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Innspillet

Store gutter: Fra venstre Magnus 
Hellebø, Robin Scwartz, Erlend 
Liisberg og Ove Hordnes

Glade gutter: Thor Andre Jensen og Erlend Eidsheim. 

I et jubileumsår syntes foreldre-
gruppen at korpset fortjente en 
påskjønnelse. Vi syntes at alle gut-

tene skulle få ta del i gaven, så valget 
falt på en tur til Vannkanten etterfulgt 
av et besøk på Peppes Pizza, der en 
kunne spise så mye pizza en orket.

Den 4. mai stod 44 gutter på 
Skansen, om ikke på linje så i hvert 
fall forventningsfulle, og ventet på 
bussen som skulle transportere dem 
ut. Sammen med dem var ni ”life 
guards” representert av foreldre. Ved 
fremkomst Badeland viste det seg at 
de også hadde tatt sine forholdsregler 
og innkalt flere badevakter, slik at 
badingen skulle bli tryggest mulig.

Det ble en artig opplevelse for alle 
sammen, guttene oppførte seg eksem-
plarisk og jeg tror det meste ble prøvd 

både av barn og voksne. Etter et par 
timers bading var det mange sultne 
kropper som satte seg til rette ved 
bordene på Peppes. Det var ikke få 
pizza som ble servert under måltidet. 
Spis så mye du vil sa de, og så de 
gjorde. Mett og fornøyd kom alle vel 
hjem, takket være flott transport, både 
frem og tilbake utført av Stig Mjøs. 
En takk til alle som var med.

Stiftelsesdagen ble også markert 
fra foreldregruppen med en gave til 
korpset. 10 par trommestikker ble 
innpakket i Skansens farger og over 
levert, bruk dem vel . La oss alle 
håpe på at vi kan få bidra ved neste 
jubileum  om 5 år . 

  ”Leve tradisjonen”.  

Foreldregruppen slo til

Tekst: Brit Moldestad
Foto: Eirik Hagesæter

Tekst: Norman F. Zachariassen
Foto: Lars Petter Jørgensen

Og rådet takker

Stokker: Brit Moldestad fra Foreldregruppen overrekker trommestokker 
under jubileet på Skansen. I tillegg fikk også korpset besøk på Vannkanten.

Kl. halv fem 4. mai møtte 44 grand 
galla kledde skansegutter opp på 
Skansen.  44 gutter må sies å være 
bra på en onsdag ettermiddag.  Grun-
nen var 145 års jubiléet og en gave 
fra foreldregruppen som inneholdt 
busstur til Vannkanten hvor det skulle 
bades og spises pizza.  

Da vi ankom Vannkanten gikk vi 
pelotongvis inn i garderobene hvor det 
tok 20 sekunder før førstemann var uti 
bassenget. Vi tilbrakte over to timer i 
vannet før vi var sultne nok til å spise. 
På Peppes ble alle god og mett og det 
var på tide å dra hjemover.  Vi ankom 
Skansen halv ni hvor foreldrene sto 
og ventet på sine unge håpefulle.  
 Stor takk til foreldregruppen for en 
kjempegøy dag !

Boblegutter: Fra Venstre Sigmund 
Høynes Lekve, Eivind Kjønås, 
Peter Munch Lund og Sander 
Moldestad. 

Gode kamerater
Skrytebrev til Skanseguttene som 

har stilt opp for Ove på sykehuset 
skadet etter påkjørsel, med godteri, 
film og besøk som har fortsatt etter 
utskriving hjemme. Dette viser godt 
kameratskap og ansvar når det gjelder. 
- Dokkar e de beste! Takk til tamburen 
og trommisene. På bedringens vei fra 
Kjersti og Cato.

Medlemsbladet koster

Det koster mye penger å lage 
Skansegutten. Uten støtte fra annon-
sørene hadde vi aldri å komme i mål 
økonomisk. Men også porto utgjør et 
betydelig beløp. Bladet vil derfor her-
etter kun bli sendt til de som betaler 
kontingent eller abonnement.Vi håper 
alle har forståelse for dette.

Takk fra Byrknes
Heisann Skansegutter!!!! På vegne 

av musikantar, styre og foreldre vil 
eg takke for ei KJEMPE helg saman. 
Dette var flott både musikalsk og 
ikkje minst sosialt. Håpar at vi kan 
gjenta dette på ein eller anna måte 
ein annan gong.

Lukke til med neste sesong og 
resten av framtida. 

Jostein Birknes, Byrknes Skul-
emusikk.
Skansens Bataljon på engelsk

I desember ifjor presenterte Skan-
sensBataljon.com, som første in-
ternettside for et buekorps, en egen 
infoside på engelsk. Flere språk vil 
komme etter hvert. Allerede har vi 
fått positive tilbakemeldinger om 
dette iniativet.

Julekalender på nett
I desember hadde vi vår egen 

julekalender på websidene. Ny luke 
hver dag, med spørsmål hovedsakelig 

fra skansehistorien. Oppslutningen 
i konkurransene var over all for-
ventning, hele 60 forskjellige per-
soner sendte inn sine svar minst èn 
av dagene. Morten Reksten og Rune 
Slettebakken ble de heldige vinnerne, 
og begge fikk tilsendt en julegave fra 
webredaktøren. 

Jubileumskomiteen
ønsker å takke alle for to fine dager 

i mai. 21.mai med alle festligheter 
og 22.mai på Bruvikturen. Komi-
teen håper at alle har vært fornøyd 
med gjennomføringen, som følger 
de tradisjonelle spor. Neste store ar-
rangement er i 2010 på Bataljonens 
150 års-jubileum. Vi sees. 

Tor Skulstad
Hjelp søkes!

Medlemsbladet Skansegutten og 
websidene står i fare for å bli nedlagt. 
Vi trenger sårt flere medarbeidere, 
både som ”journalister” og på øko-
nomisiden. Kontakt redaktør Lars 
Petter Jørgensen på telefon 934 260 
42 eller på epost 
skansegutten@skansensbataljon.com 
Bli en del av verdens tøffeste redak-
sjon.

Fra Fløyen - til Skansen
Av Truls Jordan og Fløyen Souve-

nir har korpset fått en ny vimpel til 
flaggstangen på Skansen. Det er trolig 
en av byens mest sette flaggstenger 
og verken skanseguttene eller andre 
i byen liker vel å se den naken. Da er 
det kjekt med vimpel som har har lov 
å henge når andre flagg må ned. 

Alle skansegutter hilser og salut-
terer på vei til Brushytten!

Parkeringsvakter

Det blir stadig mindre plass til kor-
pset på Skansen når de skal marsjere 
om lørdagene. Bilene tar det meste 
av plassen, og både buekorpsgutter 
og tilskuere blir klemt imellom. Dette 
gjør også trafikkbildet på Skansen 
veldig uoversiktlig og farlig, og der-
for anmodes alle - både foreldre og 
gamlekarer - om IKKE å parkere på 
Skansen når korpset marsjerer. De 
fortjener den plassen de kan få. Klarer 
vi ikke å bedre forholdene må styret 
ty til sterkere lut. La oss slippe å se 
parkeringsvakter på Skansen denne 
våren.

Skanseguttens 
redaksjon 2006

Annonser: 
Even Eide

mobil: 902 89 791
Stian Hofstad

mobil: 982 36 912
Layout: 

Eirik Hagesæter
 Nedre Ulsetskogen 27, 

5119 Ulset, 
Tlf: 5539 0247

mob: 913 234 85
Medarbeidere:

Harald T. Tvedt,
Lars N. Zachariassen

Redaktør blad / hjemmesider: 
Lars Petter Jørgensen

Kristofer Jansonsvei 23,  
5089 Bergen,

Tlf: 934 26 042
lpj@skansensbataljon.com

Vennligst lever stoff til Skansegutten i 
elektronisk form, enten på diskett/cd/dvd  

eller på e-post.

Forsidefoto:  Sjef Martin Alvær 
og adjutant Jørgen Fie Padøy 
Mathiesen og resten av korpset 
marsjerer inn på Skansen lørdag 
20. mai 2005. Gamlekarene 
står i stram giv akt og tar imot 
jubilanten. 
Foto: Eirik Hagesæter

Skansegutten blir sendt til med-
lemmer av Skansens Bataljon og 
Skanseguttenes Forening. Foruten 
resten av byens buekorps og 
gamlekarforeninger blir bladet også 
distribuert til samarbeidspartnere i 
Bergen  Kommune, biblioteker og en 
rekke bedrifter.

Opplag: Ca  600 eks.
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Som advokat for Bergen Huseierforenings medlemmer siden 1989 har vi omfat-
tende erfaring tilknyttet alle forhold vedr. fast eiendom, f.eks. salg, reklamasjoner, 
tomtefeste, utleie, seksjonering, forholdet til kommune, håndverkere, naboer etc.

I tillegg til oppdrag for privatpersoner, har vi også mangeårig erfaring innen bl.a. 
bygg- og entrepriserett.

Kontakt gjerne advokatfellesskapet v/Dag Nødtvedt,  
tlf 55 36 42 00, fax 55 36 42 01, email: dag.nodtvedt@advocat.no  

eller på kontoret i Lille Markeveien 18

www.ba.no/dorsalg
Sjekk hvor det er ledige dørsalgsruter og 

registrer deg som søker. 

Du kan også sende SMS 
med kodeord SALGSBUD 
<navn telefonnummer> til 2001.

BA Dørsalg: Tlf.: 55 23 50 74

VI HAR LEDIGE RUTER
Sjekk hvor på www.ba.no/dorsalg

Tjen ekstra 

lommepenger!

NYHET! Sjefen 
har ordet

Det begynner nå å bli en stund siden badet mitt i Skansedammen. 
Tiden flyr! Jeg håper alle sammen har hatt en strålende sommer og 
gjort masse gøyalt. 24. august ble jeg gjenvalgt som sjef for bataljonen, 
og jeg gleder meg til å ta fatt på mitt andre år som korpsets leder. 28. 
september valgte vi offiserene som skal lede Skansens Bataljon i 2006, 
valgresultatet finner du et annet sted i bladet. Meget snart starter vi med 
Skanseklubben igjen, og kanskje også noen nye aktiviteter. Dette er jo 
en flott mulighet for dere å vise deres venner hva vi gjør i Skansens. 
Neste sesong er det klart for en stor begivenhet for buekorpsene, nemlig 
Buekorpsenes Dag. Da er det tid for å finne ut hvilket korps som har 
den beste trommeslageren og fanebæreren. Jeg tror nok også Skansens 
kan ha en mulighet, med mye øving. Rådet vil også bruke mye tid 
på rekruttering av nye medlemmer, og hvis dere har en venn som 
vil begynne er det bare å ringe til meg eller en offiser. Vi kan også 
besøke skolen deres, og snakke med alle deres klassekamerater. Jeg 
håper selvfølgelig at vi får et større korps til neste sesong, men det 
viktigste er likevel at dere som er med i korpset allerede føler dere 
bra og har det gøy sammen med oss. Derfor vil jeg at hvis det er noe 
dere er misfornøyd med, at dere kontakter meg eller en annen offiser. 
Hvis dere har ideer til ting som kan gjøre Skansens enda bedre vil jeg 
også at dere skal ringe oss. Vi er åpen for det meste, det er tross alt 
dere som vet best hva dere synes er gøy og hva vennene deres synes 
er gøy.  Dette gjelder også foreldre og andre som har noe på hjertet. 
Jeg håper dere alle får en fin høst, så snakkes vi når Skanseklubben 
og skansesesongen starter. 

Hei alle skansegutter og andre skansevenner!

Stor skansehilsen fra Martin.

Lørdag 30. april stilte 55 stolte og stilige skansegutter 
på linje. Medaljene og sølvtrommene var nypusset, og 
nå skulle vi vise hvem som er best i alliansen. Korpset 
marsjerte ned svingene, og bort til Sjøfartsmonumentet for 
å møte Sandvikens og Sydnæs bataljoner. Etter en kort 
tale fra sandvikenssjefen Stian Waage, hvor han op-
pfordret alle til å ta turen til Mulebanen for å overvære 
våre oppvisninger, startet turen mot Skansesvingene. 
I Skansesvingene var det klart for den tradisjonelle duel-
len mellom slagergjengene. Og det var liten tvil om 
hvem som vant. Etter at slagerne hadde kjempet ferdig, 
marsjerte vi opp til Fjellveien hvor foreldregruppen 
stilte med boller og brus til sultne skansegutter. Da alle 
var gode og mette, marsjerte vi videre til Mulebanen.  
Her marsjerte korpsene inn til kjente toner fra 
musikkorpset. Skansens imponerte nok både ved in-
nmarsj og med sin gjennomføring av oppvisningen.  
Da defileringen og faneparadene var over, marsjerte Skan-
sens opp på Skansen og avsluttet med nok en parade. Nok 
en fin dag med Skansens var over! 

Tekst: Martin Alvær

Fjorårets fellesoppvisning i SSS-alliansen
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Tannhelseteam 
Mellingen AS

v/ tannlege Ørjan Mellingen

Tannleger / Tannpleiere
Almenn praksis

Spesialist tannkjøttsykdommer
Valkendorfsgaten 5

5012 Bergen
Timebestilling tlf. 55 23 61 50

v/tannlege John Tore Mellingen

...mer enn et boligbyggelag

Lørdag 14. januar inviterte Skan-
sens Bataljon alle sine medlemmer 
og gamlekarer, med sine familier til 
juletrefest i Gimle Forsamlingslo-
kaler. Klokken 16.30 åpnet dørene, 
og vi ble ønsket velkommen av to 
dyktige skanseslagere. Da alle var 
kommet, 50-60 små og store, ønsket 
korpsets gjenvalgte sjef Martin Alvær 
alle velkommen. Han presentere alle 
sine offiserene etter rang, og offise-
rene sang så første vers av ”Marsj for 
Skansens Bataljon”. De fikk en stor 
applaus før de gikk av scenen.

Årets konferansier Fredrik Nor-
man Zachariassen overtok så ordet, 
og fortalte litt om hva som skulle 

skje utover kvelden. Sesongens 
adjutant Morten Reksten utførte så 
den morsomme og tradisjonsrike 
sketsjen ”Slik spiser Skansegutter 
IKKE hotdog”. Som vanlig ble denne 
mottatt med hylende latter. Maten ble 
så servert. Brus, hotdogs, muffins og 
boller til de små, mens de store fikk 
servert kaffe og kaker.

Etter at både barn og voksne hadde 
spist seg god og mette, var det klart 

for de musi-
kalske innsla-
gene, selvføl-
gelig utført av 
årets offiserer. 
Også i år ble 
flere kjente 
pops t j e rne r 
imitert, blant 
annet Westlife 
o g  K e l l y 
Clarkson med 
lilla hår. Og 
a l l e  d i s s e 
innslagene ble 
møtt med mye 
latter og stor 
applaus. Et-
ter offiserene 
hadde tørket 
svetten etter 
alle ablegøy-
ene på scenen 
var det klart 
for litt leker 
foran scenen, 
som ballongleken og stolleken. Vin-
nerne i lekene fikk premier. Samtidig 
solgte offiserene lodder, og som van-
lig ble disse solgt ut i rekordfart.

Også denne gangen hadde offise-
rene fått tak i mange flotte gevinster, 
både branneffekter og fruktkurver og 
mye mer ble delt ut til heldige vin-
nere. Undertegnede vant blant annet 
dukke og paraply... 

Etter trekningen kom vår kjære 
venn tryllekunstner Andini, som har 
vært med på de siste juletrefestene. 
Denne gangen i skikkelig klovnedrakt 
og med mange artige lurerier ble han 
godt mottatt. To heldige ble tatt frem 
på scenen, og fikk hjelpe ham med 

 Rene Idol-showet på årets juletrefest:

Offiserene underholdt

forkjellige tryllekunster. Denne gan-
gen tryllet han faktisk frem en sprell 
levende kanin, som alle fikk klappe 
etter endt show.

Nå nærmet det seg slutten på årets 
juletrefest, men det var enda noe 
som gjenstod; nemlig julenissen! 
Etter gjentatte rop fra alle fremmøte, 
kom den gamle og grå. Alle barn fikk 
godtepose og noen fikk til og med ta 
nissen i hånden...

Tekst & Foto: 
Lars Petter & Emil Jørgensen

Trylleri: Skansetryllekunstner 
Andini og Martin Ulstein.

Gaver: Nissen har kommet. Nicolay Torkildsen 
Olsen og Sindre Bakke får gave av julenissen. 

Idolstjerne: Sjef Martin Alvær som Kelly Clarkson

Lek: Skansegutter i ballongleken 
foran fra høyre Carl Henrik 
Anderson, Yngve Gorseth og Thor 
Andre Jensen.
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Gunstige bruktbiler!

JÆGER SENTRUM

Kokstadveien 42B • Tlf. 55 60 63 00 • http://bmw.jaeger.no

Kontakt: 
Jon Tangen

Bruktbilansvarlig Jæger Sentrum AS
 

E-post: jon.tangen@jaeger.no 
bmw.jaeger.no

Tlf.: 55 60 63 22 Mob.: 920 89 447 Fax.: 55 60 63 01

Det var i år 2000 at Bergen fikk ar-
rangere Nordsteam-festivalen for 

første gang. Det ble en slik suksess, 
at Bergen i 2005 igjen fikk arrangere 
denne populære veteranskips- og sam-
ferdselsfestivalen. Hvem husker vel 
ikke høydepunktet i 2000 da damp-
skipet D/S ”Oster” delvis restaurert 
kom tilbake til Bergen etter mange år 
i fart som lasteskip. 

Skanseguttenes Forening ble kon-
taktet tidlig i vår i forbindelse med 
Nordsteam 2005 Bergen. Kunne vi 
stille Skansen Brannstasjon til dispo-
sisjon under festivalen for gjestende 
festivaldeltakere? Selvsagt kunne vi 
det. Da buekorps-sesongen var over, 
ble det ryddet og vasket både høyt 
og lavt. Også bak brannstasjonen tok 
både yngre og eldre skansegutter noen 
økter. Gamle paller, en del boss og den 
gamle talerstolen ble kjørt vekk med 
tilhenger for å gi god plass til veter-
anbrannbiler under festivalen. 

Det skulle bo åtte mann i brannstas-
jonen den uken Nordsteam skulle 
vare, fra 3. til 7. august. De kom med 
brannbiler fra forskjellige tidsepoker 
og i garasjen stod det en flott restaurert 
1925-modell Scania Vabis stigebil.  

Gjestene fra østlandet fikk ta hele 
stasjonen i bruk, og de likte nok det 
de så. Etter hvert som kjempear-
rangementet skred frem, ble været 
bedre og bedre. Fredag 5. august var 
det samling på Skansen for mange av 
brannveteranene og ikke mindre enn 
ni veteranbrannbiler med mannskap 
møtte frem samtidig. Det må vel 
være rekord på Skansen. De hadde en 
hyggelig sammenkomst i stasjonen. 
Samme kveld skulle brannvesenet 
arrangere ”Bryggen brenner”, hvor 
mange av veteranbrannbilene skulle 
delta. Det ble litt av en underholdning, 
som publikum tydelig satte pris på.  
Om lørdagen var det veteranbran-
nbilparade gjennom byen, som gikk 
motsatt vei av en annen veteranbil-
parade. Og etter publikumsinteressen 
å dømme, må dette ha vært fem 17. 
mai’er på en gang. Man mener det var 
til sammen 100000 mennesker ved 
Vågen denne uken.

Det var aktiviteter hele uken. Veter-
anskip på vågen med arrangerte turer 
til distriktene, kapprace på Byfjorden 
for dampskip og motorskip, Hurti-
grutens Dag, fokus på Norge som 
100 år som selvstendig nasjon med 
mye mer. Hviken festival dette var for 
Bergen, hvilket folkeliv det ble.

Full steam på Skansen

Tekst & foto: Harald Tvedt
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Byggmester
Atle M. Butz

Nordre Steinkjellersmug 4
5003 Bergen

Nybygg, tilbygg,  
rehabilitering og våtrom.

Utskifting av dører, vinduer og gulv.

Kontor 55 32 06 93
Telefaks 55 32 06 93

E-post atlebutz@c2i.net

Tlf.: 958 33 435

Så kom endelig dagen da det var 
på tide å vise Skansens Bataljon 
frem for hele Bergen by, nemlig 
nasjonaldagen. Skansens Batal-
jon deltok selvfølgelig som van-
lig i flaggtoget gjennom sentrum.  
Allerede klokken 06.50 møtte offise-
rene i tårnet, og siste finpuss på 
uniformer og sabler ble gjort. Klok-
ken 07.00 da skuddene smalt fra 
Skansen stod offiserene i stram ”giv 
akt” på altanen i brannstasjonen. 
Klokken 08.00 begynte de første gut-
tene å komme, gratis hotdogs fristet 
nok mange. Her var det bare å hive 
innpå så mye de orket... Klokken 
08.30 stilte et flott korps på linje. Det 
endelige tallet er webredaksjonen 
usikker på, men vi skriver 67 med 
et håp om at vi ikke er så langt ifra. 

En antall som offiserene bør være 
fornøyd med. Korpset marsjerte 
bort til bautaen, hvor sjefen holdt en 
kort tale og ba om et minutt stillhet 
for de skansegutter som falt under 
krigen. Korpset marsjerte så ned 
svingene til Christi Krybbe skoler, 
hvor Skansens nok engang var tidlig 
ute. Men desto bedre tid fikk de til 
siste finpuss på uniformen og marsjer-
ing. Etter litt venting kom også 
Fjeldets, Sandvikens og Dræggens. 
Og det var nå klart for slagerkonk, 
og som ventet utklasset Skansens 
sine 17 slagere våre kjære naboer. 
Klokken 10.00 marsjerte korpsene 
ut av skolen, mot Festplassen. På 
Festplassen ble det en del venting 
som vanlig, og guttene måtte hoppe 
og sprette litt for å holde varmen. Ca. 

klokken 11.00 
marsjerte Skan-
sens Bataljon ut 
av Festplassen og 
inn i flaggtoget.  
Klokken 12.30 
avsluttet korpset 
dagen på Skan-
sen, med parade 

for fanen. Så nå er det bare å glede 
seg til de andre store dagene i mai. 
Skansens Bataljon viste seg fra sin 
beste side 17. mai, både marsjering, 
uniformering og stil så ut til å være på 
topp. All skryt til stolte aktive skan-
segutter for fabelaktig innsats!

Med vaiende flagg

Tekst: Lars Petter Jørgensen
Foto: Eirik Hagesæter

I Flaggtoget: 2. løytnant Norman Fredrik Zachariassen med 2. pelotong på Engen.

Stilige: Sjef Martin Alvær og 
adjutant Jørgen Mathiesen.

Ø r e s u s :  2 1 
skudd ble som 
vanlig avfyrt 
f ra  Skansen 
klokken 07.00
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Jubileumskomiteen og Rådet har i 
lang tid planlagt Skansens Bataljons 
145-års jubileum, og nå var alle de-
taljene falt på plass. Alt var klart for 
en storslagen jubileumsmarkering 
lørdag 21. mai. Under finner en rap-
port fra dagen, skrevet av korpsets sjef 
Martin Alvær og jubileumskomiteens 
sekretær Lars Petter Jørgensen. 

Dagen startet allerede klokken 
8.00 med flaggheising på Skansen 
ved korpsets offiserer og foreningens 
hornblåser Harald Tvedt, og jubile-
umskomiteen med flere var ivrige 
tilskuere. Etter dette ble det frokost 
i brannstasjonen for offiserene, jubi-
leumskomiteen og foreningens styre. 
Tryggve Greve har i år som i 2000 
jobbet aktivt med å få laget jubile-
umsmedaljer, og han hadde gleden 
over å dele denne ut til deltagerne 
på frokosten, som ble de første som 
kunne henge denne flotte medaljen 
på brystet. Når frokosten var kommet 
godt på plass i magen, måtte vi ut å 
sette opp skilter og sprerremateriell. 
Denne dagen skulle vi nemlig få 
ha Skansen for oss selv, uten biler! 
55 stolte skansegutter stilte på linje 
klokken 10.30. Etter en kort velkomst 

tale av korpsets sjef, ble det full sjekk 
av uniformene. Denne dagen skulle 
Skansens Bataljon vise seg fra sin 
beste side. Klokken 10.50 marsjerte 
et flott korps fra Skansen, mot festlo-
kalet Grand på Ole Bullsplass. Uten-
for Grand var flere sjefer fra andre 
buekorps stilt opp, for å gratulere det 
jubilerende korpset. Underoffiserene 
samlet inn alle buene, og guttene gikk 
inn pelotongvis. I selveste ”Festsalen” 

på Grand ble soldatfesten holdt. Alle 
fikk servert karbonadekaker, med po-
tetmos og grønnsaker. Etter dette var 
det klart for Troppens tale, og denne 
gangen var det tropp i 1. pelotong 
Andreas Slettevold som hadde fått det 
ærefulle oppdraget. I talen la han vekt 
på hvor gøy det er å være medlem av 
Skansens Bataljon. Han gjennomførte 
talen på en fantastisk måte, og han 
fikk applaus for innsatsen. Desserten 
ble så servert, is med krem og sjoko-

� år til neste gang
Historisk stopp: Harald Tvedt taler i Steinkjelleren. På korpsets tur i strøket ble det gjort holdt ved en 
rekke historiske steder. Her for å hylle sjefen i 1887, Tharald Tharaldsen, som startet korpset opp igjen 

etter at det hadde ligget nede i to år. Tharaldsen er også hyllet i “Første Skansesang”.

Klare for innmarsj: Tropp i 2. 
pelotong Fredrik Tveitnes og resten 
av guttene er klare til å marsjere inn 
på Skansen. 

Tekst: Martin Alvær & Lars Petter Jørgensen / Foto: Eirik Hagesæter

lade. Under desserten kom Profesor 
Mowincel på besøk, han underholdt 
guttene med humoristiske sketsjer og 
historier. Guttene fikk så utdelt de nye 
jubileumsmedaljene, og offiserene 
hjalp guttene å få medaljen på plass.

Da alle var gode og mette, stilte 
korpset på linje igjen. Gamlekar-
musikken til Nordæs Bataljon skulle 
denne dagen være med korpset, og 
var allerede stilt opp og begynt å 
spille da guttene kom ut fra Grand. 
Skansens marsjerte sammen med 
Gamlekarmusikken opp til Skansen, 
flere marsjer ble spilt underveis. På 
Skansen hadde allerede gamlekarene 
i Skanseguttenes Forening stilt opp, 
over 50 stolte gamlekarer med blå-
dress og skanseslips. Også mange 
andre skansevenner hadde tatt turen 
til Skansen denne dagen, før å følge et 
ekte buekorpsjubileum på nært hold. 
Korpset marsjerte inn på Skansen, og 
hilste på gamlekarene. Tradisjonen 
tro marsjerte gamlekarene sammen 
med korpset i strøket, med stopp på 
historiske steder. Skansesjefen 1981 
Harald Tvedt berettet om korpsets 
opprinnelse og viktige personer i 
skansesammenheng, samt at det ble 
sunget gamle skansesanger. Følgende 
steder ble det stoppet; Promsgate 
hvor korpsets første sjef/høvding Ole 
Andreas Monsen bodde, Langeveien, 
Steinkjellergaten, ”halve månen” 
nedenfor Skansen. Da vi kom tilbake 
til Skansen, marsjerte gamlekarene 
først inn, deretter ble Skansemarsjen 
avspilt og korpset marsjerte inn i 
stram giv akt. Kort tid etter kom også 
gratulantene fra byens øvrige korps.

Skansesjef 2000 Bjørn Ove Kris-
tiansen var konferansier på Skan-
sen, og han startet med å ønske 

alle velkommen. Så 
ble det holdt tale av 
jubileumskomiteens 
f o r m a n n  H o l g e r 
Hagesæter. Formann 
i  Skansegut tenes 
Forening Jarl Reidar 
Skare overrakte ko-
rpset en ny sjefssabel. 
Foreldregruppens 
leder Brit Moldes-
tad overrakte korpset 
nye trommestokker. 
Professor Mowincel 
var var også en av 
gratlantene. 

B u e k o r p s e n e 
Sandvikens, Syd-
n æ s ,  D r æ g g e n s , 
Laksevågs, Lunge-
gaardens, Løvstak-
kens, Mathismarkens, 
Skutevikens, Vågens 
og Nordnæs var også 
representert for å 
gratulere korpset. Da 
alle hadde sagt sitt, 
ble det avslutning 
med faneparade for 
alle fanene, før sjefen 
takket alle for frem-
møtet og avsluttet.  
Dagen var nå avs-
luttet for korpset sin 
del, men offiserene 
og gamlekarene for-
satte festen i Grand 
Selskapslokaler. 

Klokken 19.30 
åpne t  dørene  på 
Grand, gamlekarer 
med følge, offiserene 
og andre skansev-
enner var invitert. 
Blådressene var nå 
byttet ut med smok-
ing, og alle var klar 
for middag og fest. 
Maten smakte helt 
fortreffende og det 
ble danset og festet 
ut i de sene natte-
timer. Klokken 1.00 
marsjerte festdel-
tagerne fra Grand, 
opp til Skansen, hvor 
en flott jubileums-
markering ble avs-
luttet med nattparade.  

VI GLEDER OSS 
ALLEREDE TIL 

150-ÅRS 
JUBILUMMET 
OM FIRE ÅR, 

I 2010.

Gave: Fra Skanseguttenes Forening kunne formann 
Jarl Reidar Skare overrekke en ny sabel til korpset.

Opp Henken: Korpset i Henrik Wergelandsgate på 
vei tilbake til Skansen. 

Før parade: Oppmarsjering og defilering før dagen 
avsluttes på Skansen med parade for fanene. 

Gutter og jenter: Aktive fra de fleste av byens øvrige 
korps kom for å gratulere. Også jenter fra Vågens. 

Var der: Selvsagt var Proffessor 
Mowinckel med også denne gangen. 
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Beste nybegynner i pelotongen:
2. Fredrik Sætre
3. Jarand Lekve
4. Martin Ulstein
Beste nybegynner i korpset:
Claus Andreas Gundersen
Beste soldat i pelotongen:
Nikolai Torkilsen Olsen
Martin Berg
Anders Bredvik
Beste soldat i korpset:
John Andre Andersen
Beste fremmøtte slager:
Sturle Myrmel
Beste slager:
Sturle Myrmel 
(bildet under)
Beste under-
offiser:
Andreas Slette-
vold (bildet til 
høyre)
Beste turgåer:
Severin 
Skjøtskivt
Beste verver:
Sander Moldestad
1. grads orden:
Jørgen Fie Padøy Mathiesen
Morten Reksten
Carl Henrik Andersson
John Andre Andersen
Sander Moldestad
Kristoffer Winter Olsen
Simen Gorset
2. grads orden:
Runar Stikkholmen
Magnus Hellebø
Beste fremmøtte pelotong:
pelotong med 2. kompanisjef 
Thomas Bredvik
Beste pelotong:
3. pelotong med 2. kompanisjef 
Thomas Bredvik
Beste Offiser:
Runar Stikkholmen
Helteborgorden:
Harald Trygve Tvedt

Søndag 13. juni var det klart for 
siste dag i Skansesesongen 2005. 
Det var opphold da vi ankom Fest-
plassen klok-
ken 17.00, etter 
en flott landtur. 
Guttene som 
ikke deltok på 
landturen var 
allerede møtt 
f rem.  Og vi 
talte 55 stolte 
s k a n s e g u t -
ter da vi stilte 
opp. Alle hadde 
selvfølgelig på 
seg sine hedeli-
ger, da det var 
Grand Galla. 
Gu t t ene  f ikk 
boller og brus på 
Festplassen. Det var et flott Skansens 
som marsjerte ut av Festplassen og 
inn i Christies gate. Korpset bredte 
seg ut, marsjerte med flotte geledd og 
slagerne slo veldig bra. 

Da korpset ankom Skansen, var det 
samlet seg en hel gjeng med foreldre, 
gamlekarer og andre skanseinteres-
serte. Og da sjefen kommanderte; 
”venstre om avdeling holdt” ble 
det applaus fra de fremmøtte. Etter 
en liten stund kunne utdelingen av 
utmerkelsene starte. Beste-nybegyn-
ner, beste soldat, beste turgåer, beste 
offiser og beste slager for å nevne 
noen. Stolte skansegutter kom fram 
for å motta sine diplomer, medaljer og 
pokaler. Og hver gang ble det utropt 
et skansehurra. Da 1. kompanisjefen 
hadde holdt tale for sjefen og sjefen 

TID FOR 
utmerkelser

hadde holdt sin tale, ble det defilering 
og faneparade for siste gang denne 
sesongen.

Korpset marsjerte nå bort til 
flaggstangen for å se skansebanneret 
bli firt, mens Tamburmajor Runar 
Stikholmen drillet. Sesongen 2005 
var nå over. Den 145ende sesong 
ble en flott sesong, med jubileum og 
mange gode minner.

Men på Skansen skulle det skje 
mer. Sjefen skulle kastes i skansedam-
men. Alle stilte seg opp ved gjerdet 
for å følge denne tradisjonelle be-
givenheten. Offiserene kaster fra seg 
jakkene og gjorde seg klar til kamp. 
Etter en stund kom sjefen løpende, 
og offiserene la seg på sprang etter. 
Og selvfølgelig ble sjefen stoppet, og 
kastet rett i det kalde element. Heldig-
vis tok han det med et smil!!!

Sesongavslutning 200�

Tekst: Martin Alvær
Foto: Lars Petter Jørgensen

Fikk Skanseorden: Fra venstre 
Siemen Gorseth, Morten Reksten, 
John Andre Andersen, Kristoffer 
Winter Olsen, Carl Henrik Anderson 
og adjutant Jørgen Fie Padøy 
Mathisen (bak til høyre). 

Beste pelotong: 3. pel. med 2. komp. Thomas Bredvik.
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Så var det igjen klart for kinodag med Skansens Bataljon. 45 skansegutter 
møtte opp på Skansen i grand galla uten å vite hvilken film de skulle se.  Da 
Martin ropte ut at vi skulle se animasjonsfilmen Robotene var hemmeligheten 
ikke lenger en hemmelighet.  Alle gledet seg,  både de som ikke hadde sett fil-
men og de som hadde sett den før.  For det er jo en kjent sak at det er kulere å 
se en film med Skansens enn ”andre”.  

Nede i byen var det fint vær men noe overskyet da vi marsjerte en liten omvei 
ut Strandgaten og under Smørsbroen.  På veien støtte vi på Skuteviken, Wes-
selengen og Fjeldets som hadde fellesutmarsj.  Grunnet omveien kom vi et par 
minutter for sent til filmen, men det gjorde ikke så mye.  Filmen var en suksess 
og været var på lag med oss på tilbakeveien også.  Vel fremme på Skansen 
avsluttet vi med parade for fanen og nok en kinodag med SB var vellykket. 

Norman Fredrik Zachariassen

Fjorårets kinobesøk

På korpsets stiftelsesdag søndag 
22. mai var alt klart for den lenge 
planlagte jubileumsturen med MS 
Bruvik. Korpset stilte på linje på 
Skansen klokken 13.00, og vi kunne 
da telle 47 gutter på linje. Flere gutter 
var desverre borte denne dagen.

Etter at sjefen hadde sagt noen ord, 
marsjerte korpset ned til Dræggekaien 
hvor Bruvik ventet. Underoffiserene 

samle inn buene, før guttene gikk 
pelotongvis ombord i båten. Her 
hadde foreldre dekket opp med 
kaker, brus og mye annet godt. I 
tillegg hadde korpset og de andre 
turdeltagerne fått sponset lapskaus 
fra Wesselstuen. 

Båtturen gikk ut over fjorden mot 
Flatøy, og innover mot Radøy, før 
båten snudde og dro tilbake mot Ber-
gen. På turen ble det arrangert en del 
aktiviteter for guttene, men som alltid 
på slike turer klarer guttene alltid å 

aktivisere seg selv også.
På tilbakeveien inn Vågen, stod de 

fremmøte slagerne på toppdekket og 
slo marsjer. Det var nok et flott syn 
for de fremmøte på kaien. Da korpset 
var stilt opp igjen på Dræggekaien 
takket sjefen eieren av MS Bruvik 
Karl Gunnar Nesheim for en flott tur 
og overrekte ham en Skansehistorien 
1985-2000. Dagen ble avsluttet med 
parade for fanen på Skansen.

Tekst: Martin Alvær

Ut på tur

Dato Tid Program Uniformering
Lør 1/4 15.30 - 18.00 Vanlig marsjdag Full uniform
Ons 5/4 17.30 - 19.00 Øving på oppvisning Full uniform
Lør 8/4 15.30 - 18.00 Vanlig marsjdag Full uniform
Ons 19/4 17.30 - 19.00 Øving på oppvisning Full uniform
Lør 22/4 (se websider) Akvariet Grand Galla
Ons 26/4 17.30  - 19.00 Øving på oppvisning Full uniform
Lør 29/4 15.30 - 18.00 Vanlig marsjdag Full uniform
Ons 3/5 17.30 - 19.00 Generalprøve på oppvisningen Full uniform
Lør 6/5 12.00 - 18.00 Fellesoppvisning SSS-alliansen Grand Galla
Lør 13/5 14.30 - 16.00 Vanlig Marsjdag Full uniform
Ons 17/5 09.00 - 13.00 Grunnlovsdagen Grand Galla
Lør 20/5 14.00 - 18.00 Buekorpsenes Dag Grand Galla
Man 22/5 18.00 - 20.00 Stiftelsesdag Grand Galla
Lør 27/5 15.30 - 17.00 Vanlig Marsjdag Full uniform
Lør 28/5 10.00 - 17.00 Idrettsdag Grand Galla
Lør 10/6 (se websider) Landtur og avslutning Grand Galla

Offiserer og slagere møter 
på Skansen  kl. 09.30. Innle-
dende runder i  slager- og 
fanebærerkonkurransen begynner 
kl. 11.30 på Festplassen. Korpset 
stiller på linje i Grand Galla klok-
ken 14.00 på Skansen. Vi marsjer-
er så bort til Koengen hvor vi 
møter resten av Bergens buekorps. 
Herfra marsjerer vi i prosesjon til 
Festplassen. Innmarsj på Fest-
plassen blir kl. 16.00. Kl. 16.45 
avholdes finale i slagerkonkur-
ransen og kl. 17.00 avholdes 
finalen i fanebærerkonkurransen. 
Beregnet avslutning blir ca. kl. 
18.00 på Skansen.

Buekorpsenes dag!
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Sjefens tale:
Så er vi kommet til den utmerkelsen 

som henger høyest av alle. Den er 
oppkalt etter steinborgen hvor skan-
seguttene hadde utflukter, lekte og 
øvde eksersis, nemlig Helteborg. For 
å motta denne utmerkelsen må man 
være tidligere medlem av Skansens 
Bataljon, og ha lagt et særdeles godt 
arbeid ned i Skansens Bataljon som 
gamlekar. Skansens Bataljon jubi-
lerer med 145 år og personen som får 
denne utmerkelsen er nr. 40 i korpsets 
historie. Personen som i år vil motta 
denne utmerkelsen ble født på begyn-
nelsen av 60-tallet og er oppvokst i 
Blekebakken bare et lite steinkast fra 
Skansen. Det er klart at han ganske 
tidlig fikk høre trommene og så de 
stolte buekorpsguttene som marsjerte 
rett forbi huset hans. I 1971 begynte 
han som så mange andre i strøket, i 
Skansens Bataljon. I 1977 ble han 
valgt som adjutant for sjef Geir Tore 
Nygaard. Året etter gikk han rett inn 
som tamburmajor for slagergjengen. 
Han var leder for slagerne i 3 år. Det 
høres utrolig ut, men han har gått som 
slager og hornblåser samtidig.

I 1981 ble han valgt som sjef for 
bataljonen, korpset var større enn 
noensinne, og han kunne stille med 
166 skansegutter i Flaggtoget på 17. 
mai. Etter at han sluttet som aktiv 
skansegutt, har han gjort en meget 
god innsats for bataljonen. Denne 
personen har alltid vært historisk – og 
spesielt skansehistorisk – interessert. 
Det var derfor naturlig at han var 
med i historiebok-komiteen til Kjell 
Nesses historiebok om Skansens 
Bataljon 1985– 2000.

Både ved 140 års-jubileet og denne 
sesongens 145 års-jubileum, når korp-
set og gamlekarene går marsjen gjen-
nom strøket, var det også helt naturlig 

å velge ham til vår historieforteller 
når vi under marsjen gjennom strøket 
stoppet på de 4 historiske stedene i 
marsjruten: Promsgate, Langeveien, 
Steinkjelleren og Søndre Blekevei.

Vi trenger sånne, som kan vår 
historie og som kan formidle den 
videre. Denne personen har vært 
innom de fleste styrer under Skan-
seguttens Forening, og han har også 
vært foreningens formann. Han har 
deltatt aktivt på landturer og båtturer 
ved flere anledninger, og han var med 
i jubileumskomiteen i 2005. For meg 
har han alltid vært en som det er lett 
å ringe til, og be om råd og få hjelp. 
Denne personen har lenge vært en 
sterk ressursperson for både korpset 
og Skanseguttenes Forening. Han 
imponerer stadig. Sist han imponerte 

Ridder nummer førti

oss, var på stiftelsesdagen når han 
masjerte med gamlekarene og blåste 
hornet opp hele Henrik Wergelands-
gate på både inn- og utpust!

Det er vel ikke lenger noen hem-
melighet. Det er en glede, og ikke 
minst en stor ære, for meg å utrope 
Harald Trygve Tvedt til ”Ridder av 
Helteborg 2005”.

Martin Alvær, 12. juni 2005

Skansegutt: Harald er oppvokst på Skansen og var korpsets sjef i 1981. 
24 år senere ble han tildelt korpsets høyeste utmerkelse.

Grundig ridder: Harald er kjent for 
sin grundighet i alt han foretar seg 
- også arbeidet han legger ned for 
korps og forening på Skansen. 

Fellesoppvisning: På vei til Mule-
banen i 1981. F.v.: 2. løytnant Eirik 
Hagesæter, sjef Harald T. Tvedt og 
adjutant Bård Magnus Breistein.

Foto: Lars Petter Jørgensen

Som aktiv medlem av Skan-
sens Bataljon kan du få flere 
utmerkelser og hederstegn, 
utifra hvor engasjert og dyk-
tig du er. I bladene fremover 
vil vi fortelle litt om de 
forskjellige utmerkelsene 
og hederstegnene. Nå er vi 
kommet til korpsets høyeste 
utmerkelse, Helteborgor-
den.

Fakta:
Første gang denne or-

den ble utdelt, var i 1933, 
og det var korpsets poet 
og historiker, Alfred Mad-
sen, som fikk det. Dette 
første eksemplaret er nå i 
Buekorpsmuseets eie og kan 
sees der. 

Det var i 1932 tanken 
om et slikt hederstegn ble 
tatt opp i Rådet, og man 
skrev ut en konkurranse 
om beste utkast. En av 
disse var laget av Pe-
ter Alexander Nielsen, 
som hadde vært med 
i Skansens Kårdekorps i 
1870-årene. Hans idé var å 
risse i medaljen er grunnplan av det 
som en gang hadde vært skansegut-
tenes festning oppe på fjellet - HEL-
TEBORG. Der hadde han selv vært 
mang en gang og kunne fortelle mye 
om den. Nå er Helteborg forsvunnet, 
men minnet lever fortsatt i form av 
korpsets høyeste utmerkelse.

Statutter:
Bør brukes som en veiledning
1) Skansens Bataljons høyeste 

utmerkelse er ”Helteborgordenen” og 
kan kun utdeles til en person i samme 
kalenderår.

2) For å oppnå dette må en ha 
deltatt i korpset som soldat og offiser 
og må senere i en årrekke ha nedlagt 
et særlig fortjenestefullt arbeid for 
korpset.

3) Skanseguttenes Forening (5 
mann) sammen med 3 innehavere 
av ordenen, kommer sammen til et 
møte en måned før landtursdag for 
å drøfte om ordenet skal utdeles og 
til hvem.

4) Hvis disse 8 passive skansegut-
ter finner en værdig kandidat til or-
denet, sender de sin innstilling videre 
til korpsets råd, som godkjenner eller 
forkaster innstillingen.

5) Det blir altså korpsets råd som 
tar den endelige avgjørelse, men da 

Utmerkelser & hederstegn

HELTEBORGORDEN
rådet vanligvis ikke er kompetent 

til en slik avgjørelse, bør 
innstillingen fra de 8 bli 
fulgt og således bare bli 
en proformasak for korp-

sets råd.
Utseende:
Stjernemedalje med 

riksvåpenet i midten og 
laurbærkrans rundt. Rødt 
og grønt silkebånd, rødt til 
venstre. Båndet skal være 
15 cm langt.

Fra lovene:
§7. Korpsets høyeste 

utmerkelsestegn er “Hel-
teborgvåpenet”, hvorav det 

hvert år ikke kan utdeles 
mer enn ett eksemplar. “Helte-

borg-våpenet” må bare tildeles 
en person som har nedlagt 

særlig fortjenstfullt arbeid 
for korpset. Det kan også 
gies som gave til andre 
organisasjoner og korps 
som korpset har hatt mye 
samarbeid med, hvis Rådet 
enstemmig beslutter det.

Riddere av ”Helteborg”:
1933 - Alfred Madsen

1934 - Arthur Skjelbred
1935 - Ragnvald Kristiansen
1936 - Harald S. Lie
1937 - Ole Pettersen
1938 - Arthur Ingebrigtsen
1939 - Karl Glesser
1946 - Egil Danielsen
1947 - Sandvikens Bataljon
1949 - John Heggelund
1950 - Arthur Monsen
1951 - Johan Husum
1952 - Sigurd Kristiansen
1953 - Kjell Frotjold
1954 - Reidar Aas Olsen
1956 - Samuel Hoem
1958 - Nordnæs Bataillon
1960 - Torstein Sletten
1964 - Arthur Sunde
1970 - Asbjørn Lie
1971 - Carl Ingolf Jensen
1972 - Rolf Sejersted
1974 - Bjørn Dahle
1975 - Odd Pedersen
1977 - Alf Eriksen
1980 - Endre Thomassen
1983 - Willy A. Nielsen
1985 - Ole Rakner
1987 - Obert Wetaas
1990 - Kjell Nesse
1991 - Jan Skulstad
1992 - Thorstein Eriksen
1993 - Bernt Egil Fjærestad
1995 - Tor Skulstad
1996 - Svein Elholm
1998 - Kjell Jarle Fjellstad
1999 - Gunnar Thorbjørnsen
2000 - Eirik Hagesæter
2003 - Jarl Reidar Skare
2005 - Harald Tryggve Tvedt

Observante turgåere har merket at 
alle bord med  benker ved Brushytten 
ble fjernet august 2004. Disse var i 
svært dårlig forfatning og ble av den 
grunn fjernet. Nå har vi endelig fått 
nye benker på plass, til glede for alle 
turgåere som raster ved Brushytten  
Kommunen har lovet  å set te 
opp ny  informasjonstavle og 
retningsskil t  ved Brushytten.  
Vi får glede oss over at det skjer hygge-
lige ting lengre oppe enn Skomakerdiket 
også. 

Nye benker ved Brushytten

Vant buekorpspris
150-års jubilanten Dræggens 

Buekorps vant prisen for det mest 
fremgangsrike buekorpset i 2005. 
Prisen er satt opp av buekorps.no og 
er på 5000 kroner.  Prisen ble overrakt 
under en seanse på Buekorpsmuseet  
i februar. Der kunne Stig Høisæther 
overrakke prisen til adjutant Viktor 
Schønning (t.v.) og chef Kenneth 
Faye Syversen.

Underoffiserer 2006
Troppsjefer
1.Pel.:  Carl Henrik Anderson
3.Pel.:  Petter Idar Bruåsdal
2.Pel.:  Fredrik Tveitnes
4.Pel.:  Severin Skjøtskift
Halvtroppsjefer
1.Pel.:  Rolf Martin indrebø
3.Pel.:  Anders bredvik
2.Pel.:  Jaran Lekve
4.Pel.:  Aleksander Tønnesen
Sistesoldater
1.Pel.:  Klaus Andreas Gundersen
3.Pel.:  Yngve Gorseth
2.Pel.:  Andreas Lien Aldeholm
4.Pel.: Nikolai Torkildsen Olsen  
 Jon Andre Andersen
1. slager
1. slager:  Ove Hordnes
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Sjef Martin Aleksander Alvær
Årets sjef er som 

i fjor Martin Al-
vær, han begynner 
på sin 12. sesong i 
Skansens. Han går 
3. året på Tanks vi-
deregående skole, 
og er russ i vår. 
Martin har som sagt 
en lang karriere bak seg i Skansens. 
Han har gått gradene fra soldat til 
underoffiser til offiser og nå skal han 
lede Skansen for andre året på rad. 
Martin har fått utmerkelser som beste 
nybegynner, og beste underoffiser, 
han har også fått utmerkelsen beste 
pelotong med 1. pelotong i 2004. 
Men Martin skal ikke lede Skansens 
alene. Med seg har han et dyktig 
råd bestående av erfarne og mindre 
erfarne offiserer.

1. komp. Sigurd Nødtvedt
Årets 1. komp. 

Sigurd er et kjent 
fjes i Rådet, og han 
var også 1.komp. 
i fjor. Han er 16 
å r  g a m m e l  o g 
g å r  g r u n n k u r s 
på Bjørgvin vi-
deregående skole. 
På fritiden går meste av tiden til skan-
searbeid, men han får selvfølgelig tid 
til å være med venner utenom dette. 

Han begynte i Skansens i 1997, og 
har altså 9 år bak seg som skansegutt. 
Han var lenge soldat og underoffiser, 
før han ble valgt inn som 3. fane-
offiser i 2003. Men han forstod at 
fanegarden ikke var noe for ham, så 
i 2004 steg han i gradene, og ble 2. 
kompanisjef. Han har også fått flere 
utmerkelser som skansegutt, blant an-
net beste turgåer i 1998, og beste sol-
dat i pelotongen i 2000. Og den som 
kanskje henger høyest, er nok pokalen 
som beste offiser i 2004. Sigurd har 
fått 1. grads Skanseorden. Han er ko-
rpsets representant i Brushyttestyret, 
samt at han har ansvar for flagging 
på Skansen.

2. komp. 
Thomas Bredvik

Thomas begyn-
ner på sitt 9 år i 
korpset. Han er 17 
år og er som i fjor 2. 
kompanisjef. Dette 
blir hans tredje år 
i rådet.

Thomas har fått flere utmerkelser 
i sin tid i Skansens. Han ble beste 
soldat i korpset i 2000, og i 2001 fikk 
han sin 1.grads orden. Han har også 
hatt den best framøtte pelotongen to 
år på rad. I fjor ble hans 3. pelotong 
kåret til den beste pelotongen i dis-
iplin og eksersis. Utenom Skansens 
går Thomas på Formgivningsfag på 
Årstad videregående Skole.

Han har som mål å bli arkitekt. 
Utenom Skansens og skolen er han 
en del med venner. Thomas har som 
mål å få den største og beste pelo-
tongen i år!

Fanebærer Mads Fredrik 
Valencia Holms Osen

Mads Fredr ik 
er en av humør-
sprederene i rådet. 
Han har alltid en 
lur eller mindre lur 
kommentar på lur. 
Han har i år altså 
blitt valgt inn som 
fanebærer, og dette 
tar han alvorlig. Han øver mye og har 
som mål å bli en dyktig fanebærer. 
Når han ikke er på Skansen, går han 
på Tanks videregående skole et par 
trinn under sjefen. Hans favorittak-
tiviteter utenom Skansens, er musikk, 
soving  og nuddler.
2. løytnant Norman Fredrik 

Zachariassen
Norman`en er 

igjen valgt inn som 
2. løytnant. Han er 
15 år gammel og 
går i 10. klasse på 
Nattland skole. Når 
han ikke driver med 
Skansens, liker han 
å spille fotball og 
være med venner.

Fredrik er kanskje den ferskeste 
skansegutten blant offiserene, han 
begynte så sent som i 2002. Allerede 
året etter i 2003 ble han valgt inn som 
sistesoldat. I 2004 ble han spurt om 
å være sjefens adjuntant, en oppgave 
han tok på strak arm. Fjorårets sesong 
var han som kjent 2. løytnant og dette 
mestret han på en bra måte. Hans fet-
ter Trygve Tveitnes var sjef i 1987, og 
Trygves sønn Fredrik er i år som i fjor 
troppsjef i Fredriks pelotong.

�. løytnant  
Jørgen Fie Padøy Mathiesen

Jørgen er i år valgt inn som 4. løyt-

nant, en oppgave 
han har gledet seg 
til å komme i gang 
med. Han er 15 år 
og går i 9. klasse 
på Hop ungdoms-
skole.

Jørgen ble skan-
segutt i 2001, og 
ble dette året beste nybegynner i hele 
korpset. Han forsatte som soldat i 
2002, og ble dette året beste soldat i 
sin pelotong. Jørgen er i familie med 
flere profilerte skansegutter, hans on-
kel Endre Thomassen var sjef i 1962, 
mens hans fetter Espen Thomassen 
sluttet som 2. kompanisjef 40 år etter, 
i 2002. Han var i fjor sjefens høyre 
hånd, en oppgave han mestret på en 
skikkelig måte.

Tamburmajor  
Erlend Liisberg

Er lend  e r  16 
å r  g a m m e l  o g 
g å r  g r u n n k u r s 
ved Bjørgvin vi-
deregående skole 
s a m m e n  m e d 
1.kompen. På friti-
den liker han å trene, 
være med venner og 
selvfølgelig jobbe 
med Skansens.

Hans skansekarriere startet i 1997, 
og han ble dette året kåret til beste 
nybegynner i hele korpset. Han for-
satte som soldat i 1998 og 1999, men 
la buen på hyllen før sesongen 2000. 
Men det ble bare noen års pause, 
i sesongen 2003 kom han tilbake 
som stokkebærer. I 2004 ble han 
valgt inn i offiserenes rekker, som 1. 
faneoffiser. I fjor var han fanebærer.  
Erlend harogså tatt på seg det viktige 
vervet som korpsets representant i 
Buekorpsmuseets styre, samt at han 
er kasserer i Rådet. Det er Erlend som 
har skrevet denne presentasjonen av 
korpsets offiser, og han har nok en 
fremtid i redaksjonen foran seg.

1. faneoffiser Idar Furevik
Idaren er i år val-

gt inn som 1. fane-
offiser. Han er 13 år 
og går i 7. klasse på 
Krohnengen skole. 
Han begynner nå på 
sin 7 sesong, så det 
er en gutt med er-
faring fra buekorp-
set dette her. Han er også en dyktig 
buekorpsgutt, dette beviste han, da 
han fikk beste soldat i hele korpset i 
2004, Idar har også mottatt skanse-
orden 1.grad. Når han ikke øver med 
fanen, spiller han en del fotball og er 
med gode venner.

Årets ledere
2. faneoffiser  

Petter Idar Bruåsdal
Årets 2. fane-

offiser heter Pet-
ter Bruåsdal og er 
13 år. Han går på 
Haukedalen skole i 
Åsane. 

Han har stor in-
teresse for Skansens 
men han har også 
interesse for andre ting. På fritiden 
liker han å være på data, skyte, og 
å være med venner. Han har også 
interesse for film og fotball.

Petter er en dyktig skansegutt, og 
ble beste nybegynner første året han 
gikk. Nå begynner han på sitt 4. år 
i korpset med stor entusiasme, og 
han håper på å bli en veldig dyktig 
faneoffiser.

3.Faneoffiser Ørjan Bakke 
Skauge

Ørjan er 17 år 
gammel, og fyller 
18 år, 5 mai.og det 
er jo ikke så lenge 
til.

Han   går  for 
tiden på Årstad vi-
deregående skole 
p å  i n n l e d e n d e 

 

HALFDAN L. SOLBERG A.S
Leverandør av kjemikalier til næringslivet: 

Natronlut, saltsyre, svovelsyre, maursyre, natriumhy-
pokloritt og ensilox.

DRA FORDEL AV VÅR EKSPERTISE!

grunnkurs hotell og næring. Her har 
han gått i 2 år nå. På fritiden er det 
Skansens som tar opp det meste av 
tiden, men han får også tid til litt 
synging da han synger i tensingkor. 
Utenom tensing og buekorpset sitter 
han en del foran pc`en, og leksene 
gjøres selvfølgelig når de kommer.

Ørjan skal nå begynne på sitt 8. år 
i Skansens. Han gikk 6 år som soldat 
og underoffiser, og har i disse årene 
gått gradene fra sistesoldat, halvtropp 
og troppsjef, før han ble valgt inn i 
fanegarden i  jubileumssessongen 
2005. I år er han klar for oppgaven 
som 3.faneoffiser.

Adjutant Morten Reksten
Morten er 13 år 

og går i 7 klasse på 
Fridalen skole. 

Morten er en ak-
tiv gutt og når han 
ikke er på Sansen 
kan du finne ham 
med fotballen sin 
på Nymark. Morten 
skal altså være sjefens høyre hånd, og 
det er et ansvar han tar på seg med 
glede. Han begynte i Skansens i 2000 
og skal nå begynne på sin 7. sesong.

Før han ble plukket ut til å være 
adjutant har han hatt flere verv som 
underoffiser. 

Brus til én krone
I år er et �� år siden Brushy-

tten stod ferdig ved foten av 
Blåmanen. Familen Nilsen, 
med far Georg og senere datter 
Ingrid Marghrete, drev hytten 
helt fram til 1���. Skansegut-
tenes Forening overtok hytten 
i 1��0. Mange dugnadstimer er 
lagt ned av våre medlemmer for 
å betjene byens turbefolkning 
med buljong, brus og sjoko-
lade.

Søndag 1�. mai vil vi markere 
jubileet med blant annet brus-
salg fra Hansabil hvor du kan 
kjøpe Perle og Bruse til 1 kro-
ne flasken. Det vil bli salg av 
Minde spiss-poser med snop til 
kr 1.-, og Toro deler ut gratis 
buljong.

Vi ønsker alle turgåere hjer-
telig velkommen til Brushytten 
søndag 1� mai. 

Vet du hva en telefonsjoko-
lade er for noe? Ikke det? Spør 
i salgsluken og du får den for 
�0 øre. Hilsen Brushytten

- Perlen som Bruser
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Tidligere tamburmajor i Skansens 
Bataljon Kjetil Greve (t.v.), som er 
med i Bergensbandet Audrey Horne 
fikk spellemannsprisen i kategorien 
”Metal” lørdag 28. januar. Bandet 
var også nominert i kategorien ”Beste 
nykommer”.

Trofeet ble gitt til utestedet Garage  
i Nygårdsgaten og fungerer som 
håndtak på et av toalettene der!

Foto: Per Mattingsdal (vektlofting.no)

Skanseslagere 
imponerer!

Tamburmajor 1999-2000 og vek-
tløfter Per Hordnes ble kongepokal-
vinner 11.mars. Med 149 kg i rykk og 
190 kg i støt løftet Hordnes totalt 339 
kg. - Det er første gang jeg får konge-
pokal og det største jeg har opplevd 
i karrieren min, forteller Hordnes til 
Bergens Tidene. I april deltar han i 
sitt første EM. 

Redaksjonen gratulerer dem begge, 
og ønsker dem all lykke videre!

Foto: Thomas Anthun Nielsen, BA

webmail
webhotell

gratis etablering
gratis registrering av domene

hurtig og effektiv support

•
•

•
•

•

Vi endrer navn - men ikke service!
BK Media blir Egoria

www.egoria.no
post@egoria.no

telefon 55 70 64 40

Husstyret
Holger Hagesæter

husstyret@skansensbataljon.com
Stian Hofstad
Jarle Nautnes

Vidar Staalesen
Kenneth Mundal

Jan-Frode Grønvigh

Skanseguttenes 
Forening 2006

Styret
Formann

Magne Reime 
Telefon 992 72 208

Fred O. Vaksdal Larsen
Holger Hagesæter
Trygve Tveitnes
Trond Oldervoll

 Ørjan Myran
Petter Helle

Brushyttestyret
Obert Wetaas

Mobil: 977 93 400
Svein Elholm

Mobil: 913 28 388
Brushytten er åpen hver søndag 

framover, fra ca. kl. 10.00 til 15.00.
Skansegutter, foreldre, gamlekarer; 

benytt søndags formiddag til en frisk 
fjelltur med Brushytten som mål. 
Slå av en buekorps prat med andre 
Skanseinteresserte.

Alle aktive får GRATIS buljong og 
de vil kunne treffe enkelte offiserer 
der. HUSK: Skansens Bataljon har 
en utmerkelse som heter «Beste fjell-
gåer». For å få denne må du være den 
soldaten som har besøkt Brushytten 
flest ganger. Det er en hyttebok inne 
i hytten som en kan skrive navnet 
sitt i. 

VELKOMMEN.
Rådet

Brushytten er 
åpen hver søndag

Lørdag 7. mai giftet Nils Bjarte 
Sæle seg med sin kjære Silje. Nils 

Bjarte huskes nok best som tambur-
major og var faktisk medlem i korpset 
i hele 15 år. Giftemålet ble inngått i 
Loddefjord Kirke og bryllupsfesten 
ble holdt på Ricksstuene i sentrum. 
Hele Skansens Bataljon stilte opp 
utenfor og gratulerte de nygifte. 
Redaksjonen gratulerer!

Tekst & foto: Lars Petter Jørgensen

Nils’en er gift!
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På stedet hvil...
Les flere vitser på www.skansensbataljon.com Tilbake på Skansen

Lørdag 7. januar 2006 ankom-
mer Bergen Brannvesen Skan-
sen med to veteranbrannbiler, 
en Willys og en Volvo. Willysen, 
med Øivin Konglevoll bak rat-
tet, har sirene på et øyeblikk 
og markerer at i dag er brann-
vesenet tilbake på Skansen etter 
38 års fravær.  

Etter at brannbilene var ank-
ommet Skansen, rygget Rune 
Bertelsen Volvoen fra 1950 inn 
i brannstasjonens garasje. Den 
er jo svært lik Volvoen, som i 
sin tid stod på Skansen. Blant 
mange veteraner kjenner vi igjen 
Bjørk Tvedt og Oskar Baustad 
fra 100-års dagen i 2003. Også 
Harry Rødberg, Harald Brurås 
og Agnar Jensen er tilstede. 

Så var det tid for en sammen-
komst oppe i andre etasje for alle 
de fremmøtte. Der hadde noen 
fra Skanseguttenes Forening og 
også langt yngre tilstedeværende 
laget kaffe og noe å bite i. Det 
gjorde nok godt i det kalde væ-
ret, det var to minusgrader ute. 
Øivin Konglevoll tok ordet og 
orienterte kort om begiveheten 
før han gav ordet til tidligere 
brannsjef Einar Gjessing, som 
sa noen velvalgte ord om brann-
stasjonen. Per Øivind Riise, 
direktør i Bergen Bymuseum, 
orienterte deretter om førsteeta-
sjen i brannstasjonen, som nå 
blir brannmuseum og en del av 

Bergen Bymuseum. Til slutt sa 
Harald Tvedt noen ord på vegne 
av Skanseguttenes Forening. Et-
ter hvert kom også inneværende 
mannskaper fra Sandviken og 
Hovedstasjonen på skansebesøk 
og det ble riktig folksomt. 

Etter at Grønn Avdeling sin 
parkavdeling flyttet ut fra Skan-
sen Brannstasjon i slutten av 
2004, har garasjen og resten av 
lokalene i første etasje stått tom-
me. Flere var interesserte i å over-
ta lokalene, deriblant Skansegut-
tenes Forening. Men det var altså 
Bergen Brannhistoriske Stiftelse 
som trakk det lengste strået og 
vi i Skanseguttenes Forening 
ø n s k e r 
dem vel-
kommen tilbake på Skansen. 
Tenk dokkar; Brannveteraner, 
veteranbrannbiler, bauekorps-
gutter og gamlekarer i en veter-
anbrannstasjon, det er jo nødt til 
å passe sammen!

Allerede på 100-årsdagen til 
Skansen Brannstasjon i 2003, 
fikk vi til et godt samarbeid med 
brannvesenet og det går enda 
gjetord om 100-årsmarkerin-
gen. Kanskje vi får til tils-
varende arrangementer i 
fremtiden, det vi tiden 
vise.

Harald Trygve 
Tvedt

En liten jente sitter ved kjøkkenbor-
det mens moren tar oppvasken. Hun 
kikker på moren noen minutter før 
hun spør hvorfor hun har et og annet 
grått hår.
- Jo, det skal jeg si deg, svarer hun. 
Hver gang du gjør noe galt, som jeg 
blir lei meg for, får jeg et nytt grått 
hår.
Jenta blir sittende og gruble over det 
moren nettopp sa før hun sier,
- Mamma, hvorfor er alt håret til 
mormor grått?
- Mannen min skravler i søvne, hele 
natten uten stopp, doktor. Jeg har 
prøvd alt uten å lyktes. Har du noen 
gode forslag doktor?
- Tja, kanskje du skulle la han få 
komme til orde på dagtid?
To svensker står og snakker:
Den første: - Jeg kjøpte meg en 
dobørste i går.
Den andre: - Hvordan virket den?
Den første: - Jeg synes dopapir var 
bedre!
Lille Ole står på gangen utenfor 
klasserommet og krøker seg sam-
men av latter. Rektor kommer 
forbi, stopper og spør:
- Hva er det du ler sånn av, gutt?
- Jeg feis i klassen.
- Er det så morsomt da?
- Jada, jeg ble kastet på gangen 
mens alle de andre måtte bli inne 
i skittlukten.
Vet du hva som er verre enn å finne en 
mark i et eple du akkurat har tatt en 
bit av? Å finne en halv mark ...
Tannlegen, - Prøv å slapp av, jeg kom-
mer til å trekke den verkende tannen om 
noen få minutter.
Pasienten: - Hvor mye vil dette koste?
Tannlegen: - Det vil koste 1.000,- kro-
ner.
Pasienten: - Så mye for bare fem minut-
ters jobb?
Tannlegen: - Ja, men om du foretrek-
ker det, så kan jeg trekke den veldig 
langsomt.

Kelneren til hovmesteren: 
- Gjesten ved bord 3 har fått lat-

terkrampe. 
Skal jeg ringe etter lege?
Det er ikke nødvendig. Jeg viser 

han bare regningen.
To svenske snekkere stod og spi-

kret panel på en husvegg. Plutselig 

Sjef
Martin Aleksander Alvær

Vetrelidsalmenning 31  
5014 Bergen 

Tlf: 55 31 96 51 / 93 60 16 16 
m.alvaer@gmail.com

1. Kompanisjef
Sigurd Nødtvedt

Endregården 7, 5019 Bergen
Tlf: 55 32 68 45 / 934 94 003

2. Kompanisjef
Thomas Bredvik

Myrdalskogen 306, 5117 Ulset 
Tlf: 55 18 53 78 / 922 65 559

Fanebærer
Mads Fredrik Osen

Kronhengsgaten 2, 5003 Bergen
Tlf: 55 32 87 87 / 997 03 205

2. Løytnant
Normann Fredrik Zachariassen

Nattlandsåsen 18a, 5231 Paradis 
Tlf: 55 91 17 01 / 909 69 838

�. Løytnant 
Jørgen Fie Padøy Mathisen

Wernersholmveien 18e  
5232 Paradis

Tlf: 55 91 21 31 / 928 65 380
Tamburmajor 
Erlend Liisberg

Fjellveien 62, 5019 Bergen
Tlf: 55 32 20 25 / 93 29 07 61

1. Faneoffiser 
Idar Furvevik
Skanselien 3b
5031 Bergen

Tlf: 55 31 87 21/ 45 45 03 30
2. Faneoffiser 

Petter Idar Bruåsdal 
Myrdalskogen 278 

5117 Ulset 
tlf: 55 19 22 44 / 979 74 316

3. Faneoffiser 
Ørjan Bakke 

Claus Fastingsgate 17 
5035 Bergen 

tlf: 55 36 68 72 / 957 66 089
Adjutant 

Morten Reksten
Gimleveien 71, 5052 Bergen
TLF:55 29 88 25/ 951 65 360

Offiserene 2006

For e-post adresser se  
www.skansensbataljon.com

Har du hørt om….
- hun som ikke fikk spille gitar fordi 
faren var streng.
- stjerne-piloten som ble så kald at 
han slo av viften?
- gjenferdet som ikke tålte en spøk 
...?
- lensmannen som het Vold?
- mannen som var så lei av fisk at han 
hadde pølser i akvariet?
- vampyren som var vegetarianer? 
Han spiste bare blodappelsiner.
- fangen som spurte om han kunne få 
rømme til middag? 
- fuglen som måtte stå i skammekro-
ken fordi den hadde vært nebbete? 
- jegeren som skjøt vilt rundt seg?

tar den ene opp en spiker, ser på 
den og kaster den fra seg.

-Hvorfor gjør du det? spurte den 
andre.

-Den hadde hodet i feil ende, var 
svaret.

-Din idiot, du må da skjønne at 
det er de spikrene som skal brukes 
på den andre sida av huset.

Jeg ønsker at jeg levde i steinalderen.  
Hvorfor det? Jo, for da hadde jeg 
sluppet å pugge historie.

- Hvorfor har ikke denne kuen 
horn?

- Hør her, sa bonden.
- Noen kuer er født uten horn, og 

noen kuer mister hornene. Men år-
saken til at denne kuen ikke har horn, 
er at det er en hest.

En lovende ung forretningsmann 
hadde nettopp fått nytt kontor, og 
første dag på kontoret kom det en per-
son for å besøke ham. For å imponere 
gjesten litt tok forretningsmannen 
telefonen og lot som om han satt i en 
svært viktig forretningssamtale. 

Etter noen minutter la han på røret 
og vinket gjesten inn.

- Hva gjelder det?
- Jeg kommer fra Telenor. Det er 

jeg som skal installere telefonen.
En mann følte seg ille til lags og 

stønnet til legen: - Hvor syk er jeg 
egentlig? 

- Tja, sa legen: La meg si det 
sånn, at når du fyller bensin på 
bilen din, så holder det sannsynlig-
vis med halv tank.

Når du får med deg et karakterkort 
med dårlige karakterer fra skolen, 
vis det til mamma når hun prater i 
telefonen.           - Alyesha, 13 år -
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Til: C

Avsender: Skansens Bataljon/Skanseguttenes Forening, Skansen Brannstasjon, Øvre Blekevei 1, 5018    Bergen

Husk å melde fra om adresseendring.
Skansegutten blir ikke videresendt dersom adressen ikke er riktig.

Obligatoriske dager for alle buekorpsinteresserte:
Brushyttens 75-års jubileum søndag 14. mai

Buekorpsenes Dag lørdag 20. mai
Denne dagen vil også Skanseguttenes Forening sitt 75-års jubileum bli markert 

med et arrangement for gamlekarer om kvelden. 

Strålende skitur
Lørdag 4. mars dro 20 skansegut-

ter på tur til Kvamskogen for å stå 
på ski og kose seg. Kl 10.00 dro alle 
sammen oppover og det var klar for 
en flott dag i løypene. Solen skinte og 
alt var strålende. Om kvelden, etter 
at alle hadde spist middag, var det 
klart for den tradisjonelle dyppingen 
av sjefen. Sjefen kranglet seg til å 
skifte til skiklær da han ikke hadde 

ekstra skifte med seg, men da han var 
ferdig skiftet, hoppet han like gjerne 
ut vinduet og gjemte seg. Det tok en 
stund før guttene fant han, men dyp-
ping ble det.

Etterpå var alle inne i stuen og så 
på tv og spilte spill.

Dagen etterpå var det ut i løypene 
igjen, og grilling ble det også.

En vellykket tur var ferdig da gut-

tene kom tilbake på Skansen. Vi håper 
flere blir med neste år.

Over: 1 rekke f.v.  Eivind Kjønås, 
Rolf Martin Indrebø, Ove Hordnes 
og Jarand Lekve 
2. rekke f.v. Sturle Myrmel og 
Erlend Liisberg 
3. rekke f.v. Thomas Bredvik, ukjent, 
Petter Bruåsdal, Morten Reksten 
og Norman Zachariassen.

Til venstre: Nikolay Torkildsen 
Olsen, Rolf Martin Indrebø, Petter 
Bruåsdal, Jarand Lekve, Martin 
Alvær og Norman Zachariassen.

Over: Nikolay Torkildsen Olsen og 
John Andre Andersen. 
Under: John Andre Andersen.

Tekst: Martin Alvær
Foto: John Andre Andersen

Øverst: På venstre side av bordet, 
Gamlekar Stig Mjøs Og Truls 
Mjøs på høyre side av bordet John 
Andre Andersen, Eivind Kjønås og 
Nikolay Torkildsen Olsen


