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Åsane historielag:

Feiret medlem nr. 700

NOTIS

TIRSDAG 19. APRIL 2011

Marit Sivertsen ﬁkk forrige uke telefon fra historielagets leder Marianne Herﬁndal Johannessen
om at hun var historielagets ærefulle medlem nummer 700.
HISTORIELAGET I VINDEN: – Vi håper
at historiekvelden også kan være
en liten oppvarming til vår neste
kulturminnedugnad, sier Marianne
Herﬁndal Johannessen, her foran
demningen i Hetlebakke.

Tekst og foto: Karoline Rossgård Salhus

– Jeg surfet på nettet og kom
over historielagets nettsider. I
og med at jeg er generelt historieinteressert og glad i lokalhistorie, meldte jeg meg inn,
forklarer Sivertsen.
– Flere i omgangskretsen min
har nå fått øynene opp for historielagets arbeid. De har mye
spennende på agendaen, utdyper det ferske medlemmet.

Åsane historielag:

Dugnadsmorgen og
historiekveld

Ekte åsabu
Historielaget har for vane å
gjøre ekstra stas på sine runde
medlemmer, og torsdag ﬁkk
Sivertsen overrekt Åsabuen nr.
1-15, boken «Åsane i hundre - en
reise i tekst og bilder», samt nett
og krus med historielagets logo
under en liten sammenkomst
i Åsatun. Ingen skal beskylde
Sivertsen for å ikke være verdig
den ekstra oppmerksomheten i
forbindelse med sitt medlemskap. Hun er født og oppvokst
i Åsane, nå bosatt i Mjølkeråen,
og opprinnelig fra Ulset.
– Der bygget foreldrene
mine hus i 1966, forklarer
Sivertsen, som hadde med seg
sin historieinteresserte sønn
Bjørn Sivertsen Fuglum på
markeringen.

Like over påske inviterer
Åsane historielag både
til historiekveld og ny
kulturminnedugnad.
Tekst og foto: Magne Fonn Hafskor
magne@aasanetidende.no

HISTORIELAGET VOKSER: Marit Sivertsen gjøres stas på som medlem nummer 700 i Åsane Historielag. Til venstre sønnen Bjørn Sivertsen Fuglum. Bak fra venstre, historielagets leder Marianne Herﬁndal Johannesen, medlem nummer 600
Astrid Gangdal og nestleder Ida Soﬁe Tertnes.

Historisk film

Aktivt historielag
At historielaget, med slagordet
«Åsane historielag - tar vare
på kulturarven», har nådd 700
medlemmer er ikke tilfeldig,
skal en tro dets leder, Marianne
Herﬁndal Johannessen.
– De mange og varierte arrangementene våre er veldig populære, i tillegg har vi vært ﬂinke
til å gjøre oss synlige i lokalavisen og på våre nye forbedrede
nettsider, forklarer hun engasjert med et ferskt vårprogram
i hånden.
Historielaget har den siste tiden
vært spesielt synlige i og med
sitt arbeid for ivaretakelsen av
Åsanes kulturminner.
– Vi ønsker ikke bare å skrive
og dokumentere det som har
vært, vi ønsker også å påvirke
og å gjøre noe konkret som nytter, sier historielagets sekretær,
historiker Kenneth Bratland.

Graver fram kulturminner
Historielaget har blant annet
vært tydelig på behovet for en
helhetlig kulturminneregistrering i Åsane, i motsetning
til dagens situasjon der registrering av kulturminner kun
skjer som del av arbeid med
reguleringsplaner.

– Vi ser frem til å vise ﬁlmen
«Svunden tid og tanke», som
viser forskjellen mellom livet i
dag og livet for en som ble født
i arbeiderstrøket Eidemarken
(Fjellsiden i Bergen) i 1920,
forteller leder av Åsane historielag, Marianne Herﬁndal
Johannessen.

STYRET: Bak fra venstre: Lene Vikre, Marianne Herﬁndal Johannessen (leder), Evy Ann Minde Nordahl, Jarmund Kalvik,
Harald Hjortland (vara). Foran fra venstre: Kenneth Bratland, Astri Gangdal (vara), Lars Sørgard (vara), Magnus Blindheim og Ida Soﬁe Tertnes.

– Åsane forandrer seg så fort,
det er derfor viktig å få konkretisert hva vi må ta vare på. En
helhetlig registrering er helt
nødvendig for å kunne sikre en
bedre forvaltning av de lokale
kulturminnene som fremdeles
ﬁnnes, hevder Johannessen.
De har selv tatt et konkret tak
for de lokale kulturminnene
gjennom dugnadsprosjektet
«Rydd et kulturminne». Så
langt er det demningen på
Hetlebakken som har fått nyte
godt av de lokale ildsjelenes
arbeidsvilje.

800 medlemmer
Til tross for den gledelige seansen i Åsatun hviler ikke historielaget på laurbærene, men ser

allerede frem mot neste runde
markering.
– Vi jobber blant annet med å
rekruttere skoler, noe andre
lokale historielag har tipset oss om. Eksempelvis i
Fyllingsdalen er alle skoler
medlemmer, forklarer nestleder Ida Soﬁe Tertnes.
– Vi håper på å nå 800 medlemmer innen utgangen av året,
sier Bratland, som i tillegg til
det gode arbeidet som har blitt
gjort, vektlegger effekten og
viktigheten av å få spredd historielagets sogeskrift Åsabuen
til enda ﬂere interesserte og
deriblant lokale skoler.

Ny «Åsabuen»
– Åsabuen kan ikke abonneres

på, men den gis til alle medlemmer. Den kommer nå ut to
ganger i året, og belyser lokalhistorien både gjennom enkeltmenneskers oppveksthistorier,
mer generell historiedokumentasjon, samt kuriøse enkelttilfeller som den spesielle historien om Haukåsvassdragets
elvemuslinger (Åsabuen nr. 4,
2003). De sjeldne muslingene
på Haukås har siden dukket
opp i både regionale og nasjonale sammenhenger, forklarer Johannessen, redaktør for
sogeskriftet.
Den 16. utgaven av Åsabuen
lanseres på historielagets neste
arrangement, som blir en historiekveld i Åsatun 28. april.

Denne ﬁlmen varer i 30 minutter, og forteller en del av byens
nære historie på en humoristisk
måte. I tillegg til den historiske
billedfortellingen, vil det også
bli vist et helt nytt videointervju
med åsabuen Erik Toppe, samt
at det blir lansering av sogeskriftet Åsabuen. Den nye utgaven er
nr. 16 i rekken.
– Vi håper at historiekvelden
også kan være en liten oppvarming til vår neste kulturminnedugnad, sier Johannessen.
Dette blir på lørdag etter påske,
og fortsetter da med skogryddingsarbeidet ved demningen
i Hetlebakke.
– Ta med sager, greinsaks og godt
humør, oppfordrer hun, og lover
selv å stille med kaffe og noe å
bite i.
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Dans for seniorer
Fredag 29. april er det klart for
et nytt Jupiter-treff med dans i
Åsatun. Pensjonisttreffet starter
klokken 11.00 og varer i tre timer.

