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Fra redaktøren:
Velkommen som leser av det fjerde eksemplaret av «Åsabuen», som er utgitt i 1200
eksemplarer.

Målsetningen er at Åsane Historielag skal gi ut ett nummer hvert år, fortrinnsvis om høsten.
Det har gått bra så langt, nå når vi sitter med den fjerde utgaven. Først av alt vil vi rette en
stor takk til våre annonsører som har gjort denne utgivelsen mulig!

Når vi først er i gang med å fordele ros – fortjener de ildsjelene som skaffer oss så mange
annonsører og dermed gjør det mulig å utgi Åsabuen. I år som ellers er det flere som har
arbeidet med annonser, men i år må vi trekke spesielt frem Oddvar Blindheim og Peder
Mellingen.

I dette nummeret av »Åsabuen» burde det etter vårt beste skjønn være mye lesverdig
innhold. Det er mange som har bidratt med stoff til dette nummeret av »Åsabuen», noe vi
selvsagt er takknemlige for.

Bildet på forsiden, er egentlig et kart som Haukås – Brurås fra 1903 som vi har fått i digital
form av Bergen kommune, ved Håvard Bjordal. Originalen befinner seg på Bergen byarkiv.
Det var denne gangen naturlig å bruke dette kartet på omslaget – historielaget har jo deltatt
i et samarbeidsprosjekt om Haukåsvassdraget, sammen med Bergen kommune og
Miljøvernforbundet i Hordaland. Kartet er spennende bl.a. fordi det inneholder en mengde
stedsnavn og viser f.eks. uttørkede tjern. Dette kartet vil bli lagt ut på vårt nettsted, slik at
interesserte kan studere det nærmere.

Denne gangen har mange av historielagets egne medlemmer  bidratt med stoff, noe som ser
ut til å være blitt en fast tradisjon. Vi ser det som spesielt viktig at flere »eldre», både
medlemmer og andre, vil se verdien av å dele sine kunnskaper og erfaringer med oss andre,
og da fortrinnsvis de yngre. Slik sett er det gledelig at to av våre styremedlemmer nå baner
vei for at også andre kan komme med minnestoff.

Dette gjelder styremedlem Peder Mellingen som deler minner fra hans oppvekst i på en
gård i Mellingen med oss.

Lillian Koehler, (varamedlem og webredaktør) er  yngre enn ovennevnte, og hun forteller
om sin barndom på Nedre Åstveit.

Erling Slettebakken forteller om Salhus Sanitetsforening i perioden 1912-1940, noe som
er midt i blinken all den tid det er helsejubileum i år.

Bjørn Davidsen holder seg også innefor helse som tema. Han bidrar med en artikkel om de
mange helseplager. Dette er en artikkel som tar for seg de epidemiske og smittsomme
sykdommene som har herjet rundt i landet til forskjellige tider. Dessuten gir han oss
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innblikk i en medisinsk interessert prest, Hans Strøm, som hadde en del gode og mindre
gode råd mot sykdom og elendighet.

Hans Urdahl har i forbindelse med Eidsvåg skoles 50-års jubileum funnet frem til talen
hans far, Per Urdahl, holdt som formann i byggekomiteen da Eidsvåg skole ble åpnet.
Siden det er snakk om skole, har vi tatt med bestemmelser om «orden og tugt» for lærere,
som er en del av en skoleplan for Åsane folkeskoler fra 1910.

Arne Eikås styrets kasserer, forteller i ord og bilder om restaurering av en jordkjeller
(potetkjeller) på gården Eikås.

Vi har i år startet noe som bør bli en tradisjon, nemlig å presentere de som har vært
ordførere i Åsane. Først ut er Vemund J. Tertnes som var Åsanes første ordfører og
varaordfører i Hamre. En av hans barnebarn, Vemund Larsson, har velvillig lånt oss både
bilder og avisutklipp, noe vi selvsagt setter stor pris på.

Åsane i litteraturen er også nytt i Åsabuen. Denne gangen er det et utdrag af Jens Kraft fra
1830

Vi har også med en bokmelding denne gangen: det gjelder prof. Torstein I. Bertelsens bok
om »regimentschirugen Wilhelm Johannes Schwindt». Prof. T. Bertelsen skal være fore-
dragsholder på den lokalhistoriske dagen vår på Hitland Gjestegård.

Undertegnede bidrar med en artikkel om »perlefiske og perle-inspektør Abraham Nord-
mand i Bergen stift tidlig på 1700-tallet.

Om Åsane Historielag
Åsane Historielag har i år som i fjor fått mange nye medlemmer, vi har nå langt over 200
medlemmer. Vi i styret håper på fortsatt vekst i medlemstallet.

Styret februar 2003 – februar 2004 består av:
Leder: Marianne Herfindal Johannessen, nestleder: Erling Slettebakken, kasserer: Arne
Eikås, sekretær: Inger Johanne Flagtvedt, Styremedlemmer: Ida Sofie Tertnes (permisjon),
Oddvar Blindheim, Peder Mellingen og Johan Ludvig Kvamme. Varamedlemmer: Lillian
Koehler og Kenneth Bratland.

Vi i styret takker våre medlemmer for et kjekt år og håper at både medlemmer og andre vil
finne sogeskriftet Åsabuen interessant!

8. oktober 2003, Marianne Herfindal Johannessen


