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Fra redaktøren: 

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

I år er Åsabuen tynnere enn før. Årsakene til dette er flere, men det viktigste er at 
vi fra neste år vil gi ut to nummer årlig. Oppfordringen er dermed som følger:  

Sett i gang med å skrive til vårnummeret av Åsabuen 2007!  

NB: Frist for å komme med bidrag er satt til fredag 30. mars 

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 Ida Sofie Tertnes! Tom Myrvold 
fortjener en stor takk for sin store velvilje til å produsere Åsabuen. En annen som 
i år fortjener ekstra ros er styremedlem Marie Fossen. Hun har blant annet 
nedskrevet og redigert Oddvar Blindheims beretning, og dessuten har hun vært 
behjelpelig med å skaffe andre bidrag i tillegg til å skrive selv. Dersom det er 
flere som har en historie å fortelle, men som kvier seg for selv å skrive den, har vi 
i historielaget flere som kan hjelpe til med å få dette ordnet.  

I dette nummeret av »Åsabuen» er det ellers mange nye som har bidratt med 
stoff. Vi er spesielt glad for at vi i år har fått flere bidrag som forteller om 
oppvekst i Åsane. Vi er ikke ”mett” på oppveksthistorier – vi vil ha mange flere 
slike bidrag!     

Innholdet i årets eksemplar av »Åsabuen» er variert, og spenner fra fortellinger 
om oppvekst i Åsane til brann i Tellevik, om Hylkje ullspinneri, forlis utenfor 
Mandal og om sigarproduksjon i Eidsvåg.  

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 selvsagt også ønsker 
bidrag fra andre.  

Oddvar Blindheim, mangeårig styremedlem i Åsane Historielag bidrar med 
en svært levende beretning om sin oppvekst i fabrikkarbeidermiljøet i Eidsvåg. 
Redaktøren er svært glad for at han på denne måten lar andre få muligheten til å 
få innsikt i hvordan det var å vokse opp på 1930-tallet i Eidsvåg.  

  

Alfhild Selvik (1911-2002) har etterlatt seg manuskriptet ”Minner” som datteren 
Aud Jørgensen har latt oss få trykke. I dette skriftstykket forteller hun svært 
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levende både om oppveksten sin og om det daglige livet på et småbruk i Selvik. 
Vi får et fantastisk innblikk i hvordan det egentlig var å bo på et småbruk, både 
hva de arbeidet med, fritidssysler, husvask og julefeiring for å nevne noe.   

 

Harald Sætre er varamedlem i styret, forteller om en brann i Tellevik og har 
fremskaffet bilder som viser hvor det gamle klyngetunet i Tellevik kan ha lagt.  

Oddbjørn Småland, historielagsmedlem, bidrar etter oppfordring med en 
artikkel om Hylkje Ullspinneri. Bestefaren, Olai Småland, var en av dem som 
drev dette firmaet.   

Kenneth Bratland (nestleder) forteller om et dramatisk forlis utenfor Mandal i 
1861. For å finne ut hva dette har med Åsane og gjøre, er det bare å lese 
artikkelen.  

Marie Fossen (styremedlem) bidrar i år med stoff om sigar/sigarettproduksjon i 
Eidsvåg. Dessuten har hun nedskrevet og redigert Oddvar Blindheims historie.  

 

Om Åsane Historielag   
Åsane Historielag har i år som i fjor fått mange nye medlemmer, vi har nå over 
300 medlemmer. Vi i styret håper på fortsatt vekst i medlemstallet.   
Styret februar 2006 – februar 2007 består av: 
Leder: Marianne Herfindal Johannessen  
Nestleder: Kenneth Bratland 
Kasserer: Lene Vikre 
Sekretær: Irene Nygård Alvheim 
Styremedlemmer: Erling Slettebakken, Ida Sofie Tertnes og Marie Fossen. 
Varamedlemmer: Jan Tertnes, Jan Bringeland.og Harald Sætre 
Revisor: Johan Ludvig Kvamme 
Webredaktør: Lillian Koehler 
Vi i styret takker våre medlemmer for et kjekt år og håper at både medlemmer og 
andre vil finne denne utgaven av Åsabuen interessant! 
Dessuten minner vi om historielagets avslutning på året – julebordet på Hitland 
fredag den 17. november. Meld dere på! 
  
 

Blindheim 18. oktober 2006,  

Marianne Herfindal Johannessen 

 


