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Fra redaktøren: 

 
Velkommen som leser av det åttende eksemplaret av «Åsabuen»!  
Dette nummeret av Åsabuen er på 56 sider. Til høsten vil det komme et nytt 
nummer med samme sidetall – noe som vil si at vi øker antall sider årlig totalt 
sett!  
 
Oppfordringen er derfor som følger: 
Sett i gang allerede nå med å skrive til høstnummeret av Åsabuen 2007! 
NB: Frist for å komme med bidrag er satt til 1. august! 
 
Åsabuen er blitt en fast tradisjon. Som redaktør må jeg si at det er veldig kjekt 
med alle de positive tilbakemeldingene vi får på Åsabuen. Det er mange som 
medvirker til at vi kan utgi Åsabuen, noen økonomisk, andre med arbeid.    
 
Først av alt vil vi rette en stor takk til våre annonsører som gjør det mulig for oss 
å utgi Åsabuen! Ros fortjener også de ildsjelene som skaffer oss annonsører. 
Flere har arbeidet med å skaffe annonsører, spesielt fremhever vi her Ida Sofie 
Tertnes og Jarmund Kalvik! Tom Myrvold fortjener også en stor takk for sin store 
velvilje til å produsere Åsabuen. Marie Fossen fortjener også mye ros for det 
arbeidet hun nedlegger for å skaffe mange gode bidrag til Åsabuen.  
 
Vi vet at det er mange som har en eller annen historie å fortelle, men som kvier 
seg for selv å skrive den ned. Vi i historielaget har flere som kan hjelpe til med å 
få dette ordnet, så det er bare å ta kontakt med en av oss! 
 
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 ”mettet” med oppveksthistorier, så vi vil ha mange 
flere slike bidrag! 
 
Innholdet i årets eksemplar av »Åsabuen» er variert, og spenner fra fortellinger 
om oppvekst på Blindheim i etterkrigstiden, til minner fra 2. verdenskrig, om 
Varde fabrikker på Eidsvågneset, om livet på Brurås og kulturlivet i Eidsvåg i 
gamle dager. Som vanlig er det mange av historielagets egne medlemmer som har 
bidratt med stoff. Denne tradisjonen håper vi vil vedvare, selv om vi selvfølgelig 
ønsker bidrag fra andre.  
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Oddbjørn Strømsnes, medlem i Åsane Historielag, bidrar med en artikkel basert 
på noen enkelthendelser han husker fra 2. verdenskrig i Eidsvåg. Disse 
hendelsene kom tilbake til ham etter mange år. Som redaktør er det kjekt å se at 
en artikkel i forrige nummer av Åsabuen vekket til live minnene hans om disse 
opplevelsene.  
 
Harald Brurås, medlem i Åsane Historielag, forteller om livet på et gårdsbruk på 
Brurås. Vi får gjennom denne artikkelen god kjennskap til hvordan det var å 
vokse opp på en gård på 1930- og 1940-tallet, i tillegg til opplysninger om 
gårdsdriften. Dessuten får vi vite om et flystevne på Haukås i 1938!  
 
Marie Fossen, styremedlem i Åsane Historielag, har bidratt med en artikkel om 
Varde Fabrikker på Eidsvågneset. Hun har snakket med en del av dem som 
arbeidet på denne fabrikken, noe som gjør at vi lett kan forestille oss hvordan 
arbeidsforholdene her var.  
 
Ragnhild Evelyn Natland, medlem i Åsane Historielag, gir en levende og morsom 
beskrivelse av oppveksten sin på ”Oppe-bruket” på Blindheim på 1940- og 1950- 
tallet. Vi får godt beskrevet hvordan det var å bo flere  generasjoner under samme 
tak. Åsabuene vet at Blindheim er en kald plass om vinteren, noe Ragnhild gir et 
levende inntrykk av!   
  
Harald Sætre, varamedlem i Åsane Historielag, bidrar med en artikkel om 
soldaten og hedersmannen Ola Sætre. Harald forteller både om sine minner om 
Ola Sætre, og ved hjelp av en liten notisblokk Ola Sætre etterlot seg fra krigens 
dager, gir han oss innblikk i hvordan Ola Sætre opplevde krigstiden.   
 
Gunvor Lotsberg gir en varm og levende beskrivelse av sin far, Kaare Lotsberg. 
Hun har også latt oss få trykke en artikkel faren, Kaare Lotsberg, skrev om 
kulturlivet i Eidsvåg i ”gamle dager” dvs. på  1920- og 1930-tallet. Artikkelen 
hans ble publisert i boken ”Hordaland i nær fortid”, red. Anders Bjarne Fossen og 
Anders Haaland som kom ut i 1985.  
 
Blindheim, 21. april 2007 
Marianne Herfindal Johannessen 


