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Fra redaktøren: 

Velkommen som leser av det tiende eksemplaret av »Åsabuen»! 

Dette vårnummeret av Åsabuen er på 56 sider. Høstnummeret blir utgitt i 
forbindelse med Åsane Kulturfestival. Oppfordringen er derfor som følger: 

Sett i gang allerede nå med å skrive til høstnummeret av Åsabuen 2008! 

NB: Frist for å komme med bidrag er satt til 15. august! 

Med ti nummer til nå, må vi kunne si at 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. Ida Sofie Tertnes og Jarmund Kalvik har skaffet de aller fleste 
annonsene, Lene Vikre og Marie Fossen har skrevet håndskrevne manuskript inn 
på data. Kenneth Bratland har bidratt med slektsoppsett for Haukedal og Tertnes. 
I tillegg har han, Harald Hjortland og Johan Ludvig Kvamme, gjort en stor 
innsats for å samle inn og scanne bilder. Tom Myrvold fortjener som vanlig varm 
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 
barndomsminner på Ulvesæter til nybrott i Eidsvågsskogen og slektskrøniker fra 
Tertnes og Haukedal. Dessuten kan vi lese om Margot Hitlands liv i Åsane, fra 
hun kom hit som butikkjente og om bryllupsfeiringen på Hitland under krigen. 
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.  

Kåre Røsland, medlem i Åsane historielag, bidrar med en skildring av bygging 
og etablering av hus på Eidsvågneset.  
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Marie Fossen, styremedlem i Åsane Historielag, har gjennom arbeidet med de 
nye bygdebøkene fått fatt i mange gode historier fra Åsane. I dette nummeret 
forteller hun historien om Margot Hitlands første år i Åsane.  

Eldbjørg Olsen, medlem i Åsane Historielag, lar oss få ta del i sine barndoms-
minner på Ulvesæter.   

Erling Slettebakken, et av våre tre æresmedlemmer og Åsanes svar på Jacob 
Sande, har latt oss få bruke et av sine dikt. Denne gangen er det »Salhus Båtlag på 
kyrkjeferd til Hamre i 1995».  

Grete Lindal, bidrar med en artikkel om to av sine slektninger, Marta og Alfred 
Salhus og deres liv som misjonærer i Afrika.  

Asta Frey, medlem i Åsane Historielag, har skrevet en spennende slektskrønike 
fra Tertnes.  

Ella Frichsen, har latt oss få låne et amerikabrev som åsabuen Sigurd Horvik 
sendte til Norge i 1919. Historielagsmedlem Erling Hordvik er nevøen til Sigurd. 
Han har bidratt med  å fortelle om onkelen.     

Arnold Haukedal, medlem i Åsane Historielag, gir oss glimt fra Haukedals 
historie. Her forteller han både om sine besteforeldre, men og om konen Martha 
Annas besteforeldre i Bukkedalen.  

Blindheim 19. april 2008 

Marianne Herfindal Johannessen  

 

______________________________________________________________ 

Om Åsane Historielag 

Åsane Historielag hadde i fjor en eventyrlig medlemsvekst. I skrivende stund har 
vi 451 medlemmer. Vi  håper og tror at vi vil passere 500 medlemmer i løpet av 
året. Derfor oppfordrer vi våre medlemmer til å hjelpe oss med å bli flere! 

 

Styret februar 2008 – februar 2009 består av: 

Leder: Marianne Herfindal Johannessen 
Nestleder: Ida Sofie Tertnes 
Kasserer: Lene Vikre 
Sekretær: Jarmund Kalvik 
Styremedlemmer: Harald Hjortland, Magnus Blindheim og Marie Fossen 
Varamedlemmer: Lillian Koehler, Kenneth Bratland og Harald Sætre. 
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Åsane Historielag har mange interessefelt og arbeidsområder. Vi arrangerer alt 
fra bydelsvandringer til lokalhistoriske seminar og julebord. I vår skal vi ha 
bydelsvandringer i Salhus og til 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 
s e l v s a g t  h i s t o r i e l a g e t  k o n t a k t e s  v i a  p o s t  e l l e r 
epost:aasane.historielag@broadpark.no 

Vi minner også om lokalsidene til Bergens Tidende, 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. En hel del historisk stoff fra Åsane 
finnes i spaltene »Ukens ukjente bilde» og »Glimt fra fortiden» som finnes på 
disse lenkene: (www.bt.no/lokallokal/asane/ukjent/) og (www.bt.no/
lokallokal/asane/glimt/) 

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 19. april 2008 

 

Marianne Herfindal Johannessen  

 

 

 


