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Innspillet

Postkassen borte
Posten har i lø-
pet av somme-
ren fjernet hele 
400 postkas-
ser i Bergen, 
og  pos tkas -
sen på Skan-
sen var blant 
dem. På veg-
gen fantman 

en klistrelapp på plankegjerdet hvor 
det henvises til to postkasser på Ve-
trlidsalmenning. Posten begrunner 
fjerningen med at det postes mindre 
brev enn før. 

Juletrefest
Juletrefesten blir arrangert lørdag 13. 
januar i Gimle Forsamlingslokaler 
i Kong Oscars gate. Dørene åpner 
klokken 17. Innbydelse vil bli sendt 
til korpsets medlemmer og vil også bli 
lagt ut på korpsets hjemmesider.

Julekalender 
I år som i fjor hadde vi laget vår egen 
julekalender på www.skansegutten.

no. Denne gangen valgte vi en litt 
annen løsning enn den tradisjonelle 
julekalenderen, med ny luke hver 
eneste dag. I stedet åpnet vi kun en 
luke i uken. Men også i år var der 
flotte gevinster. Gå inn på hjemmesi-
dene og se hvem som vant!

Veivisere
På Fløyen er det i 
høst kommet nye 
treskilt. De fortel-
ler turgåere vei-
ene til blant an-
net Brushytten. La 
oss håpe de flotte 
skiltene får stå i 
fred og lede mange 
bergensere rundt 
på byfjellene. 

Hjemmesidene forsvant
For første gang på 6 år var Skansens 
Bataljons internettsider nede for tel-
ling flere dager i desember. Dette 
skyldes tekniske problemer hos vår 
leverandør av webhotell. Alt innhold 
et vi hadde liggende på serveren gikk 
tapt. Vår webredaktør hadde heldigvis 
backup av alt på sin datamaskin, og 
nå skal det meste være på plassigjen. 
Fremdeles kan det være døde linker, 
manglende bilder o.l. på websidene. 
Dette vil bli reparert fortløpende, og 
vi sitter pris på tips fra dere besøkende 
omfeil. Tips kan sendes til lpj@skan-
segutten.no.

Loppemarked
For at Danmarksturen skal kunne 
subsidieres planlegger turkomiteen et 
loppemarked til våren. Dette har vært 
gjort flere ganger tidligere med svært 
bra resultat. Men gode resultater kom-
mer som kjent ikke uten hardt arbeid. 
Kunne du tenke deg å gjøre en innsats 
i denne sammenheng tar du kontakt 
med Lars Zachariassen, epost lars@
protector-skilt.no, mobil 90770448.
Dersom noen kan være behjelpelige 
med lagerlokaler frem til loppemarke-
det finner sted, ville det være flott.

Bedre utsikt fra Fløyen
Byggingen av nytt utsiktsplatå ved 
Fløibanens øvre stasjon er i full gang. 
Første byggetrinn vil være ferdig til 
advent 2006, og hele anlegget vil 
være ferdig i 2007.
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Brann på Brushytten
Spenningen er stor og vaktlaget er 
utålmodig. Guffent vær og dårlig 
besøk gjør ventetiden ekstra lang. 
En ensom trønder stikker innom for 
å kjøpe pølse. Kanskje vi sees senere. 
Samme kveld skal Brann møte Ro-
senborg på Brann stadion til det som 
blir kalt seriefinale. Og selvsagt skal 
vi alle dit. 
Og hvordan det gikk, vet vel de 
fleste...

Bak fra venstre: 2. Faneoffiser 
Jarand Lekve og 2. kompanisjef 
Norman Fredrik Zachariassen. 
Foran fra venstre: Eivind Nilsen 
Kjønås og Sander Moldestad.

Sjef Erlend Liisberg
Erlend er 17. år og 
går inn i sin 8. sesong 
i korpset. Han har 
kort vei fra Fjellveien 
hvor han bor og går 
på vk1 på Bjørgvin 
videregående skole.
Hobbyer: Film, venner, 
motorsykkel.

1. kompanisjef 
Thomas Bredvik
Thomas er 18 år og går 
på Formgivningsfag 
på Åstad. Han vil bli 
arkitekt. 
Han bor på Ulset 
i Åsane og har ni 
sesonger i korpset bak 
seg.

Endelig er det sikkert: Vi får bygge 
ut Brushytten. Etter byrådets vedtak 
1. november 2006 og møte i komite 
for miljø og byutvikling 28. novem-
ber har politikerne endelig fattet det 
vedtaket vi har ventet på: Vi får utvide 
Brushytten til en moderne møteplass 
for turgående bergensere og striler.
Endelig skal vi kunne tilby en var-
mestue, et stellerom for småbarnsfo-
reldre og skikkelige toalettfasiliteter. 
Dette er noe vi har kjempet for helt 
siden Sparebankens allmennyttige 
fond stilte midler til vår disposisjon 
for flere år siden. Midler som senere 
har vokst. Når vi i år søker om spil-
lemidler, noe vi håper vi blir tildelt, 

er finansieringen av ny hytte også på 
plass.
I skrivende stund venter vi på ramme-
tillatelsen fra byggesaksavdelingen i 
kommunen. Den skriftlige tillatelsen 
som følger av byrådets vedtak. Deret-
ter må planene vi har for hytten tegnes 
ut i detalj før disse skal godkjennes i 
rådhuset. Men før alt dette kan reali-
seres skal det behandles på generals-
forsamlingen i SKAFO.  Denne vil 
derfor trolig bli avviklet noe tidligere 
enn det som er vanlig. 
Mange års kamp for å tilby turgående 
bergensere en moderne hytte går mot 
slutten, noe Brushyttestyret er glad 
for. Det er ikke få byråkrater og po-

Jubel for Brushytten 
litikere Obert har ringt for å få dette 
igjennom. Og hvem tør vegre seg når 
”Obben”  ringer?
Så får vi håpe resten av byggeproses-
sen går uten store hindringer. Planen 
er at vi skal starte byggingen til våren 
slik at hytten kan stå ferdig når høst-
sesongen starter. 
Det er Mette Rakner i Tippetue Ar-
kitekter as og hennes far, skansesjef 
1959 og 1960, Ole Rakner som har bi-
stått Brushyttestyret i planleggingsar-
beidet som er gjort så langt. Nå venter 
vi i spenning på flere tegninger som 
vil vise hvordan hytten blir seende ut, 
både utvendig  og innvendig.
Mange Skansegutter har drømt om en 
bedre hytte med moderne fasiliteter 
helt siden vi overtok i 1980, så det 
er ikke rart at gleden på Skansen er 
stor. Det er lov å glede seg sammen 
med oss.
Les også artikkelen om hyttens 75 år 
lange historie lenger bak i bladet.

Ny fasade: Spennende tegninger 
fra arkitekten som viser hvordan 
Brushytten kan bli seende ut etter 
ombyggingen.
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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
Som dere sikkert har fått med dere er det jeg som er valgt som 

sjef for sesongen 2007. Med meg til å styre korpset har jeg et 
fulltallig råd på elleve offiserer. Rådet har gjennom hele høsten 
hatt ukentlige rådsmøter der vi har planlagt skanseklubber, 
juletrefesten, sesongen og ikke minst verving.  

Verving er noe vi offiserer satser hardt på i år. Vi har satt 
oss et mål på over 80 gutter på linje og håper å nå dette 

før sesongen avsluttes i juni. Men verving er ikke noe rådet kan 
klare alene. Hvis vi skal klare å nå målet vårt trenger vi hjelp 
fra alle skansegutter ved å få med seg en kompis inn i Skansens. 
Husk at det er bare å ta med seg en kompis på skanseklubbene 
og juletrefesten. Vi husker vel alle Carl Henrik i fjor som vant en 
X-boks 360 da han hadde vervet over 5 gutter. Du vinner også 
i år en X-boks hvis du klarer å få med deg 5 eller flere nye 
gutter til korpset. Årets juletrefest blir 13. januar og jeg 
tror denne kommer til å bli gøy for både skansegutter, 
foreldre og andre.

Vi er også godt i gang med planleggingen av årets 
skansesesong og sesongprogrammet er allerede 

ferdig og på trykk her i bladet. Før sesongen begynner i 
mars skal vi på en gøy tur til Kvamskogen første helgen 
i vinterferien. Og i tilegg til de vanlige høydepunktene 
som kinobesøk, tur på Peppes, 17. mai og stiftelses-
dagen, skal Skansens også en tur til Danmark etter 
sesongslutt i juni, mer informasjon om denne turen vil 
komme senere. Første marsjdag blir lørdag 3. mars og 
da får vi første tegn på hvor vellykket rådsarbeidet har 
vært gjennom høsten og vinteren. Jeg tror vi får se et 
stort og stilig korps gjennom hele sesongen.

Jeg håper alle prøver å få vervet flere skansegut-
ter til korpset, så Skansens igjen skal bli et av de 

største korpsene i byen. Uansett kommer vi 
til å få en kjempesesong med masse gøye 
høydepunkter og jeg håper mange skan-
segutter, foreldre og gamlekarer dukker 
opp på Skansen for å følge korpset vårt 
gjennom hele sesongen 2007.

Skansehilsen fra
Erlend Liisberg
Sjef 2007

Hei alle skansegutter!

2. kompanisjef 
Norman Fredrik 
Zachariassen
Norman er 16 år, bor 
på Natland og går i 1. 
klasse på Tanks. han 
begynte i korpset i 
2002. 
Hobbyer: fotball og 
venner. 

Fanebærer 
Mads Fredrick 
Valencia Osen
17 år gamle Mads er 
humørsprederen i rådet. 
Han begynte i korpset i 
1998 og er sjef for fane-
garden på andre året. 
Han bor ikke langt fra 
Skansen og går på Tanks.
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Da er det endelig klart for ny uten-
landstur med korpset. Planleggingen er 
i full gang, og avreise fra Bergen blir 
fredag 22. juni. Danmark og Legoland 
er reisemål denne gangen. 
 -Vi er i full gang med planlegging 
og tilrettelegging av utenlandstur til 
Danmark i 2007, sier Petter Helle 
og Trygve Tveitnes i turkomiteen til 
Skansegutten. De to gamlekarene har 
begge vært med på en rekke turer med 
korpset, både i Norge og også flere 
ganger utenlands. 
Etter planen skal guttene overnatte 
på et feriesenter nær Legoland og 
Løveparken, og begge parkene er 
det meningen å besøke. Avreise blir 
med danskebåten til ColorLine første 
helgen etter at skolen er ferdig. 

-Alle detaljene 
er ikke på plass 
ennå, men vi er 
kommet såpass 
langt i forbere-
delsene at samt-
lige Skansegut-
ter må holde av 
denne helgen og 
påfølgende uke 
for ikke å gå 
glipp av denne 
f ø r s t e  u t e n -
landsturen siden 
1999, sier Petter 
og Trygve, som 
understreker at 
voksne ledere 
vil følge korp-

TUREN GÅR TILDanmark

Skansens Bataljon har ni ganger 
vært utenfor norges grenser. Første 
gang var i 1960, som første buekorps 
på utenlandstur, og siste tur var i 
1999. Det blir med andre ord et aldri 
så lite turjubileum når vi neste år 
reiser til utlandet igjen.
De fleste reisemål har vært til de 
britiske øyer, men en gang tidligere 
har korpset besøkt vårt naboland 
Danmark. Det var i 1965 - hele 42 år 
siden - og den gang var hovedstaden 
København turens mål. 
1960 Edinburgh, Skottland
100-års jubilanten reiste som første 
buekorps på tur utenfor norges gren-
ser. Av de sterkeste turminnene er 
kanskje den fantisk flotte oppvisnin-
gen på The Esplanade, Edinburgh 
Castle, og den verste sommerstorm 
i manns minne når korpset krysset 
Nordsjøen på vei hjem.
196� København, Danmark
Tivoli! Først en "minioppvisning" 
på Tivoli-scenen. Siden var det full 
fres på alle attraksjonene, inkludert 

berg- og dalbanen.
1970 London, England

Imponerende storby med ikke fullt 
så imponerende trafikk. Det var 
planlagt et stort arrangement i ba-
debyen Brighton, men korpset ble 
stående fast i London-trafikken i 
to timer.

197� Amsterdam, 
Nederland

Tresko, tulipaner, kanaler og flate 
Holland. Innseilingen til havnen i 
Amsterdam var en merkelig opple-
velse. Båtene gled sakte fremover 
og forbi hverandre, tilsynelatende 
mitt i kornåkerne. 

198� Glasgow, Skottland
Nok en gang i vesterled. Og også 
denne gangen ble det holdt opp-
visning i Edinburgh Castle. Med 
tett tåke som en spøkelsesaktig 
ramme. 

1987 Folkstone, England
På en av utfluktene til London var 
cola-forbruket høyt i bussene. En 

av de mellomstore guttene "måtte", 
men det var ikke så lett midt i tett 
Londontrafikk og uten de moderne 
bussers medbragte toalett. Krisen 
ble løst med en stor handlepose som 
vedkommende måtte holde på til vi 
kom frem!
1989 Cambridge, England

Vi besøkte et imponerende flymu-
seum ved en gammel flystripe fra 
krigens dager. Her var nytt og gam-
melt om hverandre, og jammen føy 
de i de gamle skaberakkene ennå!

199� Paris, Frankrike
EuroDisney, Eiffeltårnet og Louvre. 
Skansegutter i kø for å få med seg 
de STORE opplevelsene. En hektisk 
tur men du verden så gøy, og fransk 
var ingen hindring!

1999 Hayworth, England
Fotball, fotball, fotball. Og influ-
ensa. Kamp i London sammen med 
35000 andre tilskuere. Liverpool og 
Manchester var blant klubbene som 
ble besøkt. 

set på hele turen.
Alle vil få anledning til å finansiere 
turen med egeninnsats ved salg av 
loddbøker. Gjennomføring av lodd-
salg organiseres senere - informasjon 
kommer.
Vi oppfordrer også samtlige til å 
drive aktiv verving av kamerater 
og aktuelle familiemedlemmer til å 
begynne i Skansen, og vi lover tøffe 
premier til de beste ververne. De som 
klarer å verve minst 5 nybegynnere 
til sesongstart vil få turen gratis! De 
nye medlemmene må selvsagt stille 
på linje jevnlig gjennom sesongen 
2007. Både rådet og turkomiteen hå-
per utenlandstur for guttene vil bidra 
til at vi får se flere gutter på linje på 

Skansens Bataljons utenlandsturer

Skansen kommende sesong.
I forbindelse med Juletrefesten som 
avholdes i januar i Gimle Forsam-
lingslokale i Kong Oscars gate 18, 
vil turkomiteen informere nærmere 
om turen. Der vil vi komme med flere 
detaljer som tidspunkt for avreise 
og retur, transport, hvor vi skal bo, 
hvilke aktiviteter som vi har lagt opp 
til, pris/søskenmoderasjon, utdeling 
av loddbøker, voksne ledere osv. 
Vi vil da samtidig være tilgjenglig 
for spørsmål fra foreldre. Det blir 
med andre ord en fin unnskyldning 
for foreldre til å bli med guttene på 
juletrefesten. 
Retur fra Danmark blir tirsdag 26. 
juni, med ankomst Bergen dagen 

etter. Flere detaljer kommer senere, 
men hold av tidspunktet, start verving 
og så sees vi alle på Juletrefesten!
Spørsmål om turen kan rettes til 
Petter Helle 
petter.helle@hydro.com eller 
Trygve Tveitnes
trygve.tveitnes@kcc.com

2. løytnant 
Jørgen Fie Padøy 
Mathiesen
Jørgen er 16 år, fra 
Paradis, og går i 
10. klasse på Hop 
ungdomsskole. Han 
begynte i 2002 og 
ble det året beste 
nybegynner. 

�. løytnant 
Petter Idar Bruåsdal
Petter er 14 år, fra 
Ulset og går i 8. klasse 
på Blokkhaugen. Han 
ble beste nybegynner i 
2001. 
Hobbyer: Skyting, golf 
og venner.

Over og under: Skansen brannstasjon, Fløibanene og 
Vågen. Dette får guttene som blir med til Legoland 
oppleve på nært hold.  

England: Skansegutter på fotball-
kamp, sist korpset var på tur. 

Frankrike: Skansegutter foran 
Eiffeltårnet i Paris i 1993. 
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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

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

Fellesoppvisningen på Mulebanen 
fant sted lørdag 6. mai i nydelig vær.  
En riktig så fin vårdag. Masse folk var 
samlet i skråningen og stort besøk i 
den ambulerende kafeen som hadde 
trukket ut fra brannstasjonen for an-
ledningen.
Skansens Bataljon stillte 48 på linje, 
hvorav 8 slagere. De viste veldig fin 
marsjering og soldatene var oppmerk-
somme aktive.
I år var de så mange at det var råd 

å se omriss av de ulike 
formasjonene som opp-
visningen består av. Og 
oppvisningen ble gjen-
nomført presist og flott 
og med bravur. Også de 
anmdre korpsene var ver-
dige og veldig flotte.
Men en tøff utfordring 
hadde de alle sammen. 
Det var meget støvete 
på Mulebanen. Guttene 
lot seg ikke merke med 
det, men selv på avstand 
så vi støvet legge seg på 
nypussede sko. Kanskje 
man til neste gang burde 
tenke på å sprøytet banen 

eller strø med vannbindende middel 
for å hindre støv? Forøvrig kan det 
kanskje virke litt merkelig at vi nå 
ved utgivelsen av bladet har rekorder 
i nedbør og så snakker vi om å strø 
tørre grusbaner!? Jajja.
Når det er så tørt og varmt som den 
dagen, er det viktig med drikke til 
guttene. Det gikk med rundt 12-15 
liter i Skansesvingene etter marsjen 
til og fra Tårnplass og etter utallige 
slagerkonkuranser, og senere godt 

over 20 liter på Mulebanen. For ikke 
å snakke om all brusen som ble kon-
sumert sammen med bollene der hvor 
hesten trenger hvile.
Det er godt at tradisjonen ikke tilsier 
tørre kjeks som nistemat på en slik ut-
flukt. Det hadde gitt logistikproblemer 
mht behovet for vann underveis.
Så et lite hjertesukk. Andre korps 
hadde store og aktive heiagjenger / 
gamlekarer. Skansens hadde noen 
som stillte opp, men bare noen få av 
disse ga lyd fra seg. Hvor var alle 
de andre? Spesielt på en så aldeles 
nydelig dag burde det være enkelt å 
stille opp.
Er ikke korpsets gjøren og laden de få 
spesielle dagene om våren verdt å få 
med seg, og er det ikke viktig å støtte 
korpset og være supporter ”som den 
12. mann?” Dette var litt flaut !

Tekst: Lars Zachariassen
Foto: Øystein Teigen

Sol og tørr grus
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Metode Renhold AS

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 var nasjonal-
dagen her igjen, 
hvor vi også i år 
viste oss frem for 
hele Bergen by 
i det store flagg-
toget. Dagen ble 
som alltid startet 
kl 0650 for of-
fiserene som gikk 
over de siste de-
taljene for den 
store dagen. Kl 
0700 startet da-
gen for resten av 
byen med salutt 
på Skansen, der 
offiserene stod i 
stram ”givakt” 
mens skuddene 
ble avfyrt, etterpå 
gikk offiserer og 
fanegarde bort og 
bekranset ”Bau-
taen”, før det bar 

Frokost like under kanonene

de hundre meterne ned til sjefen der of-
fiserene fikk servert en skikkelig 17. mai 
frokost.
Kl 08.30 stilte 62 stolte og stilige Skanse-
gutter på linje. Etter noen korte åpningsord 
av sjefen, og kontroll av uniformer og ef-
fekter, marsjerte hele korpset i all sin prakt 
bort og avholdt 1 minutt stillhet for å minne 
de skansegutter som falt for ferdelandet 
under andre verdenskrig. Korpset mar-
sjerte siden ned til Christi Krybbe, hvor vi 
møtte Dræggens, Fjeldets og Sandvikens. 
Omtrent kl 10:00. marsjerte vi fra Christi 
Krybbe i retning av festplassen, hvor alle 
de andre deltagerne i flaggtoget sto og 
ventet. På festplassen fikk guttene brus. 
17. mai komiteen hadde spart det beste 
til slutt og Skansens marsjerte som sist 
av buekorpsene ut i flaggtoget som byens 
stiligste korps. God marsjering rette, geled-
der og meget god slåing fra slagergjengen 

er bare noen av ord’ene vi tar til oss fra en 
flott dag. Da flaggtoget var over marsjerte 
Skansens opp til Skansen igjen, med en 
”slagerkonk” i svingene, hvor Skansens 
som alltids viste at vi er en klasse over 
de andre på trommingen. På Skansen ble 
marsjdagen avsluttet med Faneparade av 
Fanebæreren. 
Som alltids viste vi oss som et stilig bu-
ekorps, og vi avsluttet dagen med is på 
Skansen..

Tradisjon: Også i år var offiserene invitert til frokost hjemme hos sjefen før Flaggtoget.   

Tidlig start: Sjefen og adjutanten mellom 
kanonene etter at salutten er avfyrt. 

Flaggtoget: Martin Alvær og Morten 
Reksten på vei ned Blekebakken.
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Det å verve gutter til et buekorps 
i dag kan være relativt vanske-
lig å gjøre, men ikke for årets 

nyvalgte adjutant. Han vervet hele 6 
gutter til Skansens Bataljon forrige 
sesong og fikk dermed en helt ny 
X-Box 360 i premie! Skansegutten 
har fått superververen til å avsløre 
hvordan han fikk det til.
”Jo takk! Tar det lang tid?”
Jeg har nettopp ønsket Carl Henrik 
velkommen til et intervju som skal 

ta for seg fjor-
årets største 
fangst, nemlig 
hans verving 
av 6 gutter til 
Skansens Ba-
taljon.  
” H v o r d a n 
greide du å 
verve 6 gutter 
til Skansens 
Carl Henrik?”
”Ja, nå kan du 
lure! Jeg er så 
heldig at jeg 
har en lillebror 
med mange 
venner. Dette 
har jeg dratt 
nytte av og det 
er i hovedsak 
disse jeg har 
overtalt til å 
begynne.”
Han forteller 
videre at det 
enes t e  som 
hjelper er hardt 
arbeid og ikke 
å gi opp.
”Det er bare å 
mase og mase 
helt til de ikke 
orker å høre på 
maset mer og 
da har de ikke 
noe annet valg 

enn å begynne, men etterpå angrer de 
ikke. Det kan også hjelpe på å ha en 
lillebror.” 
Enten han fikk hjelp av lillebroren 
eller ikke var det uansett på sin plass 
å premiere Carl Henrik for innsatsen 
han hadde lagt ned, han mottok der-
med en splitter ny X-Box 360.
”Jeg hadde en glad og litt nervøs 
følelse i kroppen da jeg gikk frem til 
Martin Alvær (Sjefen) for å motta pre-
mien min på Skansen siste marsjdag. 

Vervet seg en X-box
Jeg tenkte ikke på noe spesielt faktisk, 
jeg bare gledet meg.”
VIL BLI SJEF
Som du kan se i presentasjonen av rå-
det i dette bladet har Carl Henrik hatt 
en lang skansekarriere allerede. ”Jeg 
så Skansens i 2000 og i tillegg hadde 
nemlig min onkel, Sjur, gått i korpset, 
og da bare måtte jeg begynne, så jeg 
begynte året etter i 2001. Jeg husker 
at jeg gikk i treningsbukse første 
marsjdag. Det var gøy.
”Hvordan var det å bli valgt som 
adjutant av sjefen i år da?”
”Det var spennende, overraskende, 
gøy og flott på en gang! Jeg hadde 
egentlig ikke trodd det.”
Og det er ingen tvil om at han gleder 
seg til årets sesong!
”Jeg gleder meg veldig! Jeg synes 
sjefen virker veldig seriøs og jeg 
gleder meg til å gjøre som han sier! 
Tror jeg...”
”Og til slutt, Carl Henrik; skal du 
en gang bli sjef for byens stiligste 
buekorps?”
”Ja! Men nå må jeg rekke bussen!”
Takk til Carl Henrik for intervjuet! Og 
jeg håper dette kan bli en inspirasjon 
til alle guttene i korpset fremover. 
Snart er det ny sesong med nye mulig-
heter til å verve gutter til korpset. 

Spilleglad: Carl Henrik Anderson vervet seks gutter til 
Skansens Bataljon i fjor. Belønningen var en splitter ny 
X-box 360 spillmaskin.

Tamburmajor 
Ove Hordnes
Ove er 17 år og bor 
på Skansemyren. Han 
begynte i 1998 og var 
fanebærer i 2004. 
Hobbyer: Trener vekter 
og tar førerkort. 

1. faneoffiser 
Ørjan Bakke Skauge
Ørjan er 18 år og bor et 
steinkast fra Skansen. 
Han går tredje året på 
Årstad. Han starter sin 
niende sesong. Ved 
siden av Skansens er 
det korsang som tar 
hans fritid. 

Korpsets stiftelsesdag 22. mai ble fei-
ret på Peppes pizza. Guttene fikk spise 
så mye de ville og da er det ikke så rart 
at Martin og de andre offiserene fikk 
frem det store gliset hos guttene.
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Brushyttestyret, sammen med en-
kelte andre gamlekarer, la opp til en 
aldri så liten feiring på Brushytten 
søndag 14 mai for å feire hyttens 75 
års jubileum. Her kunne du oppleve 
festlige skansegutter og priser du ikke 
trodde var mulig. Blant annet Perle & 
Bruse flasker direkte fra Hansabilen, 
Kvikk Lunsj og hotdogs for 1 krone. 
Buljong og annen varm drikke var 
helt gratis.
Været var meget skiftende, og vi 
fikk oppleve både hagl og sol på de 
timene arrangementet varte. Mange 
bergensere, både store og små, tok del 
i denne fine markeringen. Brushytten 
drives på dugnad av Skanseguttenes 
Forening, og samme forening har 
vært eier i over 25 år.
Øverst til høyre: Tor Skulstad og 
Svein Elholm serverte pølser i sol 
og sludd.
Nest øverst til høyre: Gamlekar og 
ivrig Brushytte-vanker Harald Tvedt 
solgte Perle & Bruse flasker for kroner 
1,-  direkte fra en veteran Hansa-bil, 
selvsagt ikledd tidsriktig antrekk.
Nest nederst til høyre: Mye folk 
hadde funnet veien til Brushytten 
denne søndagen.
Under: Mai måned til tross, det er 
snø i luften.

Tekst: Lars Petter Jørgensen
Foto: Lars Petter Jørgensen og 

Harald Trygve Tvedt

Sukkersnop og 
telefonsjokolade

Etter en særdeles vellykket landtur kom alle 
skanseguttene trygt frem og marsjerte tradi-
sjonsrikt fra festplassen og opp til Skansen. 
Der ble vi møtt av horder av foreldre og 
gamlekarer som ville få med seg slutten på 
sesongen 2006 for Skansens Bataljon.
Tradisjonsrikt ble det også på Skansen, hvor 
det var klart for utdeling av utmerkelser, og 
som dere kan se på listen på denne siden var 
alle utmerkelsene også i år meget fortjent. 
Spesielt må jeg få trekke frem vinner av 
den store vervepremien, Xbox 360, Carl 
Henrik Andersson som vervet ikke mindre 
enn over fem nye skansegutter til korpset! 
Dette er kjempe bra jobbet av gutten som 

nå er valgt inn som adjutant for Skansens 
Bataljon sesongen 2007. (Du kan lese et 
interessant intervju med Carl Henrik i dette 
nummeret av Skansegutten!)
Noe som også er verdt å merke seg er at 
det i forrige sesong var stor rift og hard 
konkurranse om tittelen som beste turgåer 
til Brushytten. Det endte til slutt med et 
uavgjort resultat mellom Sander Moldestad 
og Severin Skjøtskift som begge hadde gått 
akkurat like mange ganger den koselige 
søndagsturen til vår alles favoritthytte. 
Etter utdelingene, et par taler (deriblant 
gamlesjef Martins andre sjefstale) og flagg-
firingen var det duket for det store høyde-

punktet på alle avlutninger i regi Skansens 
Bataljon; nemlig den enorme gleden man 
får ved å kaste en sprellende sjef i Skanse-
dammen! Martin løp og løp rundt dammen, 
bak trærne og forbi gjerdet helt til offiserene 
fikk tak i han og gitt han (for andre gang) 
en kalddusj han sent vil glemme.
Takk for en flott sesong gutter, foreldre og 
gamlekarer! Vi snakkes 
igjen om ikke alt for 
lenge!
Tekst: 
Norman Zachariassen
Foto: 
Eirik Hagesæter

Utmerkelser 2006
Beste nybegynner i pelotongene:
2. pelotong: Jakob Sunde
3. pelotong: Truls Mjøs
Beste nybegynner i hele korpset: 
Jan Phan
Beste soldat i pelotongene:
1. pelotong: Oskar Ulstein
2. pelotong: Martin Berg
4. pelotong: Martin Ulstein
Beste soldat i hele korpset: 
Benjamin Hui
Beste slager: 
Sturle Myrmel
Beste fremmøtte slager: 
Sander Moldestad
Beste underoffiser:
Carl Henrik Andersson
Beste underoffiser:
Heltroppsjef i 1. pelotong, Carl 
Henrik Andersson
Beste offiser: 
Tamburmajor Erlend Liisberg
Skanseorden 1. grad:
Fredrik Tveitnes
Norman Zachariassen
Yngve Gorseth
Skanseorden 2. grad: 
Sigurd Nødtvedt
Beste turgåer: 
Sander Moldestad
Severin Skjøtskift
Vervepremievinner: 
Carl Henrik Andersson
Beste frammøtte pelotong: 
1. pelotong
Beste pelotong i eksersis: 
1.pelotong
Følgende personer ble takket for ut-
strakt støtte og fikk hver sin rose:
Lars O. Zachariassen
Arne Andersen
Lars Petter Jørgensen
Marianne Alvetun
Eirik Hagesæter
Magne Reime
Janicke Alvær
Stig Mjøs
Trygve Tveitnes
Vibeke Alvær

Martins aller aller siste dag

Bildetekster fra venstre mot høyre: 1. Fanegarde og slagere 
deffilerer på Skansen. 2. Yngve Gorseth, Norman Zachariassen 
og Fredrik Tveitnes ble tildelt Skanseordenet. 3. 1. pelotong 
v/Sigurd Nødtvedt var best i både eksersis og fremmøte. 4. Carl 
Henrik Andersson ble årets verver og beste underoffiser. 5. 
Tamburmajor Erlend Liisberg fikk pokal for beste offiser.
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Skanseguttenes Forening markerte 
lørdag 20. mai sin 75. årsdag. Etter 
endt Buekorpsenes Dag, og etter å ha 
fulgt bataljonen tilbake til Skansen, 
ble det servert forfriskninger i brann-
stasjonen kl 1800. To timer senere 
gikk turen til Hotell Terminus hvor 

60 staute gamlekarer i alle aldre ble 
tatt imot av formann Magne Reime 
og toastmaster for kvelden Tom E. 
Hansen. Sistnevnte berømmes for sin 
dyktige måte å lede kvelden på – alltid 
en fornøyelse å ha Tom E. i salen!
Formannen ønsket alle velkommen og 
middag ble servert. Det var lagt opp 
til en uhøytidelig aften og servering 
av gryterett og brød stod på menyen. 
Dette sammen med noe godt attåt vir-
ket å falle i smak. Selv om man måtte 
”hente” maten ved en buffé, var det 
tydelig at så vel mat som stemning var 
av det beste slaget. Mat var det nok 
av og vi observerte flere som ikke lot 
anledningen gå fra seg til å hente mat 
både to og tre ganger. Dette med buffé 
var kanskje ikke så dumt!
Innslag denne kvelden bestod av tale 
ved Lars Zachariassen, som var øn-
sket av styret til å si noen ord om for-
eldrene og deres ”liv på sidelinjen”.
Foreldrenes tilstedeværelse i og rundt 
organisasjonen vår er sterkere enn 
noen gang, og temaet hvilken rolle 
foreldrene skal ha i buekorpssammen-
heng er interessant. Lars Zachariassen 
rettet fokus mot et tema som nok vil 
bli gjenstand for diskusjon i lengre 
tid framover.

Brushytten er som kjent også 75 år i år 
og i den anledning var Harald Tvedt 
bedt om si noen ord. Han var delaktig 
i feiringen søndag 14. mai og har også 
skrevet en kort versjon av hyttens 
historie. Det var derfor naturlig at  
Harald formidlet hyttens historikk til 

festdeltagerne denne kvelden. Hyt-
tens historie er spennende og mange 
av oss har godt av å høre denne med 
jevne mellomrom. Brushytten er en 
viktig del av foreningens historie 
– forhåpentligvis vil den være det 
også i lang tid framover!
Kveldens hovedtale stod Kjell Nesse 
for. Sjefen fra 1952 fortalte om 
foreningens tilblivelse, et historisk 
perspektiv som selvsagt hører med 
ved en 75. års markering. Spesielt 
morsomt er det å høre om gamleka-
renes tilstedeværelse også før 1931, 
og det er liten tvil om at korpset også 
før gamlekarforeningen ble stiftet nøt 
godt av de tidligere aktives innsats.
Kveldens mest spenstige 
innslag stod Skansen 
Stringers for. Bandet be-
stod av Jan Erik Toklum, 
Harald Tvedt, Trygve 
Tveitnes, Fred Obert 
Larsen og Tom Ellings-
en. Musikerne serverte 
bergens- og rocke- perler 
på rekke og rad. Bandet 
virket samkjørt og fak-
tisk óg musikalske, og 
man skulle tro de ikke 
hadde gjort annet enn å 

Gamlekarene 7� år øve de siste 20-25 årene (altså siden 
de sluttet som aktive i korpset). Men 
øve hadde de faktisk gjort kun en 
gang tidligere – i studioet til Ellingsen 
torsdagen før! Imponerende – og 
forhåpentligvis ikke siste opptreden 
fra denne gjengen!
Kvelden inneholdt ikke damer og 
ikke dans – det virket ikke som en 
demper på stemningen. Tvert i mot 

gikk praten løst og buekorpsdebatter 
var det minst en av på hvert bord. 
Kvelden ble rundet av med marsj fra 
Terminus til Grand ved midnatt – hvor 
vi ble en del av Buekorpsenes Dags 
fellesfest.
Skansens gamlekarer marsjerte 
sammen med de øvrige korps’ gam-
lekarer til Festplassen hvor det ble 
avslutning med parade for fanene ca 
00.30.
En lang, flott og innholdsrik bu-
ekorpsdag var over. Vi gleder oss til 
neste markering, for slike kvelder gir 
mersmak!

Tekst: Holger Hagesæter
Foto: Lars Petter Jørgensen

Rockere: Skansen Stringers kaller de seg. Fra venstre Tom Ellingsen, Harald Tvedt, Trygve Tveitnes og 
Jan Erik Toklum. Fred O. Larsen spilte med dem også, men kom ikke med på bildet. 

Lystig lag: Skanseguttene koste seg på Terminus.  
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Brushytten åpner i 1931. Det er Georg 
Nilsen i samarbeid med AS Hansa 
Bryggeri, som får bygget hytten i 
krysset ved Rundemansveien og Blå-
mansveien. AS Hansa Bryggeri en-
gasjerer arkitekt Einar Oscar Schou, 
som også tegnet Fløirestauranten. 
Brushytten har et tiltalende utseende, 
en fin vestvendt plassering i et åpent 
terreng og blir tidlig meget populær. 
Den har i alle år vært et begrep blant 
byfjellenes turgåere og den er frem-
deles dagens mål for mange, ikke 
minst for bergenske barnefamilier på 
søndagstur.
Mot nord har Brushytten de første 
årene et serveringsrom, som er åpent 
for publikum. Midt på bygget er der 
en serveringsluke, vendt mot vei-
krysset like foran. Det er luker til å 
dekke vinduene når hytten er stengt. 
Bak hytten blir det bygget et utedo 
med tak over til selve hytten. Det er 
strenge krav til renovering og til drift 
av hytten ellers. På sydsiden hadde 
Brushytten egen flaggstang og den 
ble brukt hver søndag.
I 1938 gjør Nilsen noen forandringer 
på hytten. Den inntrukne betjenings-
disken og luken midt på bygget blir 
bygget frem, slik at det blir større 
plass inne. Samtidig blir serverings-
rommet utvidet. Men etter hvert blir 
inneserveringen likevel avviklet, det 

blir for liten sirkulasjon av gjester. 
Under krigen får Brushytten et opp-
hold i driften siden vareutvalget 
forsvinner. Hytten trenger likevel 
tilsyn og utlufting, og mang en gang 
får man nifse opplevelser under 
flyangrep når granatsplinter slår ned 
rundt omkring. 
I 1951 overtar Georg Nilsens datter, 
fru Ingrid Margete Foss, driften av 
Brushytten sammen med sin mann 
Fritz Foss. På slutten av 1950-tallet 
får Røde Kors Hjelpekorps bruke 
rommet under sin vakttjeneste. 
Brushytten betjenes hver søndag uan-
sett værforhold, bortsett fra i felles-
ferien. Det ville gått på stoltheten løs 
dersom hytten skulle være stengt. 
Varetransporten opp til Brushytten 
var et kapittel for seg. Hansa Bryggeri 
stod for transport av brus og Foss var 
svært fornøyd med denne servicen. 
Hansabrus var en selvfølgelig vare, 
hytten hadde nærmest navnet etter 
bryggeriet. Spesielt Perle og Bruse-
brus var populært. Om sommeren 
brukte bryggeriet en liten lastebil 
mens vinterstid kunne de stille de 
med to hester og slede dersom det 
ikke var farbart oppover med bil. 
Om vinteren blir brusen plassert i en 
liten blindkjeller under kjøkkenet for 
å hindre frostskader. 
Fritz Foss måtte selv stå for transport 

av de andre varene. Etter krigen får 
han seg bil og tillatelse til å kjøre 
varene opp. Foss kjørte varene opp til 
Brushytten sommersdagen. Bilen, en 
Chevrolet varebil, ble kalt for ”Sara”. 
Om vinteren var det straks mer stra-
basiøst. Foss kjørte først varene til 
Fløibanens nedre stasjon. Varene ble 
så fraktet inn til Fløibanevognene og 
transportert opp til øvre stasjon, båret 
opp trappene og inn i et rom de fikk 
disponere. Deretter dro de ned igjen 
til nedre stasjon for å hente resten 
av varene på samme måten, til alt 
var kommet opp. Videre ble varene 
trukket på kjelke med håndemakt helt 
opp til hytten. Det hendte de trengte 
truger og hele familien var med på å 
få varene opp til hytten. De skulle jo 
åpne klokken 09.00 hver søndag. Da 
kunne kundene få servert buljong i 
store hvite krus av en betjening i hvite 
bommulsfrakker. 
Foruten Brus og buljong, var Minde 
Blokk-sjokolade var svært populært. 
Freia Lohengren ble kalt for ”tele-
fonsjokoladen” etter utseendet. Mel-
kesjokoladen var også en god vare, 
både Minde og Freia sine. Prisen var 
1 krone.
Det var mange innbrudd i Brushytten 
også i tidligere tider. Intet forsikrings-
selskap ville forsikre hytten. Varene 
unntatt brusen ble derfor transportert 

ned til et lager i Fløibanens øvre 
stasjon og hentet opp igjen til neste 
åpningsdag. Vinterdagen kunne dette 
være slitsomt nok. Foss måtte selv stå 
for reparasjoner og ta det økonomiske 
tapet etter innbruddene.
Etter nærmere 50 års familiedrift av 
Brushytten, beslutter Foss i 1979 å 
innstille virksomheten. Ekteparet 
begynner å merke alderen. De ønsker 
at noen i familien skal overta driften, 
men dette blir ikke til. Det er ikke lett 
å finne aktuelle kjøpere, og hytten står 
uvirksom en tid. 
Etter initiativ fra Jan Skulstad i Skan-
seguttenes Forening, kjøper forenin-
gen Brushytten i 1980. Det er et stort 
løft for en frivillig organisasjon, men 
salget går i orden. Det har vært lagt 
ned svært mye arbeid til vedlikehold 
og modernisering av hytten, og det 
er ikke få timer representanter for 
korpset og foreningen har brukt både 
på dette og på å betjene publikum om 
søndagene de årene som er gått siden 
Brushytten kom i foreningens eie. I 
tillegg kommer transport av de varene 
som skal selges. 
Hver søndag er det et vaktlag av 
gamlekarer, som betjener Brushytten. 
De har gjerne med seg noen offiserer 
eller andre aktive buekorpsgutter, 
som synes det er kjekt å være oppe 
på Brushytten. Nøkler og penger 
leveres banken for så å hentes igjen 
av neste vaktlag. Slik har det fungert 
godt siden 1980. Inntekten er helt og 
holdent væravhengig.
I 1986 utvides lysløypen med en ek-

stra sløyfe fra Aasebu og sør-østover 
like til Brushytten, nordover til Sto-
rediket og tilbake til Aasebu. Da får 
skanseguttene lagt strøm i en luftka-
bel bort til Brushytten. Nå blir det god 
belysning i hytten og varmekabler i 
gulvet sørger for frostfritt varelager 
og det er ikke lenger behov for den 
lille blindkjelleren under kjøkkenet 
til bruslager.
Også skanseguttene blir plaget av 
flere innbrudd både gjennom veg-
ger og tak. Men hytten kles tilslutt 
med stålplater og innbruddene tar 
en slutt.
På slutten av 1990-tallet arrangerer 

buekorpsets gamlekarer ”Nissen drar 
hjem” hver januar måned. Et folkelig 
søndagsinnslag ved Brushytten hvor 
alle barnene får ta farvel med julenis-
sen før han skal tilbake til Nordpolen. 
Arrangementet er svært populært. 
I 2001 påbegynner kommunen ar-
beidet med å kartlegge aktivitenene i 
nedbørsfeltene til byens drikkevann.  
Kommunen skal ha full kontroll over 
dette for å unngå at vannkvaliteten 
forringes. Man mener at Brushytten 
ligger slik til at den kan ha et tilsig til 
Svartediket. Men Brushytten foruren-
ser ikke og da byens befolkning rea-
gerer på at dette landemerket vurderes 
flyttet, faller man ned på at Brushytten 
kan stå der den alltid har stått. 
I 2005 gir Sparebanken Vest allmenn-
nyttige fond kr. 600.000 til videreut-
vikling av Brushytten. Utbyggingen 
er under byggesaksbehandling i 
kommunen. 
Brushytten runder 75 år i 2006 og det 
er ikke få turgåere den har gledet opp 
gjennom årene som har gått.  

Takk til Wenche Berntsen (datter til 
Ingrid og Fritz Foss), Nils A. Aasen 
og Odd J. Axelsen.
Nyttig kilde: Bergensernes Fjellver-
den bind 1.

Tekst: Harald Trygve Tvedt
Foto utlånt av Wenche Berentsen

7� år gammel hytte

Vellykket skalldyraften
Formannen i foreningen disket opp med hjemmelaget blåskjellsuppe da 
nærmere 30 av foreningens medlemmer var samlet til Skalldyraften 24. 
november. Det var litt senere på året enn vanlig men både krabber og reker 
smakte likevel fortreffelig. Da Jan Rune Smørdahl (bildet) og Harald Tvedt 
dro frem gitaren og alle stemte i den ene bergenssangen etter den andre var 
stemningen som den pleier når skansegutter samles for å ha det hyggelig. 
Takk til alle som møtte og ikke minst til kjøkkenpersonalet!Nakent: Slik det så ut rundt Brushytten på Midtfjellet i 1935.

Uteservering: En koselig dag med uteservering i kroken bak hytten.  

Vinter og snø: Kalde bergensere i kø for varm buljong.
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HALFDAN L. SOLBERG A.S
Leverandør av kjemikalier til næringslivet: 

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

DRA FORDEL AV VÅR EKSPERTISE!

2. faneoffiser Jarand 
Høynes Lekve
Jarand er13 år og star-
ter sin tredje sesong i 
korpset. Han bor like 
ovenfor brannstasjonen, 
i Skanselien. 
Hobbyer: Trener vekter, 
fotball, klatring. 

3. faneoffiser 
Anders Bredvik
Anders er13 år og også 
han er bosatt på Ulset. 
Han er 1. kompanisje-
fens lillebror. Andersgår 
i 7. klasse på Haukeda-
len. 
Hobbyer: Venner, fot-
ball, pc- og tv-spill. 

Foreslått fredet
Riksantikvaren har nå foreslått å frede 
både Skansen brannstasjon og Skan-
sedammen. For stasjonen vil frednin-
gen gjelde både eksteriør og interiør, 
for dammen blant annet struktur og 
volum. Også resten av det inngjerdete 
området er foreslått fredet.
Spørsmålet om fredning kom opp da 
Bergen Parkeringsselskap ønsket å 
bygge parkeringshus i Skansedam-
men. Disse planene ble vedtatt av 
Bergen Kommune i 2003, og anleggs-
start var planlagt tidligere i år. Nå kan 
det se ut som om Riksantikvaren har 
satt en endelig stopper for disse.
Anlegget blir av Riksantikvaren be-
traktet som et kulturhistorisk brann-
vernanlegg fra første del av det 20. 
århundre, bygget i en periode der im-
pulser fra jugendstil ble blandet med 
lokale bygningstradisjoner inspirert 
av 16 og 1700-tallets panelarkitektur. 
Riksantikvaren ønsker også å bevare 
rominndeling og fast inventar i sta-
sjonen og understreker at dammen 
og området rundt stasjonen må sees i 
sammenheng og sammen gir et bilde 
av hvordan det i sin tid fungerte. 
Anlegget er komplett og fremstår 
etter Riksantikvaren sin mening som 
ganske autentisk. 
Av fredningsforslaget følger en rekke 
restriksjoner som blant annet omfatter 
ombygging av både dam og brannsta-
sjon, tapping av dammen, utskifting 
av bygningselementer, endring av 
overflater og landskapsinngrep i 
området. Det er eier, i dette tilfel-
let altså Bergen kommune, som har 

ansvaret for vedlikeholdet av fredete 
bygninger. 
”Fra 1990-tallet er det igangsatt ar-
beid med flere tematiske landsverne-
planer. Dersom det skulle utarbeides 
en slik plan for brannstasjoner, ville 
Skansedammen og brannstasjonen 
vært selvskrevne på listen. Å fjerne 
dammen vil redusere kulturminnever-
dien ved brannstasjonen betraktelig”, 
skriver Riksantikvaren i sitt forslag. 
At anlegget forteller en viktig historie 
i forhold til Bergen by med dens bran-
ner kan det neppe være tvil om og at 
det allerede er igangsatt fredning av 
en annen brannstasjon i Bergen gjør 
etter Riksantikvarens mening forsla-
get viktigere. 
Videre står det i forslaget at brann-
stasjonen ble lagt ned i 1972, og at 
området er regulert til friområde og 
er mye brukt av beboere i området 
og av turister. Sannheten er vel heller 
at siste brannbil rullet ut av stasjonen 
i 1968 etter at driften ble redusert i 
1964. Og at området alltid har vært 
et lukket område i et ellers mye brukt 
friområde. Godt synlig som den er, 
brannstasjonen, beliggende på et av 
byens beste utsiktspunkt, blir den 
også vurdert som et av byens viktigste 
turistattraksjoner. Også dette kan man 
vel stille noen spørsmålstegn ved.
I sin tid – og det var lenge før telefon 
eller mobiltelefon var allemannseie 
– var det direktelinje fra brannsta-
sjonen på Skansen og ned til hoved-
brannstasjonen.  Skansevakten måtte 
rapportere til hovedbrannstasjonen 

hvert 20. minutt. Flere bybranner på 
1900-tallet ble oppdaget og varslet 
fra Skansen. På folkemunne fikk 
brannstasjonen tilnavnet ”Rollands-
kjerken”, etter brannsjef Rolland, da 
den stod ferdig i 1903. 
Riksantikvaren varslet Bergen kom-
mune i desember 2004 om at fred-
ningssaken ble igangsatt. Kommunen 
støttet den gang Riksantikvarens 
vurdering av Skansen brannstasjon 
som et viktig kulturminne, men var 
uenig i dens vurdering av dammen. 
Hordaland fylkeskommune påpekte 
at det var svært viktig å finne en 
snarlig løsning på parkeringsproble-
mene i bydelen, men støttet for øvrig 
Riksantikvarens varslede fredning. 
Forslaget til fredning ble lagt ut til 
offentlig ettersyn i desember 2006 
med en frist på 6 uker til å komme 
med uttalelser. Eventuelle merknader 
skal oversendes kommunen som så 
skal behandle fredningsforslaget. An-
legget er å betrakte som fredet inntil 
Riksantikvaren har endelig avgjort 
fredningsspørsmålet.
For Skansens Bataljon og Skanse-
guttenes Forening kan fredning av 
spesielt bygningen få store konse-
kvenser. Hvilke vilkår som vil bli 
satt vedrørende bruk av lokalene, 
herunder hva som kan bli krav til 
for eksempel endringer av interiør 
med videre, er vi foreløpig usikre på. 
Skanseguttenes forening vil i løpet 
av desember 2006 undersøke best 
mulig hvilke konsekvenser som kan 
bli aktualisert, og vurdere å svare 
Riksantikvaren i forbindelse med den 
aktuelle høring.

Tekst & foto: Eirik Hagesæter

Nå kan du nå Skansens Bataljons 
internettsider via et nytt, enklere og 
norsk domenenavn. Skansegutten.no 
er vårt nye domene. Fortsatt vil du 
komme til en av de mest oppdaterte 
buekorpssidene på nettet. Og vi har 
ikke tenkt å gi oss heller, tvert imot. 
Jeg skal forsette å utvikle websidene 
til det bedre; både når det gjelder inn-
hold og brukervennlighet. Har mange 
planer, og kommer til å med å dele 
dem med dere fortløpende.
Også denne julen blir det julekalen-
der på Skansegutten.no. Nytt av året, 
åpner vi kun en luke i uken. Nytt 
spørsmål og ny vinner hver eneste uke 
frem mot jul. Når dette leses er nok 

www.skansegutten.no
alle lukene åpnet. Men fortvil ikke. 
Har planer om flere nye konkurranser 
i 2007, med mange flotte premier. 
Følg med!
Målet til undertegnede er minst en 
oppdatering i uken, helst flere. For å 
klare dette trenger vi bidrag fra dere. 

Alt er av interesse, om det så bare er 
korte innlegg eller et bilde send det 
til oss på lpj@skansegutten.no. Vi har 
også en gjestebok hvor alle besøkende 
kan ligge igjen en hilsen.
Vi er åpen 24 timer i døgnet, velkom-
men innom!

Med skansehilsen
Lars Petter Jørgensen

webredaktør 
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Husstyret
Holger Hagesæter

husstyret@skansensbataljon.com
Stian Hofstad
Jarle Nautnes

Vidar Staalesen
Kenneth Mundal

Jan-Frode Grønvigh

Turkomiteen
Petter Helle

Trygve Tveitnes

Skanseguttenes 
Forening 2007

Styret
Formann

Magne Reime 
Telefon 992 72 208

Fred O. Vaksdal Larsen
Holger Hagesæter
Trygve Tveitnes
Trond Oldervoll

 Even Eide
Petter Helle

Brushyttestyret
Obert Wetaas

Mobil: 977 93 400
Svein Elholm

Mobil: 913 28 388

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

Når det er to uker til julaften har nok 
de fleste begynt å rette blikket mot 
julegaver, kryddersild og juletrelys 
som ikke virker. Trommeslagere fra 
Skansens ville det annerledes. En 
regntung desemberlørdag møtte syv 
aktive og tidligere aktive slagere til 
”førjulsslagertrening” på Skansen.
Vi møttes kl 15.00 og trommet hal-
vannen time som om det bare var en 
uke til 17. mai. Etterpå laget trom-
memester Jan Erik Toklum gløgg til 
guttene og vi ble enige om å samles 
på nytt ut på nyåret. 
Til alle trommekyndige skansegutter 
som ikke var med på lørdag: Ta turen 
neste gang. Om ikke Jan Erik lager 
gløgg er muligheten for en kopp varm 

Trommet julen inn !

buljong absolutt til stede. 
Meld din interesse til Jan Erik på 
epost jetoklum@gmail.com dersom 
du vil bli varslket om fremtidige 
samlinger for gamlekarslagere. 

Husk juletrefesten 
lørdag 13. januar
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På stedet hvil...
Les flere vitser på www.skansensbataljon.com Sjef

Erlend Liisberg
Fjellveien 62 
5019 Bergen

Tlf.: 55 32 20 25 / 93 29 07 61
1. Kompanisjef
Thomas Bredvik

Myrdalskogen 306
5117 Ulset 

Tlf.: 55 18 53 78 / 922 65 559
2. Kompanisjef

Normann Fredrik Zachariassen
Nattlandsåsen 18a

5231 Paradis 
Tlf.: 55 91 17 01 / 909 69 838

Fanebærer
Mads Fredrik Osen
Kronhengsgaten 2

5003 Bergen
Tlf.: 55 32 87 87 / 997 03 205

2. Løytnant
Jørgen Fie Padøy Mathisen

Wernersholmveien 18e  
5232 Paradis

Tlf.: 55 91 21 31 / 928 65 380
�. Løytnant 

Petter Idar Bruåsdal 
Myrdalskogen 278

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

Tamburmajor 
Ove Hordnes

Skansemyrsveien 17
5019 Bergen

Tlf.: 55 31 09 08 / 481 07 920
1. Faneoffiser 
Ørjan Bakke 

Claus Fastingsgt. 17
5035 Bergen 

Tlf.: 55 36 68 72 / 957 66 089
2. Faneoffiser 
Jarand Lekve
Skanselien 3a
5031 Bergen

Tlf.: 55 96 20 26
3. Faneoffiser 

Anders Bredvik
Myrdalskogen 306

5117 Ulset
Tlf.: 55 18 53 78 / 928 40 310

4. Faneoffiser
Severin Skjøtskift
Vetrelidsalm. 31

5014 Bergen
Tlf.: 55 31 71 64 / 473 24 566

Adjutant 
Morten Reksten
Gimleveien 71
5052 Bergen

Tlf.:55 29 88 25/ 951 65 360

Offiserene 2007

For e-post adresser se  
www.skansensbataljon.com

4. faneoffiser 
Severin Skjøtskift
Severin er13 år og går 
i 7. klasse på Christie 
Krybbe. Fetteren til 
avtroppende sjef starter 
sin åttende sesong og 
første år i rådet. Flittig 
turgåer som også er 
mye med venner, spiller 
musikk og tv-spill.

Adjutant 
Carl Henrik 
Andersson 
Carl Henrik er 12 år 
og bor på Minde. Han 
har gått i korpset siden 
2001. Når han ikke 
verver gutter til korpset 
spiller han ishockey.

Det er bedre…
å tisse på fryseren, enn å fryse tis-
sen. 
å fryse i teltet enn å telte i fryseren. 
å hoppe i sjøen enn at sjøen hopper. 
med penger uten konto, enn konto 
uten penger.  
å banke raneren en å rane banken.
med en time i Ølen, enn en øl i 
timen.
å tisse på sagen, enn å sage på tis-
sen. 
å stikke nesa si i andre sine saker enn 
å stikke andre sine saker i nesa.
å ha system i rotet enn å ha rot i 
systemet.
En elefant hadde det for vane å gå 
gjennom ei maurtue på sin daglige 
spasertur, og en vakker dag hadde 
maurene fått nok. De bestemte seg 
for å gå til angrep. En dag da ele-
fanten kom traskende som vanlig, 
lå de klare. En av maurene gav et 
signal og hele kolonien hoppa på 
elefanten. Elefanten rista fort alle 
maurene av seg, men en modig 
maur, Maurtin, klarte å holde seg 
fast bak det ene øret til elefanten. 
Da kom det unisont fra resten av 
kolonien:
-Maurtin! Kvel ham, kvel ham!
Hos dyrlegen.
-Hvordan skal jeg bli kvitt loppene på 
hunden min?
-Jo, først strør du sand over den, og 
etterpå heller du whisky over.
-Hva, hjelper det?
-Ja, da blir loppene fulle og kaster 
steiner på hverandre ...
Verdens korteste spøkelseshistorie:
Den aller, aller siste skapningen på 
jorda sitter dønn alene hjemme, så 
banker det på døra...
-Mamma, mamma, snufs, jeg vil 
ikke på fotballkamp i dag. De andre 
er så ekle mot meg, snufs, snufs.
-Så, så, gutten min, du er nok nødt 
til å gå.
-Hvorfor det?
-Du er jo treneren til Rosenborg.
Ekspeditøren: -Dette er en utmerket 
papegøye frue.
Fruen: -Kan den snakke?
Ekspedittøren: - Ja, når du drar den i 
det venstre benet sier den ”God dag” 
og når du drar den i det høyre benet 
sier den ”God natt”.
Fruen: -Men hvis jeg drar den i begge 
bena da?
Papegøyen: -Da detter jeg av pinnen!

En liten gutt ønsket seg virkelig 
1000 kroner, og ba til Gud i ukevis, 
uten at noe skjedde. Til slutt valgte 
han å skrive et brev til Gud for å be 
om 1000 kroner. Postvesenet mottok 
brevet, som var adressert til ”Gud, 
Oslo”, og besluttet å videresende 
det til statsminister Jens Stoltenberg. 
Statsministeren moret seg virkelig 
over brevet, og videresendte det til 
Kristin Halvorsen med beskjed om 
å sende gutten penger. Kristin Halv-
orsen synes 1000 kroner var i meste 
laget for en liten gutt, så hun sendte 
100 kroner. Den lille gutten jublet da 
han fikk pengene, og han satte seg ned 
og skrev et takkebrev til Gud: ”Kjære 
Gud, tusen takk for pengene du sendte 
meg. Jeg har forresten merket meg 
at du sendte det via regjeringen, og 
de drittsekkene trakk 90 prosent i 
skatt!”
-Hvorfor har du en agurk på ho-
det?
-Jeg har det hver onsdag.
Men, det er torsdag i dag.
-Oi sann, da må jo folk tro jeg er 
gal.
Det var en dag to bønder sto og snak-
ket med hverandre om hester. Det 
hadde seg sånn at den ene bonden 
hadde to hester, og den andre lurte 
på hvordan han kunne se forskjell på 
disse hestene.
-Jo, det er lett, svarte bonden, den 
svarte har lang hale, mens den hvite 
har kort...
En mann som var i kirken skulle 
på toalettet, men så kom presten 
og spurte:
- Hvor skal du kjære venn?
- På toalettet!
- La Gud være med deg.
- Nei takk, jeg går alene.
En lovende ung forretningsmann had-
de nettopp fått nytt kontor, og første 
dag på kontoret kom det en person 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...
Vet du hva man kaller en flue som 
surrer inne i hodet på en blon-
dine?
-Lost in space........

På formiddagen stilte offiserer og 
Slagere på Skansen. De skulle ned 
å være med i den innledende runden 
av Slagerkonkurransen, og Fane-
bærerkonkurransen. Dessverre kom 
verken Erlend eller Mads blant de 
3 beste, men det må sies at begge 
gjorde en flott oppvisning. Senere på 
Dagen stilte i overkant av 60 stolte 
Skansegutter på linje på Skansen. 
Og 80 stolte Gamlekarer med hele 
39 slagere!!
Gamlekarene marsjerte foran korpset 
ned til Festningen, der Skansen skulle 
marsjere først gjennom byen til Fest-
plassen. På Festplassen ble marsjene 
til alle korpsene spilt, da de hadde 
innmarsj, etterpå ble det finaler i 
konkurransene, der Tamburen fra vårt 
alliansekorps Sydnæs vant finalen i 
Trommeslagerkonkurransen, mens 
fanebærer fra Nordnæs vant i Fane-
bærerkonkurransen. Skansens viste 
(som alltids) at vi er byens stiligste 
korps. På veien opp igjen til Skan-
sen marsjerte korps og gamlekarer 
side om side og slagergjengene slo 
sammen, og det skal sies at de mer 
enn 50 slagerne ga lyd fra seg så mar-

sjene lød over hele byn. Mange ble 
mektig imponert av det flotte synet. 
På Skansen ble dagen avsluttet med 
parade for fanene, og etter at sjefen 
hadde takket for fremmøte av aktive 
og eldre skansegutter, tredde korpset 
av. Etterpå ble det til alles glede utdelt 
hotdogs til soldatene. 
Men dagen var ikke over for alle! 
SKAFO fylte 75 år og hadde fest på 
hotell Terminus, her ble det et festelig 
lag, og etterpå marsjerte gamlekarer 
og sjefen bort til Grand hvor de møtte 
de som var med på festen der. Kvel-

den ble avsluttet med nattparade på 
Festplassen.

Tekst: Mads Fredrick V.Osen
Foto: Fam. Zachariassen

Buekorpsenes Dag

Bergenhus: Guttene er samlet 
på Festningen før avmarsj mot 
Festplassen. 

Stram gjeng: Magne Reime og rundt 
60 andre gamlekarer på Bryggen. 

39 slagere: F.v.: Eirik Haugland, 
Fred O. Larsen, Trygve Tveitnes 
og Nils Bjarte Bø.
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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.

Bak f.v.: 2. faneoffiser Petter-Idar Bruåsdal, 3. faneoffiser Ørjan Bakke Skauge, 1. faneoffiser Idar 
Furevik, tamburmajor Erlend Liisberg, 4. løytnant Jørgen Fie Padøy Mathisen, 2. løytnant Norman 

Fredrik Zachariassen og adjutant Morten Reksten.
Foran f.v.: 2. kompanisjef Thomnas Bredvik, fanebærer Mads Fredrick Valencia Osen, sjef Martin Alvær, 

1. kompanisjef Sigurd Nødtvedt. 

Offiserene 2006

Skansegutten ønsker alle 
sine lesere en riktig god jul 
og et godt nytt buekorpsår.


