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Fra redaktøren: 

Velkommen som leser av det femtende eksemplaret av ”Åsabuen”! I 2008 gav vi 
for første gang ut to årlige nummer av ”Åsabuen”. I begynnelsen var vi bekymret 
for at stoffmengden ville bli for liten, men så langt har responsen vært kjempe-
god! Vi har allerede noen artikler klar til vårnummeret 2011, men her er det ennå 
plass til flere. Redaktørens oppfordring er at bidragsytere til vårnummeret av 
”Åsabuen” leverer bidrag innen 1. februar 2011! Ting tar tid!  

”Åsabuen” er nå blitt en fast tradisjon. Mange tilbakemeldinger viser at folk setter 
pris på arbeidet vi nedlegger for å lage sogeskriftet ”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. Magnus Blindheim, Harald Hjortland, Jarmund Kalvik og Ida Sofie 
Tertnes har skaffet de aller fleste annonsene. 

Det er alltid noen som virkelig anstrenger seg for å skaffe relevante bilder til 
”Åsabuen”. Til denne utgaven er det Kenneth Bratland, Harald Sætre, Harald 
Hjortland og Johan Ludvig Kvamme. Helge Sunde har retusjert gamle bilder og 
vært ute og tatt nye bilder til oss! Tusen takk! Tom Myrvold fortjener som vanlig 
varm takk for sin store velvilje til å produsere Åsabuen. Takk til dere alle! 

Innholdet i dette eksemplaret er variert. Det omhandler to historier om oppvekst, 
en om livet som gårdmannsdatter på Sætre og en om livet som pleiebarn på en 
husmannsplass under Almås. Dessuten er det artikler om kulturminner i Åsane, 
både ringer til å feste hester og revehus som de brukte til å fange rev i. 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. 

 

Tradisjonskalender for Åsane 2011 er historielagets nyeste produkt, en kalender 
med gamle bilder fra Åsane, samt mange av de gamle merkedagene. Helge Sunde 
har velvillig stillt opp med bildebehandling i dette arbeidet. Bygdebokforfatter på 
Osterøy, Geir Kleiveland, har utformet kalenderen!     

 

Harald Sætre er et aktivt medlem i historielaget og har denne gangen latt oss få 
låne en artikkel etter sin tante Marie Bjørndal (1897-1996). Hun har fortalt om sin 
barndom og oppvekst på Sætre i Åsane. Haralds søster, Kirsten Folkestad, har 
redigert teksten. Til ”Åsabuen” har Harald Sætre skaffet flere gode bilder som 
ikke har vært publisert tidligere. 
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Harald Hjortland er styremedlem i historielaget. I anleggsarbeidet som pågår på 
Nyborg oppdaget han at en jernring som hester ble festet i nedenfor gamlekirken 
sto i fare for å forsvinne. I tillegg har han sammen med Olav Monsen Hjortland 
fortalt om revedrift på Hjortland.    

 

Emma Kuven har på oppfordring fra Harald Hjortland fortalt litt om den 
ovennevnte jernringen og bidrar i tillegg med to dikt.  

 

Kulturvernprisen for Åsane ble besluttet utdelt av Åsane Historielag i 2009. Her 
i ”Åsabuen” 15 forteller vi om bakgrunnen for etableringen av kulturvernprisen, 
samt begrunnelsen for at Helge Sunde fikk den i 2009. 

 

Erling Slettebakken vår faste dikter og en av våre tre æresmedlemmer, bidrar 
med diktet ”Grønne snøklokker”! 

 

Kenneth Bratland er bygdebokforfatter og varamedlem i historielaget. Kenneth 
fortjener ros for at han alltid har historielaget i tankene gjennom sitt virke som 
bygdebokforfatter. I dette nummeret bidrar han med en artikkel om ”Størkajorda” 
på Sætre. 

 

Ole Johan Almås (1890-1970) ble født på Almås i Åsane. Han korresponderte 
med sin tremenning Steffen Almås. Steffens datter, Gunnbjørg Almås Kaland, lot 
historielaget få låne manuskriptet om Ole Johan Almås. Nestleder i historielaget, 
Ida Sofie Tertnes, har lagt ned et betydelig arbeid med å skrive dette av. Den 
senere tid har vi vært så heldige å få kontakt med Ole Johan Almås sin datter, 
Kristine Marie Almås Sandvik, som har lånt oss enda mer materiale etter sin far. 
Resultatet av dette er en gripende skildring av hans barndom og oppvekst som 
pleiebarn på husmannsplassen Øvrebotnen under Almås. 

 

Vi håper leserne finner mye å glede seg over! 

Blindheim 12. oktober 2010 

  

Marianne Herfindal Johannessen 
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Om Åsane Historielag 

Åsane Historielag har de siste årene hatt en eventyrlig medlemsvekst. Nå har vi 
over 620 medlemmer! Dermed er vi blitt det største historielaget i Hordaland, med 
unntak av Hardanger historielag. Vi håper denne veksten vil fortsette! Vi ønsker 
mange flere medlemmer—bare slik kan vi arbeide slagkraftig nok for å ivareta kul-
turminnene i Åsane. En del er tapt, andre står dessverre i fare for å gå tapt i fremti-
den.    

Styret februar 2010 – februar 2011 består av: 

Leder: Marianne Herfindal Johannessen 
Nestleder: Ida Sofie Tertnes 
Kasserer: Lene Vikre 
Sekretær: Gunnar Løtveit 
Styremedlemmer: Magnus Blindheim , Marie Fossen, Harald Hjortland og Jarmund 
Kalvik. 
Varamedlemmer: Kenneth Bratland, Evy Ann Minde Nordahl og (Gunnar Løtveit). 
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 og foredrag. Nytt av året er vår 
egen tradisjonskalender for Åsane. 

Vi har for tiden ikke egne nettsider, men dette er en sak vi arbeider med. Hvis noen 
av våre medlemmer ønsker å hjelpe oss setter vi pris på det! 

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 fire 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, eller 
Harald Sætre. Alternativt til historielaget via post eller epost:  
aasane.historielag@gmail.com 
 

Om formiddagene er det innsamling av bilder og opplysninger om bilder som er 
hovedaktiviteten. Vi håper stadig flere medlemmer vil benytte anledningen til å 
komme innom. 

 Blindheim 12. oktober 2010   
 

Marianne Herfindal Johannessen   


