Fra redaktøren:
Velkommen til et nytt eksemplar av Åsane Historielags sogeskrift “Åsabuen”, som
er trykket i 1000 eksemplarer.
Tanken var at Åsane Historielag skulle gi ut ett nummer hvert år, fortrinnsvis om
høsten. Tiden gikk imidlertid litt for fort for oss i fjor høst, så det første nummeret
av ”Åsabuen” kom ut først i vinter. Siden salget også har gått bra, valgte vi å gi ut
to nummer av ”Åsabuen” i år.
Først av alt vil vi rette en stor takk til våre annonsører som har gjort denne
utgivelsen mulig!
I dette nummeret av ”Åsabuen” burde det etter vårt beste skjønn være mye
lesverdig innhold. Siden Åsane ikke bare er en tidligere kommune og nå en bydel i
Bergen kommune, finner vi det fornuftig å ta med både stoff fra Åsane, Bergen og
Nordhordland, altså det nærmeste omlandet. Det er mange som har bidratt med stoff
til dette nummeret av ”Åsabuen”, noe vi selvsagt er takknemlige for.
Bildet på forsiden er den første siden av en lov om brannforsikring fra 1767. Dette
fant vi å være en grei illustrasjon denne gangen, siden vi i dette nummeret av
«Åsabuen» presenterer en avskrift av en branntakstforretning fra 1856 som dekker
gården Eidsvåg. Branntakstene kan gi oss opplysninger om hvilke bygninger som
fantes på en eiendom og hvordan de så ut, noe Yngve Nedrebø skriver mer om på
side 58.
Denne gangen er det mange av historielagets egne medlemmer som har bidratt med
stoff, noe vi håper blir en fast tradisjon. Vi ser det som spesielt viktig at flere
”eldre”, både medlemmer og andre, vil se verdien av å dele sine kunnskaper og
erfaringer med oss andre, og da fortrinnsvis de yngre.
Innholdet i dette eksemplaret av ”Åsabuen” er ganske variert. I forbindelse med den
forrige utgaven av ”Åsabuen”, ble det ytret ønske om mer nyere stoff, noe vi har
forsøkt å rette opp i dette nummeret. Innholdet skal også være variert, så her er også
en del stoff som går lenger tilbake i tid.
”Redaksjonsnemnda for ”Hordvik – bygda vår” presenterer litt fra boken de har gitt
ut om «Hordvik - bygda vår». Dette kan man kan lese mer om på side 73. Åsane
Historielag gratulerer dem med bokutgivelsen! Det er dessuten mer stoff fra dette
området i denne utgaven av «Åsabuen», Harald Sætre forteller om en 80-års
jubilant, Hordvik Musikklag. .
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Peder Mellingen, mangeårig vaktmester ved Kyrkjekrinsen skule, forteller om
arbeidet han og Magnus Blindheim har hatt og fremdeles har med å intervjue eldre
åsabuer.
Oddvar Blindheim informerer om den private gravplassen i Eidsvåg, som
sannsynligvis svært mange ikke kjenner til.
Jan Hjørnevik forteller med ord og bilde om krigsfanger i Eidsvåg (Ervik).
Bjørn Davidsen har skrevet om den gangen sykdommen kolera herjet i og omkring
Bergen.
Erling Slettebakken forteller om I.O.G.T. i Salhus og Åsane i perioden 1904 til
1917.
Kenneth Bratland forteller om rettssaken rundt et tilfelle av ”blodskam” på gården
Birkeland på 1700-tallet.
Harald Sætre bidrar med en artikkel om 80-års jubilanten Hordvik Musikklag.
Konservator Thorunn Lunde har skrevet om en arbeidskonflikt fra Salhus i 1920,
mens Maria K. Ulvesæter bidrar med tekst og bilde om ”Ulvesæter
kvinneforeining”.
En av de få ansatte i Digitalarkivet, Bente Kopperdal, har på oppfordring fra oss
skrevet artikkelen: ”På leit etter slekt i Åsane. - Ein guida tur i Digitalarkivet”. Her
får man en trinnvis forklaring om hvordan man skal gå frem for å finne personer
ved hjelp av Digitalarkivet. Denne artikkelen er ”en hjelpende hånd” for både
urutinerte og mer rutinerte brukere av datamaskin og internett, så her gjelder det å
kjenne sin besøkelsestid!
Undertegnede bidrar med en artikkel om ”pøbelstreker” på Åstveit på 1870-tallet, i
tillegg til en artikkel om været i Haus prestegjeld på slutten av 1600-tallet og
begynnelsen av 1700-tallet.
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Om Åsane Historielag
Åsane Historielag har i år som i fjor fått mange nye medlemmer, siste oppdaterte
medlemsliste viste over 140 medlemmer. Vi i styret håper på fortsatt vekst i
medlemstallet.
Styret februar 2001 – februar 2002 består av:
Formann: Marianne Herfindal Johannessen, nestformann: Erling Slettebakken,
Kasserer: Hans Urdahl, sekretær: Ida Sofie Tertnes, Styremedlemmer: Kenneth
Bratland, Peder Mellingen og Rolf Rolland.
Varamedlemmer: Jan Ternes, Oddvar Blindheim og Rune Thorstensen.
Valgkomitèen består av Jan O. Langeland, Helga Arnestad og Arnljot Lotsberg.
Tor Hauge er revisor.
Åsane Historielag har mange interessefelt og arbeidsområder. Vi forsøker å
arrangere alt fra foredrag til ”by(dels)vandringer. Styret har delt seg inn i mindre
grupper som arbeider med ulike arbeidsfelt; bl.a. registrering av historiske kilder,
bygninger og arbeid med ”Åsabuen”. Vi ønsker at medlemmer som har lyst å
arbeide aktivt med ett eller annet tema, tar kontakt med en av oss i styret.
Registreringsgruppen, er i år utvidet, og består nå av: Jan Tertnes, Kenneth
Bratland, Rune Thorstensen og Johan Ludvig Kvamme. Den 15. februar i år, ble
det første store prosjektet deres, et register over konfirmanter i Hamre prestegjeld
1750-1900, lagt ut på Åsane Historielags rom i Digitalpensjonatet. Til nå har det
vært over 47 000 søk i denne databasen! Nå er de i gang med ett nytt prosjekt, å
lage en database over gifte i Hamre prestegjeld i perioden 1816- 1916, som vil bli
lagt ut samme sted når den er ferdig.
Vi i styret takker våre medlemmer for et kjekt år og håper at både medlemmer og
andre vil finne sogeskriftet Åsabuen interessant!
18. oktober 2001, Marianne Herfindal Johannessen
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