielag@gmail.com

