Fra redaktøren:
Velkommen som leser av det første eksemplaret av Åsane historielags sogeskrift
»Åsabuen», som er trykket i 500 eksemplarer.
Egentlig skulle det første eksemplaret av »Åsabuen» vært gitt ut til jul i 2000, men
det var visse vanskeligheter med finansieringen. Dette løste seg ved hjelp av
»visittkort-annonser» fra deler av institusjoner og næringsliv i Åsane. Vi takker
disse for støtten!
I dette nummeret av »Åsabuen» er det etter vår mening 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 eksemplaret av «Åsabuen», noe vi er takknemlige for.
Bildet på forsiden, et minekart fra krigens dager, viser bl.a. hvor Fagerdalen er.
Veien mellom Fagerdalen og Øyjorden kommer vi tilbake til på side 19. Statsarkivar Yngve Nedrebø har skrevet litt om minekartene, se side 9.
En av historielagets egne medlemmer, fysioterapeut Johan Ludvig Kvamme, har
skrevet om Armauer Hansens ukjente sønn. Styremedlem, Ida Sofie Tertnes,
presenterer bestefaren Ingvald Tertnes og hans sang om »Aasane».
Cand. phil. Inge Eikeland, konsulent ved Statsarkivet i Bergen, har skrevet om
sjøfolk i Bergen, mens Monika Antun, lektor i Valle, Telemark, har skrevet om
kvinner på bygdetinget i Nordhordland.
Synøve Bringslid, arkivar ved Statsarkivet i Bergen, har latt oss få trykke hennes
artikkel om «Skræmmeaparater» langs veiene, som første gang ble utgitt i
«Bergensposten» nr. 1, 1999.
Konservator Thorunn Lunde bidrar med litt stoff fra Salhus, mens Blindheimsbeboer Ingrid Helland forteller om Blindheims kvinneforening.
Student og historielagsmedlem, Kenneth Bratland, har skrevet av og presenterer
her deler av et »sjeleregister» fra Hamre ca. 1775.
Marianne Herfindal Johannessen, konsulent ved Statsarkivet i Bergen, presenterer
et utdrag av Nils Kolltveits beretning fra Eidsvåg og litt om farene med å dra til
Bergen i gamle dager, i tillegg til en artikkel om pleiebarn i Åsane.
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Åsane historielag har i det forrige året vokst fra 57 til 110 betalende medlemmer.
Dette er en positiv trend som vi i styret håper vil fortsette også i år 2001.
Styret februar 2000- februar 2001 har bestått av:
Formann: Marianne Herfindal Johannessen, nestformann: Erling Slettebakken,
kasserer: Hans Urdahl, sekretær: Kenneth Bratland, styremedlemmer: Ida Sofie
Tertnes, Peder Mellingen og Rolf Rolland.
Varamedlemmer: Kåre Blindheim, Annelise Kallhovd og Berge Sårheim.
To av Åsane historielags medlemmer, Kenneth Bratland og Johan Ludvig Kvamme,
har i år 2000 og til nå i år registrert følgende historiske kilder som vedrører Åsane
og folket der gjennom tidene:
* Konfirmerte i Hamre prestegjeld 1750 – 1900.
* Sjeleregister for Hamre prestegjeld ca. 1775
* Skiftedesignasjoner fra Nordhordland 1731-1748.
For den som måtte være interessert i opplysninger om slekt og/eller lokalhistorie
både i Åsane og resten av landet, finner de overnevnte registrene på
»Digitalarkivet». Adressen dit er: http://digitalarkivet.uib.no/
Samme sted finnes det i dag blant annet følgende kilder til opplysninger om slekt og
lokalhistorie for Åsane:
Folketellingene 1801, 1865 og 1900.
Registre over gifte i Hamre prestegjeld 1677-1815
Registre over døde i Hamre prestegjeld 1750-1968.
Registre over døde i Åsane sokn 1852-1964 (inkl. Salhus).
Branntakster, skifter, domsakter, emigranter,
manntallene 1664-1666 og 1701.
Skattelister, militærruller, osv.
Vi i styret takker våre medlemmer for et kjekt år og håper at våre medlemmer vil
finne sogeskriftet Åsabuen interessant!
2. februar 2001, Marianne Herfindal Johannessen
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