Fra redaktøren:
Velkommen til et nytt eksemplar av Åsane Historielags sogeskrift: «Åsabuen», som er
utgitt i 1000 eksemplarer.
Målsetningen er at Åsane Historielag skal gi ut ett nummer hvert år, fortrinnsvis om høsten.
Det har gått bra så langt, nå når vi sitter med den tredje utgaven.
Først av alt vil vi rette en stor takk til våre mange annonsører som har gjort denne
utgivelsen mulig!
Når vi først er i gang med å dele ut ros er det naturlig å dele ut litt mer ros: til de ildsjelene
i historielaget som skaffer oss så mange annonsører og dermed gjør det mulig å utgi
«Åsabuen». I år som ellers er det flere som har arbeidet med annonser, men i år må vi
spesielt trekke frem Ida Sofie Tertnes og Oddvar Blindheim.
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.
Bildene på forsiden, med noen gamle bilder og ett «stillebensbilde» antyder at det er en del
mer bilder i årets utgave av Åsabuen enn det har vært tidligere. Dessuten sier bildene litt
om innholdet i årets nummer av «Åsabuen».
Denne gangen er også mange av bidragene til «Åsabuen» skrevet av historielagets egne
medlemmer, 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. De fleste bidragene i dette
nummeret bør ha stor interesse for dem som er interessert i slektsgransking.
Yngve Nedrebø forteller om folk fra Jølster som slo seg ned i Åsane på 1700-tallet.
Bjørn Davidsen har skrevet om synderinna Herborg Askildsdotter som måtte skrifte
offentlig i Åsane Kapell (kirke) i 1712 .
Kenneth Bratland har bidratt med en artikkel om skolelærer Elias Rolland og hans familie.
Johan Ludvig Kvamme forteller om industristedet Kverneviken. Han har også en artikkel
der han forteller om gården Vesterli og folk som har bodd der.
Bjørn Davidsen har laget en introduksjon til de kildeavskriftene som omhandler et julegilde
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på Storøen i Eidsvåg med dans i Erviken der en nå meget godt kjent person var tilstede.
Mange vet allerede nå hvem hovedpersonen er, men det blir ikke røpet av redaktøren.
Noen av våre lesere synes det kan være vanskelig å forstå språket i avskrifter av 1700-tall
kilder. Til disse har vi et godt råd: les teksten høyt - da er den lettere å skjønne.
Hans Urdahl presenterer et reglement fra «Eidsvaag Fabriker» fra 1897.
Lillian Koehler har utformet det nye nettstedet for Åsane Historielag. Dette presenteres det
smakebiter fra i dette nummeret av Åsabuen.
I forbindelse med det nye nettstedet har vi fått scannet og lagt ut i scannet form noen
protokoller fra arkivet etter Åsane Fattigvesen. I den anledning har undertegnede en liten
artikkel om fattige i Åsane i gamle dager basert på opplysninger i Åsane fattigvesens
møtebøker.
Om Åsane Historielag
Åsane Historielag har i år som i fjor fått mange nye medlemmer, siste oppdaterte
medlemsliste viste rundt 180 medlemmer. Vi i styret håper på fortsatt vekst i medlemstallet.
Styret februar 2002 – februar 2003 består av:
Formann: Marianne Herfindal Johannessen, nestformann: Erling Slettebakken,
Kasserer: Hans Urdahl, sekretær: Ida Sofie Tertnes, Styremedlemmer: Kenneth Bratland,
Peder Mellingen og Johan Ludvig Kvamme.
Varamedlemmer: Jan Ternes, Oddvar Blindheim og Lillian Koehler.
Åsane Historielag har mange interessefelt og arbeidsområder. Vi forsøker å arrangere alt
fra foredrag til ”by(dels)vandringer. I år har det f.eks. vært bydelsvandringer i Kverneviken,
på Blindheim, i Steinestø - Hordvik og i Jordal - Selvik.
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 har i 2002 fått lagt ut flere filer på Åsane Historielags rom i
Digitalpensjonatet, bl.a. skiftedesignasjoner for året 1731 i Nordhordland og deler av det
som skal bli en stor database over gifte i Hamre prestegjeld i perioden 1816- 1916.
Vi i styret takker våre medlemmer for et kjekt år og håper at både medlemmer og andre vil
finne sogeskriftet Åsabuen interessant!
13. oktober 2002, Marianne Herfindal Johannessen
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