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Fra redaktøren: 

Velkommen som leser av det sjette eksemplaret av «Åsabuen»!  

Åsabuen er blitt en årlig tradisjon. 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 –ros fortjener også 
de ildsjelene som skaffer oss så mange annonsører og dermed gjør det mulig å utgi Åsabuen. 
Det er flere som har arbeidet med annonser, men også i år må vi spesielt fremheve Oddvar 
Blindheim! Tom Myrvold fortjener en stor takk for sin store velvilje til å produsere Åsabuen. 

I dette nummeret av »Åsabuen» er det mange som har bidratt med stoff, noe vi selvsagt er 
takknemlige for. Vi er spesielt glad for at vi får bidrag som forteller om oppvekst i Åsane. Vi 
lar stafettpinnen gå videre – vi vil ha flere slike bidrag!     

Innholdet i årets eksemplar av »Åsabuen» er variert, og spenner fra fortellinger om oppvekst 
i Åsane til historiske artikler om de fattige på 1700-tallet. De fattige er et tema som er meget 
aktuelt nettopp i år, da det er 250  år siden vi fikk et offentlig fattigvesen på våre kanter av 
landet. 

Som vanlig er det mange av historielagets egne medlemmer som har bidratt med stoff. Dette 
er en tradisjon vi håper vil vedvare, selv om vi også ønsker bidrag fra andre.  

Tidligere i år døde Arne Eikås. Da mistet vi både en god venn og flerårig styremedlem i 
historielaget. Årets nummer inneholder derfor minneord om Arne Eikås. Innholdet i årets 
utgave av Åsabuen er ellers: 

Nå er det blitt ansatt bygdebokforfattere for både gårds- og slektshistorie for Åsane. Vi lar 
forfatterne som selvsagt er medlemmer av Åsane Historielag, Frode Fyllingsnes og Kenneth 
Bratland,  presentere seg selv. 

Jostein Buanes bidrar med en svært levende beretning om sin oppvekst i Øvre Ervik – et 
paradis på jord. Her vil det nok være mange som kan kjenne seg igjen.  

Magnhild Kitty Gjertsen forteller også om oppvekst i Åsane, hun er en av dem som har 
bodd i en barakk på Fagerdalens batteri. 

Irene Nygård Alvheim sekretær i styret, gjør oss bedre kjent med en del av Salhus som 
heter Nygård. Dessuten har hun funnet frem og deler med oss et dikt som bestefaren Magnus 
Nygård har skrevet. 

Lillian Koehler, (webredaktør) bidrar med en artikkel om en åsabu som havnet litt på 
skråplanet, Peder Eriksen Ervig. Vi får innsikt i hva han har gjort og i hvilke kilder han 
opptrer.  
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Kenneth Bratland (varamedlem) forteller om de fattige i Åsane på 1700-tallet. Dette 
gjør han bl.a. på bakgrunn av at han har laget et register over de fattige i Åsane fra 
1756-1819. Denne databasen vil bli lagt ut på internett til glede for svært mange.  

Erling Slettebakken (styremedlem og Åsanes svar på Jacob Sande) har også i år latt 
oss få bruke klipp fra hans manuskript »Pages».  

Noen medlemmer i laget sender oss bilder og gamle avisutklipp som har med Åsane å 
gjøre. I år har vi fra Nils Kolltveit fått et avisutklipp fra avisen »Dagen» fra 1957. 
Tittelen er: »Åsane i vokster og von gjennom 70 år» og den er skrevet i anledning 
skuleinspektør, ordfører m.m. Nils Koltveits 90-års dag i 1957. 

Marianne Herfindal Johannessen (leder) bidrar med å fortelle om en spennende kilde 
for slektsgranskere, hjemstavnsforklaringer. Her er en liten bruksanvisning til registeret 
over hjemstavnsforklaringer for perioden 1854-1883 som ligger på internett, i tillegg til 
en del avskrifter av åsabuer i hjemstavnsforhør.  

Noen enkeltpersoner har gitt oss tilbakemelding om feil eller mangler i bildetekster i 
boken »Åsane i hundre – en reise i tekst og bilder» som kom ut i fjor. Vi setter pris på 
slike tilbakemeldinger og tar dem med her.  

Ellers er det nylig utgitt en ny bok om de fattige på Vestlandet. Siden to av 
bidragsyterne er medlemmer i historielaget, finner vi det på sin plass å gjøre Åsabuens 
lesere oppmerksom på boken.  

Om Åsane Historielag   

Åsane Historielag har i år som i fjor fått mange nye medlemmer, vi har nå nærmere 300 
medlemmer. Vi i styret håper på fortsatt vekst i medlemstallet.   

Styret februar 2004 – februar 2005 består av: 

Leder: Marianne Herfindal Johannessen  
Nestleder: Lillian Koehler 
Kasserer: Lene Vikre 
Sekretær: Irene Nygård Alvheim 
Styremedlemmer: Erling Slettebakken,  Oddvar Blindheim og Marie Fossen. 
Varamedlemmer: Kenneth Bratland, Jan Bringeland.og Thomas Moland 
Revisor: Hans Urdahl 

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

10. oktober 2005, Marianne Herfindal Johannessen 

 

 


