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Fra redaktøren: 

Velkommen som leser av det niende eksemplaret av ”Åsabuen”! 

Dette nummeret av Åsabuen er på 56 sider. I år er det derfor utgitt to numre 
Åsabuen med til sammen 112 sider, en betydelig økning fra tidligere da vi bare 
utga et nummer årlig.  

Oppfordringen er derfor som følger: 
Sett i gang allerede nå med å skrive til vårnummeret av Åsabuen 2008! 
NB: Frist for å komme med bidrag er satt til 1. mars! 

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 vi vil rette en stor takk til våre annonsører som gjør det mulig for oss 
å utgi Åsabuen. Alle i styret bidrar med sitt, noen med å skaffe annonser, andre 
med å skrive inn manuskripter på data, eller hjelper til med bilder eller annet 
materiale. Marie Fossen fortjener nok en ekstra takk i denne sammenheng. På 
tross av den hektiske tiden hun har vært gjennom i forbindelse med den nye 
boken som utgis nå, har hun likevel tatt seg tid til Åsabuen. Tom Myrvold 
fortjener som vanlig en stor takk for sin store velvilje til å produsere Åsabuen. 
Takk til dere alle! 

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 eksempler av Åsabuen er variert, og spenner fra fortellinger om 
oppvekst i ”Storeboligen” i Eidsvåg til husholdningsskole på Øvre Eide og 
bussulykke på Blindheim. 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.  

Fra spalten ”Glimt fra fortiden” på www.bt.no tar vi med historien om en 
bussvelt på Blindheim i 1957. Dette er noe som sto på trykk i Bergens Tidende 
den gang, supplert med minner fra personer som opplevde dette.  

Roald Mathisen, medlem i Åsane historielag, bidrar med en artig oppveksthistorie 
om hvordan det var å vokse opp i den eldste fabrikkarbeiderboligen i Eidsvåg. 
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Det er fristende å utfordre noen som vokste opp i en av arbeiderboligene i Salhus 
om å gjøre det samme.  

Marie Fossen, styremedlem i Åsane Historielag, har gjennom arbeidet med de 
nye bygdebøkene fått fatt i mange gode historier fra Åsane. Her bidrar hun med å 
å fortelle om husholdningsskole på Øvre Eide og om skjellsanking på Breistein.  

Erling Slettebakken, vårt eneste æresmedlem, har latt oss få bruke et av hans dikt. 
Denne gangen er det ”Laurdagsgry – Salhus anno 1960”.  

Oddvar Johnsen, har latt oss få låne en artikkel som tidligere har stått på trykk i 
Salhus menighetsblad. Artikkelen forteller litt om hans bestemor (Ragnhild) 
Hilda Johnsen og ”Hilda-butikken” i Salhus. Artikkelen er skrevet av Karl B. 
Karlsen som arbeidet i Salhus Tricotagefabrik der han foretok tidsstudier.  

Turid Hantveit, medlem i Åsane Historielag, tok kontakt med oss og delte noen 
av sine barndomsminner etter at det sto en artikkel på nettutgaven til BT om 
perlefiske i Haukåsvassdraget. Hun tok utfordringen om å skrive ned flere av 
barndomsminnene, noe som resulterte i en lenger artikkel om sine minner fra 
barndommen på Haukås. 

Blindheim 14. oktober 2007 

Marianne Herfindal Johannessen  

 

Om Åsane Historielag 

Åsane Historielag har i år hatt en eventyrlig vekst i antall medlemmer, vi har i 
skrivende stund 393 medlemmer. Vi i styret håper på fortsatt vekst i 
medlemstallet – i år skal vi passere 400 medlemmer med god margin. Neste år 
bør vi runde 500 medlemmer. Vi oppfordrer derfor våre medlemmer til å skaffe 
oss enda flere! 

Styret februar 2007 – februar 2008 består av: 
Leder: Marianne Herfindal Johannessen 
Nestleder: Kenneth Bratland 
Kasserer: Lene Vikre 
Sekretær: Jarmund Kalvik 
Styremedlemmer: Harald Hjortland, Ida Sofie Tertnes og Marie Fossen 
Varamedlemmer: Lillian Koehler, Jan Bringeland og Harald Sætre. 
 
Revisor: Johan Ludvig Kvamme 
Webredaktør: Lillian Koehler 
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Valgkomite: Rolf Rolland, Kåre Åstveit og Irene Alvheim Nygård 

Åsane Historielag har mange interessefelt og arbeidsområder. Vi arrangerer alt fra 
bydelsvandringer til lokalhistoriske seminar og julebord. I år har vi hatt 
bydelsvandringer til Morvik og den tidligere husmannsplassen Hetlevik under 
Haukås.  

I tillegg er det mange som arbeider med å samle inn bilder fra Åsane – et arbeid som 
blir utført i samarbeid med Åsane bygdeboknemnd. Dette er et tidkrevende og 
omfattende arbeid som på sikt vil gi store resultater både med tanke på utgivelse av 
bygdebøkene og tilgjengeliggjøring på hjemmesidene til Åsane Historelag 
www.digitalarkivet.no/aasane 

Fremdeles trenger vi flere bilder fra Åsane, både av personer og landskap. Vi 
oppfordrer folk som ennå ikke har fått komme med sine bilder, til å ta kontakt med 
Marie Fossen, Johan Ludvig Kvamme eller Harald Sætre. I tillegg kan selvsagt 
historielaget kontaktes via post eller epost:aasane.historielag@broadpark.no 

I år lanserte Bergens Tidende lokallokal, der Åsane var først ute med å få egen 
lokalside på nett. Her har Åsane Historielag hatt en sentral rolle med å publisere 
forskjellig stoff fra Åsane og omegn. Vi har fått spalten ”Ukens ukjente bilde” der vi 
hver eneste uke legger ut et bilde vi ønsker flere opplysninger om. En del av bildene 
har vi fått full klaff med og har nå derfor gode opplysninger om dem. Bildene finnes 
på http://www.bt.no/lokallokal/asane/ukjent/  

I nettutgaven til BT er det i år kommet til en ny spalte:”Glimt fra fortiden”. I denne 
spalten som er på nett hver fredag, er det også blitt publisert en del stoff fra Åsane. 
Denne spalten finnes på http://www.bt.no/lokallokal/asane/glimt/ 

I skrivende stund er det nå bare noen få dager igjen til det første bindet i det nye 
lokalhistoriske verket for Åsane blir lansert. Vi gratulerer forfatter og 
historielagsmedlem Frode Fyllingsnes med boken! Vi gratulerer også 
bygdeboknemnda med vel utført arbeid og håper på et godt salg!   

Vi i det hardt arbeidende styret håper på et fortsatt fint år for historielaget og håper at 
medlemmer og andre vil finne denne utgaven av Åsabuen interessant! 

 

Blindheim 14. oktober 2007 

 

Marianne Herfindal Johannessen  


