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FREDAG 31. oktober 2008

Tilbud til nye
medlemmer

Forsiden av det
nye nummeret av
”Åsabuen”.

Hvis du melder deg inn nå får du
”Åsabuen 11” gratis og får ikke
krav om medlemskontingent før
til neste år. (Kr. 200/300 enkeltmedlem/par) Vil du benytte deg
av tilbudet, oppgi i så fall navn,
adresse, tlf, evt. epostadresse og
fødselsår. Vi kan nås på følgende
måter:
Post:
Åsane Historielag,
pb. 200 Eidsvåg, 5876 Bergen
epost:
aasane.historielag@broadpark.no
Marianne Herfindal Johannessen,
nås på epost:
mhjohan@broadpark.no
eller telefon 41 14 68 36

Åsane Historielag:

Åsabuen – nytt nummer!
Under kulturfestivalen utga Åsane Historielag det ellevte eksemplaret av det
lokalhistoriske skriftet Åsabuen.
Nå er vi nettopp ferdig med
årets kulturfestival. Under
festivalen har det vært mange
arrangement å glede seg over
for de historieinteresserte i
Åsane. Et av dem var historielagets lokalhistoriske dag
på Hitland Gjestegård forrige
onsdag. Denne lokalhistoriske
dagen er absolutt kommet for å
bli, rekordmange besøkte oss i
år. I tillegg til visning av videointervjuer med eldre åsabuer,
de annonserte foredragene om
brudebilder og slektsbok, lanserte vi Åsabuen 11.

Åsabuen 11

Innholdet i dette eksemplaret er
variert. Her kan du lese om den
gang det var så få biler i Åsane
at lensmannen på en privat
kjøretur i Fana gjenkjente en
av dem som stjålet. Åsabuen
Eilert Horvik var sammen med

en hel del andre gårdbrukere
på en studietur i 1904. Eilert
Horvik skrev en referatbok
underveis, denne har historielaget fått i gave. De reiste rundt
i Hordaland fylke og besøkte
forskjellige gårdbrukere. I vårt
nærmeste område var de på
Seim, i Fyllingsdalen og i Fana.
Reisen til Fyllingsdalen foregikk først med Laksevågfergen
fra Nøstet og så gikk de over
Melkeplassen. I Åsabuen er det
også en fantastisk beskrivelse
fra Kari Matres begravelse i
Åsane i 1944. Den ble skrevet
av sogneprest Olav Øystese
som var gift med den avdødes
barnebarn. Vi får her vite om
hvilke skikker det var i Åsane
med hensyn til begravelser, i
tillegg til at vi får vite mye om
den avdøde. Selv om dette var
midt under annen verdenskrig
greide de å ha 90 personer til

treretters middag! Ellers er det
innhold fra Li, Eidsvåg, Salhus,
Nyborg og Hetlebakke.

Bydelens historie

”Åsabuen” er kommet for å bli,
men det er litt opp til åsabuen
selv hvilket innhold den skal
ha i fremtiden. Det meste av
bydelens historie er fremdeles
uskrevet, så har du en historie
til oss, hører vi gjerne fra deg.
Åsabuen 11 finnes hos historielaget, på kulturkontoret og i
bokhandlene i Åsane.

Historielaget gratulerer

Til sist vil vi i historielaget
benytte anledningen til å gratulere ”karane” i Vinskvetten
med årets kulturpris. Den er
dere vel unt! Vi håper dere vil
stå på videre – vi skulle gjerne
sett dere opptre i Salhus og i
Åsane ellers!

Åsane Historielag synes ellers
det er litt trist at Arna og Åsane
kulturkontor har tatt bort to av
kulturprisene; kulturvern- og
miljøprisen. Vi mener det finnes mange dyktige åsabuer som
ivaretar kulturarven vår innen
kulturvern; det vil si vedlikehold av eldre bygninger, steingarder og steinhus/løer og på
andre måter. Også gode miljø
er viktig for Åsane. Dette kan
være oppvekstmiljø eller at det
blir skapt gode sosiale miljø i de
ulike delene av Åsane.
Selv om statuttene for disse to
prisene nå er tatt inn i kulturprisen, er vi litt bekymret for at
det med bare en kulturpris vil
bli vanskelig for ildsjelene innen
miljø- og kulturvern i fremtiden
å nå opp i konkurransen.

