Fra redaktøren:
Velkommen som leser av det femte eksemplaret av «Åsabuen».
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 femte utgaven. Først av alt
vil vi rette en stor takk til våre annonsører som har gjort denne utgivelsen mulig!
Når vi først er i gang med å fordele ros – fortjener de ildsjelene 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 trekke spesielt frem Oddvar
Blindheim!
Når vi først er i gang med å fordele ros, fortjener Tom Myrvold en stor takk for sin
store velvilje til å produsere Åsabuen.
I dette nummeret av »Åsabuen» burde det etter vårt beste skjønn være mye lesverdig
innhold. Det er mange som har bidratt med stoff til dette nummeret av »Åsabuen»,
noe vi selvsagt er takknemlige for.
Innholdet i dette eksemplaret av »Åsabuen» er variert og vi håper at våre lesere vil
finne en del lesverdig her.
Denne gangen er det mange av historielagets egne medlemmer som har bidratt med
stoff. Dette er en tradisjon vi håper vil vedvare, selv om vi også ønsker bidrag fra
andre.
Vi burde i år ha skrevet om Åsane Historielag siden vi i år har 10-års jubileum. Det
ble det ikke plass til i årets nummer, så det får vi ta igjen en annen gang.
Bildet på forsiden, er et fotografi av en jente fra Åsane i konfirmasjonsdrakt, dvs.
bunad. Fotografiet er tatt av fotograf Marcus Selmer i Bergen på 1800-tallet.
Christopher John Harris og Karine Tysse Solberg forteller mer om både
fotografen og selve bildet.
Erik Småland forteller om ferjekaien i Salhus.
Erling Slettebakken bidrar med et selvlaget dikt. Etter redaktørens skjønn, må han
være Åsanes svar på Jacob Sande.
Thorunn Lunde bidrar med en artikkel om trikotasjefabrikken i Salhus som
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kvinnearbeidsplass.
Oddvar Blindheim (styremedlem) bidrar med stoff fra det gamle Eidsvåg. Først har
han en artikkel om Christian Petersens villa og deretter med 17. maifeiring i Eidsvåg
anno 1899.
Kenneth Bratland bidrar i år med to artikler. Begge disse artiklene dreier seg om de
krimimelle åsabuer: Ugjerningene er forskjellige og tidspunktet spenner fra 1600- til
1800-tallet.
Karl Sjursen, en av de fem som var medlem i Salhuskvintetten, presenterer denne
kjente gruppen fra Salhus både i tekst og bilder.
Viggo M. Fosse bidrar med et spennende stykke slektsgranskning. Han forteller om
en husmannsfamilie bl.a. på Kollåsen, om emigrasjon m.m.
Thomas Moland (varamedlem) dykker ned i Salhus-historien på en heller ny måte.
Lillian Koehler, (sekretær og webredaktør) bidrar med en avskrift av et skifte fra
gården Vesterli.

Om Åsane Historielag
Åsane Historielag har i år som i fjor fått mange nye medlemmer, vi har nå nærmere
250 medlemmer. Vi i styret håper på fortsatt vekst i medlemstallet.
Styret februar 2004 – februar 2005 består av:
Leder: Marianne Herfindal Johannessen
Nestleder: Erling Slettebakken
Kasserer: Arne Eikås
Sekretær: Lillian Koehler,
Styremedlemmer: Lene Vikre, Oddvar Blindheim og Inger Johanne Flagtvedt.
Varamedlemmer: Thomas Moland og Jan Bringeland.
Revisor: Hans Urdahl
Vi i styret takker våre medlemmer for et kjekt år og håper at både medlemmer og
andre vil finne denne utgaven av Åsabuen interessant!
13. oktober 2004, Marianne Herfindal Johannessen
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