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Fra redaktøren: 
  
Velkommen som leser av det trettende eksemplaret av »Åsabuen»! Dette 
nummeret av Åsabuen er på 56 sider. 
  
I fjor var første gang vi utga to årlige nummer av Åsabuen. I begynnelsen var vi 
bekymret for at stoffmengden ville bli for liten, men så langt har responsen vært 
kjempegod! Så lenge dere bidrar med nok stoff vil vi derfor forsøke å utgi to 
nummer! 
  
Redaktørens oppfordring er at bidragsytere til vårnummeret av Åsabuen leverer 
bidrag innen 1. mars 2010! 
  
Åsabuen er nå 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 og 
skriftlige bidrag. 
  
Først av alt vi vil rette en stor takk til våre annonsører som gjør det mulig for oss å 
utgi Åsabuen. Finanskrisen har gjort det vanskeligere å skaffe annonsører. Ida 
Sofie Tertnes, Magnus Blindheim og Jarmund Kalvik har skaffet de aller fleste 
annonsene. Kenneth Bratland har bidratt med slektsoppsett til alle artiklene der 
det har vært ønskelig med slike. 
  
I tillegg har Kenneth Bratland, Harald Hjortland, Harald Sætre, Helge Sunde og 
Johan Ludvig Kvamme, gjort en stor innsats med å skaffe relevante bilder til 
Åsabuen. Tom Myrvold fortjener som vanlig varm takk for sin store velvilje til å 
produsere Åsabuen. Takk til dere alle! 
  
I dette nummeret av Åsabuen er det ellers mange nye som har bidratt med stoff. 
Innholdet i dette eksemplaret av Åsabuen er variert. Det omhandler alt fra en 
artikkel om livet på en gård i Åsane i mellomkrigstiden, glimt fra Erna Hjortlands 
liv, et dikt om historielaget, glimt fra livet til bakeren Ragnvald Martin 
Fauskanger i Salhus, Rolf Rolland og hans families liv i Hesthaugen, og til slutt 
en samling sagn og lignende fra Åsane kommune. Som vanlig er det mange av 
historielagets egne medlemmer som har bidratt med stoff. Denne tradisjonen 
håper vi vil vedvare, selv om vi også vil ha bidrag fra andre. 
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John Johnsen, medlem i Åsane Historielag, har latt oss trykke en artikkel basert 
på intervjuer han gjorde med sin svigerfar, Anton Antvedt (1916-2006), i 2002. I 
dette fortelles det om livet til familien på en gård i Åsane i mellomkrigstiden, med 
alt som hørte til.  
 
  
Bjørg Haugen hadde i 1995 en artikkel om Erna Hjortland på trykk i 
”Midtbygdaposten” i 1995. I denne artikkelen som vi har fått låne til bruk i 
Åsabuen forteller Erna mye om livet på Hjortland under krigen. 
 
  
Erling Slettebakken er en av våre tre æresmedlemmer og har mange ganger 
bidratt med selvskrevne dikt. Denne gangen har han skrevet et dikt om Åsane 
Historielag som i år fyller 15 år! 
 
  
Knut Magnus Fauskanger, medlem i Åsane Historielag, har bidratt med en 
artikkel der han forteller om faren, Ragnvald Martin Fauskanger. Mange husker 
nok ham som baker i Salhus. I denne artikkelen får vi også ta del i livet hans fra 
han vokste opp i gamle Herdla kommune og til han endte opp i Salhus. 
 
  
Rolf Arild Rolland, medlem i Åsane Historielag, har skrevet om livet i 
Hesthaugen. Familien hans har bodd der siden oldefaren bygget skysstasjonen der 
i 1872. Artikkelen forteller om lek og alvor og gir også et godt inntrykk av hvor 
mye de mest sentrale delene av Åsane har forandret seg fra den gang Rolf vokste 
opp. 
 
  
Eivind Buanes, medlem i Åsane Historielag, har latt oss få trykke en samling 
sagn og annet fra Åsane kommune. Her er både hulder og ”hinnkar”, i tillegg til 
historien om da den siste ulven ble sett i Mjølkeråen. Samlingen var et kapittel i 
hans hovedoppgave fra 1971 om stedsnavn i den nordvestre delen av Åsane. 
  
Vi håper leserne finner noe å glede seg over! 
 
Blindheim 4. november 2009 
  
 
Marianne Herfindal Johannessen 
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Om Åsane Historielag 

Åsane Historielag har de siste årene hatt en eventyrlig medlemsvekst. I skrivende 
stund har vi 556 medlemmer!  Vi håper denne veksten vil fortsette slik at vi pas-
serer 600 medlemmer i løpet av dette året. 
 

Styret februar 2009 – februar 2010 består av: 
Leder: Marianne Herfindal Johannessen 
Nestleder: Ida Sofie Tertnes 
Kasserer: Lene Vikre 
Sekretær: Jarmund Kalvik 
Styremedlemmer: Magnus Blindheim , Marie Fossen og Harald Hjortland. 
Varamedlemmer: Kenneth Bratland, Evy Ann Minde Nordahl og Lillian Koehler. 
Revisor: Johan Ludvig Kvamme. 
Valgkomité: Aasta Karen Kalvik Haukås, Roald Mathisen og Rolf Rolland. 

  

Åsane Historielag har mange interessefelt og arbeidsområder. Vi arrangerer alt fra 
bydelsvandringer til lokalhistorisk dag, utstillinger, foredrag og julebord. 

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, vi nevner bygdebøkene 
der det nå er kommet ut tre bind! 

Fremdeles trenger vi flere bilder fra Åsane, både av personer og landskap. Har du 
bilder — ta kontakt med Kenneth Bratland, Marie Fossen, Harald Hjortland, Jo-
han Ludvig Kvamme eller Harald Sætre. Alternativt til historielaget via post eller 
epost: aasane.historielag@broadpark.no 

Nå har vi jo fått åpnet kontoret vårt i Åsatun. Dette er åpent torsdags formiddager 
etter avtale og enkelte kvelder mellom 19-21 (se høstprogrammet for datoer). Dis-
se formiddagene er det innsamling av bilder og opplysninger om bilder som er 
hovedaktiviteten. På litt sikt håper vi medlemmene vil komme innom oss på 
kveldstid – bl. a. for å hente sine eksemplarer av Åsabuen! 

Vi i styret håper på enda et godt år for historielaget og håper at leserne vil finne 
også dette eksemplaret av Åsabuen interessant! 

Blindheim 4. november 2009  

  

Marianne Herfindal Johannessen  


