Fra redaktøren:
Velkommen som leser av det fjortende eksemplaret av ”Åsabuen”! Dette
nummeret er på hele 80 sider.
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 kjempegod! Faktisk så god at vi i dette nummeret må utvide til 80 sider
istedenfor 56. Så langt redaktøren kan forstå, vil også høstnummeret få samme
store sideantall. Av hensyn til plass er det derfor fint om det kommer noen korte
bidrag til neste nummer.
Redaktørens oppfordring er at bidragsytere til høstnummeret av ”Åsabuen”
leverer bidrag innen 1. august 2010!
”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, Marie Fossen, Harald
Hjortland og Harald Sætre. Helge Sunde har avfotografert alle gjenstandene.
Takk til Lene Vikre for hjelp til korrekturlesing. Tom Myrvold fortjener som
vanlig varm takk for sin store velvilje til å produsere Åsabuen. Takk til dere alle!
I dette nummeret av ”Åsabuen” er det bare to nye bidragsytere, de andre har
levert artikler også tidligere. Innholdet i dette eksemplaret er variert. Det
omhandler alt fra Magne Martin Nordgards beretning fra Mjølkeråen, tre artikler
basert på gjenstander som åsabuer har i privat eie, posthistorie fra Åsane til en
lang artikkel hvor vi får ta del i historien om åsabuer i Tysklandsbrigadene. 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.
Erling Slettebakken vår faste dikter og en av våre tre æresmedlemmer, har
mange ganger bidratt med selvskrevne dikt. Denne gangen lar han oss få trykke
en sang, inspirert av kvinnefrigjøringen på 1960-tallet!

side 2

Åsabuen nr.14 2010

Magne Martin Nordgard er medlem i Åsane Historielag. Han er som navnet
tilsier, fra Nordgard i Mjølkeråen. Magne Martin forteller om barndom og
oppvekst. Vi får et innblikk i det arbeidet han og søsknene måtte delta i, men også
om lek og skolegang. Dessuten deler Magne minner fra krigen og frigjøringen
med oss.
Arne Eriksen er en ivrig frimerkesamler som gjennom de siste 5-6 årene har
samlet frimerker og posthistorie fra Åsane. Ved hjelp av kilder lar han oss bli
kjent med nye og ukjente sider av Åsanes posthistorie, blant annet historien om
Sauraas Postaabneri som var i drift mellom 1892 til 1899.
Kenneth Bratland er bygdebokforfatter og varamedlem i historielaget. Kenneth
fortjener litt ekstra ros for at han alltid har historielaget generelt og Åsabuen
spesielt i tankene gjennom sitt virke som bygdebokforfatter. I denne jobben
treffer han mange åsabuer som har interessante historier og gjenstander i sine
gjemmer. I dette nummeret bidrar han med tre artikler basert på slik kontakt med
åsabuer, en artikkel om en steinøks funnet i Morvik og en annen som er basert på
et brev sendt fra en åsabu i Australia i 1872, samt en om en festeseddel fra
Bogetveit fra 1794. I tillegg bidrar han med slektsoppsett til alle artiklene der det
har vært ønskelig med slike.
Harald Sætre er et aktivt medlem som bruker mye tid og krefter på den storstilte
bildeinnsamlingen som foregår. Denne gangen forteller han litt om bakgrunnen
for Hordvik idrettslag basert på ”Skrivarprotokoll for Frisksportklubben Heming”
som ble stiftet i 1942.
Marie Fossen, styremedlem i Åsane Historielag og leder av Åsane bygdeboknemnd, bidrar denne gangen med en lang og velskrevet artikkel om åsabuer i
Tysklandsbrigadene. Artikkelen er et resultat av at hun har intervjuet 19 åsabuer
som var med i Tysklandsbrigaden. Åsane Historielag vil gjerne få rette en takk til
alle som har stilt seg selv og sine kunnskaper til disposisjon for Marie, slik at
denne viktige delen av Åsanes historie kunne nedtegnes! I artikkelen får vi ta del i
hvordan det var å være med i Tysklandsbrigadene, både m.h.t. mat og boforhold,
oppgaver og fritid. Innsatsen til disse åsabuene bidro til å legge grunnlag for vekst
og fredelig utvikling i Tyskland og i artikkelen fremgår det tydelig at alle har
sterke minner fra denne tiden.
Vi håper leserne finner mye å glede seg over!
Blindheim 1. april 2010
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Om Åsane Historielag
Åsane Historielag har de siste årene hatt en eventyrlig medlemsvekst. I skrivende
stund har vi 578 medlemmer! Vi håper denne veksten vil fortsette slik at vi passerer 600 medlemmer i løpet av dette året. Medlem nr. 600 vil dessuten bli behørig premiert!
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, foredrag og julebord.
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 tre 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, Johan Ludvig Kvamme eller Harald Sætre. Alternativt til historielaget via post eller
epost: aasane.historielag@broadpark.no
Kontoret i Åsatun er åpent torsdag formiddag etter avtale og enkelte kvelder
mellom 19-21 (se vårprogrammet for datoer). 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.
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