
ORGAN FOR SKANSENS BATALJON
Nr. 1, mars 2010 - www.skansegutten.no - 54. årgang



SKANSEGUTTEN 1/20102 SKANSEGUTTEN1/2010 3

InnspilletEtterlysning
Skanseguttenes Forening øn-
sker å komme i kontakt med 
personer som har bilder og 
film av Skansens Bataljon. 
Vi vet at mange har gamle bil-
der og filmkassetter liggende 
og vi ønsker gjerne å kopi-
ere dette.  Vi vil selvfølgelig 
dekke alt av kostnader dette. 
Ta kontakt med Lars Petter Jør-
gensen på telefon 934 26 042 eller 
e-post lpj@skansegutten.no.

Foreningen samler info
Skanseguttenes Forening sendte 
for kort tid siden ut en oppmoding  
til medlemmene om å sende inn 
kontaktinformasjon. Særlig håper 
foreningen å få samlet langt flere 
e-post adresser slik at man kan 
forenkle utsending av informasjon 
til medlemmene. 
Dersom du ikke allerede har fulgt 
oppfordringen og sendt inn opp-
lysningene det blir bedt om håper 
vi du vil ta deg ti minutter og gjøre 
dette snarest. 
De av foreningens medlemmer 
som ikke har e-post vil selvsagt 
få informasjon i posten slik de 
gjør i dag. 
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redaksjon 2010
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Forsidefoto:   Skansens 
Bataljons fanegarde marsjerer 
inn på Skansen for første gang 
denne sesongen, lørdag 20. 
februar 2010.
Foto: Vidar Langeland, BA.

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.
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Tropp i 1. pelotong:
Kim-Henrik Eriksen
Kim-Henrik er 13 år og, 
går i 8. kl. på Slåtthaug. 
Han liker å være med 
venner, spille ps3 og 
fotball. Han begynte i 
SB i 05, men tok seg en 
pause i 09. I år begynner 
Kim igjen som troppsjef 
i første pelotong, og det 
gleder han seg veldig til.

Tropp i 3. pelotong: 
Andreas Lien Aldeholm
Andreas er en dyktig 
skansegutt, som fyller 
hele 13 år i mai. Han be-
gynner nå på sin 7 sesong 
i Skansens og sitt tredje 
år som troppsjef. Andreas 
håper på et stort og stilig 
Skansens Bataljon til 
jubileumssesongen. 

Hilsen fra redaksjonen 
Hei alle skanseinteresserte!
Det har gått hele fire år siden sist 
Skansegutten ble utgitt. Flere flotte 
skansesesonger har blitt gjennomført 
siden forrige utgave forelå. Under-
tegnede og Lars Petter Jørgensen i 
redaksjonen er stolte over å endelig 
presentere et nytt nummer av Skan-
sens Bataljons medlemsblad. 
Bladet inneholder hovedsakelig nytt 
stoff fra 2009 sesongen, men det har 
også noen eldre artikler fra tidligere 
forsøk på å gi ut et blad de siste fire 
årene.
Det skjer mye på Skansen for tiden. 
I skrivende stund foregår det inn-
melding i tårnet og det er bare to 
uker igjen til sesongstart i en av de 
viktigste skansesesongene på lang 
tid. Etthundreogfemtiårsdag fyller 
vårt kjære buekorps i 2010 og vi i 
redaksjonen gleder oss til en spen-
nende jubileumssesong.
Vi ønsker å takke alle som har bidratt 
til en ny utgivelse av Skansegutten.  
Redaksjonen er avhengige av hjelp 
i form av artikler, historier, tips og 

bilder og setter stor pris på alle som 
hjelper til. Våre trofaste og nye an-
nonsører er vi også svært takknemlige 
for at støtter oppom bladet. En sær-
skilt takk til Eirik Hagesæter er også 
på sin plass, Eiriks hjelp ved å sette 
sammen bladet, sammen med råd og 
tips er uvurderlig.
Ellers oppfordrer vi alle til å besøke 
internettsiden www.skansegutten.no 
som flittig blir oppdatert med skan-
sestoff, både i og utenom sesongen.
Vi gleder oss til en spennende jubi-
leumssesong og ser frem til igjen å 
se Skansens 
Bataljon mar-
kere seg i by-
ens gater.
Kos dere med 
bladet!

På vegne av 
redaksjonen, 
Skansehilsen

fra 
Erlend  

Liisberg 

Kjære mor og far
Foreldregruppen på Skansen ønsker 
gjerne flere med på laget. Formålet 
med foreldregruppen, er å være der 
for guttene, hjelpe til hvor det trengs 
uten å blande oss inn i guttenes akti-
viteter. Vi stiller opp på arrangemen-
ter, besørger mat og drikke og ellers 
annet. Ta kontakt med Brit Molde-
stad telefon 922 26 355 eller e-post  
bogt.moldes@hjemme.no 

Skansens på facebook
Du finner nå Skansens Bataljon på 
facebook. Du treffer kanskje en gam-
mel skansevenn igjen! Bli medlem i 
”Skansens Bataljons venner” du også!
www.facebook.com. 

Ros til Web-redaktøren!
www.skansegutten.no er den desidert 
fineste av alle buekorpssider. Den blir 
oppdatert godt og ofte, og er en ny-
telse for enhver skanseinteressert. Ros 
til web-redaktør Lars Petter Jørgensen 
for glimrende arbeid. Stå på!

Simon Snorkel
Da flaggkommandøren i Skansens 
Bataljon skulle heise flagget første 
marsjdag 2009, oppdaget han at noen 
hadde trukket flagglinen igjennom 
trinsen øverst på flaggstangen på 
Skansen. Dermed kunne ikke flagget 
heises denne viktige dagen. Men med 
god innsats av selveste Simon Snorkel 
brannbil, som rykket ut fra Sandviken 
Brannstasjon, fikk vi flagglinen ned 
igjen. Dermed kunne flagget heises 
på 1. marsjdag og markere starten 
på sesongen 2009. Mange takk til 
brannvesenet for at de hjalp oss med 
flagget.

Harald Tvedt

Ny vinduer i tårnet
Vi setter stor pris på at nye vinduer 
endelig er på plass i øverste tårnsek-
sjon. Noen av de gamle vinduene har 
lenge vært sprukket, men for en tid 
tilbake ble disse erstattet med trepla-
ter. Nå er altså nye vinduer på plass, 
og offiserene kan endelig tenke klart 
som glass igjen.

Rådet

Nye postkasser
Husstyret har fått montert postlås i 
døren på Skansen. Sammen med nye 
postkasser gjør dette oss nå helt sikker 
på at all post kommer trygt frem til 
Skansens Bataljon og Skanseguttenes 
Forening.

Brushytten skinner!
Må si meg meget imponert av hva 
dere skansegutter har fått til med 
Brushytten på midtfjellet. Hytten 
er en fryd for øget og folkene som 
jobber der er alltid smilende og hyg-
gelige. Lykke til videre med det gode 
arbeidet – byens befolkning setter stor 
pris på dette!

Gammel dræggegutt

Til rådet, slagere og soldater
Tusen takk for en fantastisk flott 
blomsterbukett jeg fikk fra dere på 
sesongavslutningen, det varmet en 
Skansemor. Takk for en flott sesong 
i 2009! 

Brit
Giv akt!

Avtroppende skansesjef Norman Za-
chariassen gikk rett fra skanseunifor-
men til kongens klær. I siste utgave av 
”Gardisten” pryder denne stolte skan-
segutten selveste forsiden av bladet. 
Selv om det er meget stor forskjell 
mellom det å være buekorpsgutt og 
miltær har han nok en god ballast når 
det gjelder disiplin og kommandoer. 
Vi ønsker ham lykke til videre med 
verneplikten og vi gleder oss til å få 
ham tilbake som ivrig gamlekar.

stasjon som motiv lansert. 
Frimerket fra Skansen ble lagt ut for 
salg tirsdag 15. september og er for-
håpentligvis en godbit for samlere 
og skansegutter!

Skansen på frimerke
Mørket senker seg over Skansen. 
Bak Fløyfjellet stiger månen opp på 
den kalde klare vinterhimmelen. Vår 
hoff-fotograf Eirik Hagesæter tenner 
alle lysene i brannstasjonen og gjør 
klart for fotografering.
Fotoseansen utspant seg en februar-
dag i 1992. Skansen er et yndet sted 
for nattfotografering og Eirik er nok 
ikke den eneste som har foreviget 
brannstasjonen. 17 år senere får 
Per Arne Dale ved Sentrum post-
kontor se bildet. Han har allerede 
fått laget frimerke med motiv av 
den gamle hovedbrannstasjonen.  
Nå er det brannstasjonen på Skansen 

sin tur å bli brevporto. 1000 frimer-
ker er trykket opp og er kun å få 
kjøpt på postkontoret i Exhibition og 
på Postens 
nettsider. 
Senere i vin-
ter kommer 
de t  t r ed je 
frimerket i 
ser ien .  På 
f r imerkets 
dag 16. no-
vember ble 
f r i m e r k e t 
med Sand-
viken Brann-
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Hei alle Skanseinteresserte!

Når du leser dette er vi forhåpentligvis godt i gang 
med årets Skansesesong. Offiserene har imid-

lertid allerede jobbet siden midten av august med å 
planlegge jubileumssesongen, og vi er overbevist om 
at vi har klart å fylle den med mange gøye aktiviteter. 
Vi skal blant annet lede Flaggtoget på 17. mai, Bu-
ekorpsenes Dag skal avholdes, og vi skal selvfølge-
lig feire 150-årsjubileet på en fantastisk måte. Årets 
landtur kommer til å gå til Sommarland i Bø, og jeg 
er overbevist om at vi kommer til å få en fantastisk 
tur. Det er rett og slett bare å begynne å glede seg!

Selv om Skansens Bataljon utvilsomt er Bergens 
stiligste buekorps, er vi dessverre ikke størst. Et 

gjennomsnitt fra 2009 på under 50 gutter på linje er 
rett og slett ikke godt nok. Skal vi klare å øke dette 
til neste år, trenger vi i Rådet hjelp fra 
både aktive, foreldre og gam-
lekarer. Vi vet at mange 
av de aktive guttenes 
kamerater har lyst til å 
begynne i korpset, men 
det er gjerne foreldrene 
som setter foten ned. Hvis 
dere som har gutter i korp-
set kunne tatt kontakt og   
overtalt foreldrene, hadde vi i Rå-
det vært evig takknemlige for det. 
Hadde hver gutt vervet bare en kame-
rat, noe som ikke er helt urealistisk, 
hadde vi kunnet stille over 100 gutter på 
linje. Hadde ikke det vært fantastisk?

For alle aktive er det ekstra spesielt å møte på 
Skansen når det er mange tilskuere til stede. 

Mange foreldre møter opp igjen lørdag etter lørdag, 
og følger korpset rundt i strøket. Det er vi kjempeglad 
for! Det som derimot kunne vært bedre er gamleka-
renes oppmøte. Vi hører stadig at vi er for få soldater 
på linje, men dere er sannelig altfor få gamlekarer 
på tilskuerplass også. Jeg er overbevist om at også 
i dere gamlekarers familier er det mange gutter på 
”Skansealder”. Ta dem med opp på Skansen, bli med 
når vi marsjerer, og bidra til at Skansefamilien bare 
vokser og vokser.

Nå over til noe helt annet. Det bladet som du nå 
holder i hendene er resultat av iherdig jobbing 

av redaksjonen. Redaktør Erlend Liisberg har gjort 
en fantastisk jobb med å få ut Skansegutten for første 
gang siden 2006. Jeg vil også rette en stor takk til we-
bredaktør Lars Petter Jørgensen som driver websiden 
vår www.skansegutten.no. Jeg vil oppfordre alle til 
å besøke disse sidene ofte, da det jevnlig oppdateres 
med hva som skjer i Skansens regi.

Til slutt vil jeg igjen oppfordre alle aktive, foreldre 
og gamlekarer til å verve nye medlemmer, samt 

at dere som allerede går fortsetter til neste år. Når ba-
taljonen marsjerer for første gang i 2010, håper 
jeg at vi ser mange 
k j e n t e ,  m e n 
enda flere 
nye fjes på 
S k a n s e n . 
Det er slik 
vi kan klare 
å holde bue-
korpstradisjo-
nen i live.

Sjefen har ordet
Stor Skansehilsen fra 

sjef 2010
Jørgen Fie 

Padøy 
Mathiesen
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Sjef Jørgen Fie  
Padøy Mathiesen

Som årets sjef 
er Jørgen 19 
år gammel, og 
går i sitt siste år 
på Fana Gym-
nas. Når Jør-
gen ikke er på 
Skansen eller 
jobber med lek-
sene sine, spil-
ler han fotball, 
er  med ven-

nene sine og jogger lange turer. 
Jørgen sin skansekarriere startet i 
2001. Jørgen var en særdeles dyktig 
nybegynner og mottok dette året ut-
merkelsen; Beste Nybegynner i hele 
korpset. Året etter viste han også sin 
dyktighet ved å bli Beste Soldat i 
pelotongen. Jørgen startet sin rådskar-
riere i 2005 som adjutant og siden har 
det bare gått oppover i rangstigen. 
Fjorårets 1.kompanisjef har også 
mottatt Skanseorden av første grad, 
og ble Beste Offiser 2009.

1. kompanisjef  
Anders Bredvik

Anders blir 16 
år før sesongen 
og går i 10 klas-
se på Blokk-
haugen Skole. 
På fritiden liker 
han å være med 
venner. 
Anders begynte 
i korpset bare 
fem år gammel 
for hele tolv(!) 

sesonger siden. Han ble valg inn som 
en stolt faneoffiser i 2007 og året etter 
gikk han inn som 4 løytnant, før han 
rykket opp til 2 løytnant i 2009. I år 
er Anders valgt inn som 1.komanisjef 
og akter å gjøre sitt beste for korpset 
Anders er i år Rådets vervesjef  og 
akter å arbeide hardt for å få korpset 
større. Han håper at alle skanseinte-
resserte vil hjelpe han i dette arbeidet.

2. kompanisjef  
Morten Lygresten

Morten er en 16år gammel gutt (17 i 
april) som tilbringer hverdagen sin på 
Årstad videregående skole, noe som 
han trives veldig godt med; han går 
nemlig på Årstad’s Elektrolinje. Når 
Morten ikke er opptatt med lekser og 
skolearbeid trener han taekwondo, 
spiller data, er med venner eller er på 

skytebanen.
Morten begynte 
sin skansekar-
riere en vårdag 
i 2007. Morten 
var en særde-
les dyktig ny-
begynner  og 
endte dermed 
opp med beste 
n y b e g y n n e r 
i hele korpset 

2007. I fjor var Morten sideoffiser, 
en oppgave han klarte bra, men i år 
har han tatt steget til 2.kompanisjef.
Morten begynner nå på sitt andre år 
som Juletrefestkomiteleder og Korp-
sets ”Reporter”. Han sender stadig 
stoff til www.skansegutten.no.
2. løytnant Fredrik Tveitnes

Fredrik er en 
15 år gammel 
kjernekar og 
går i 10. klas-
se på Håstein 
skole. Fotball, 
innebandy og 
g i ta r sp i l l ing 
er bare noen 
av aktivitetene 
Fredrik holder 
på med på fri-

tiden. Selvfølgelig gjør han jo også 
lekser og er ofte med vennene sine. 
I denne sesongen, hans niende, er 
Fredrik valgt inn som 2.løytnant.  
Fredrik har hatt en lang skansekar-
riere, både som soldat, underoffiser, 
faneoffiser og adjutant. Han har mot-
tatt flere utmerkelser, bl.a. Skanseor-
den og Beste Soldat.

4. løytnant  
Carl Henrik Anderson

Carl Henrik er 
en kremkar som 
er 15 år og går 
i 10. klasse på 
Gimle skole. 
Carl er et aldri 
så lite storta-
lent i Norsk is-
hockey, i hans 
aldersgruppe, 
og når han ikke 
er på landslags-

samling(!), eller på Skansen, går mye 
av fritiden hans til trening. I tilegg 
gjør han lekser og er med venner.  
Carl er i år valgt inn som 4.løyt-
nant. Dette blir Carl sin 10’ende 
sesong i Skansens. Carl har en 
strålende skansehistorie bak seg, 

både som soldat og underoffiser.  
I 2001 ble han kåret til Beste nybe-
gynner i pelotongen og i 2006 mottok 
han Beste underoffiser. Han har tidli-
gere også vært Beste verver, og etter å 
ha vervet hele 6 nye gutter til korpset 
fikk han med seg hjem en X-box 360 
på sesongavslutningen. 

Fanebærer  
Severin Skjøtskift

Severin går i 
10ende klasse 
på Rothaugen 
ungdomsskole 
og er 15 år gam-
mel. På fritiden, 
når han ikke 
heiser flagget på 
Skansen,liker 
h a n  å  t r e n e 
k a m p s p o r t , 
høre  på mu-

sikk, være med venner. Han li-
ker  også  svært  godt  å  sove. 
Flaggkommandøren vår har allerede 
hatt en lang skansekarriere bak seg. 
Det har nå blitt 10 år siden han som 
nybegynner kom på Skansen i uni-
form for første gang. Severin har gått 
gradene som soldat og underoffiser 
før han gikk inn i Rådet. Severin har 
Skanseorden av 2. Grad.
Hans store mål for sesongen er å 
vinne fanebærerkonkuransen på Bu-
ekorpsenes dag.

Tamburmajor  
Sturle Myrmel

Stur le  e r  en 
hyggelig kar 
som har nett-
opp begynt på 
vg3 på Sonans 
videregående 
Skole. Han er 
en typisk tam-
bur, med alt det 
måtte innebære. 
Blant annet øn-
sker han å ta 

opp arven med å verve mange flinke 
slagere. Han liker også å gå lange 
turer i fjellet sammen med venner. 
2005 var Sturles første år i skan-
seuniform, og han begynner nå 
altså på sitt femte år. Det hele be-
gynte særdeles bra for Tamburen 
vår som allerede første året fikk 
utmerkelsen beste fremmøtte sla-
ger og beste slager! En ordentlig 
sterk prestasjon av en nybegynner. 
Årene etter har han hanket inn både 
beste slager flere ganger og beste 

Offiserene 2010 underoffiser.
1. faneoffiser  

Kristoffer Winter Olsen
Kristoffer er en 
16 år gammel 
gutt som går på 
Årstad videre-
gående skole. 
Der spesialiser 
han seg i Tek-
nikk og produk-
sjon. På fritiden 
liker Kristoffer 
å dykke, være 
med venner, 

fikse biler eller bare slappe av hjem-
me.
Kristoffer sin skansekarriere begynte 
i 2001 og varte i første omgang til 
2006, men i 2009 bestemte han seg for 
å gjøre et comeback i buekorpsmiljø-
et, noe som Rådet har satt stor pris på.  
Kristoffer har Skanseorden av 1.grad 
og var Beste nybegynner i pelotongen 
2001.  

2. faneoffiser  
Andreas Mathisen

Andreas er 16år 
og går på Årstad 
Videregående 
skole, på linjen 
Restaurant og 
matfag. På fri-
tiden liker han å 
slappe av , være 
med  venner, 
drive med be-
atboxing (lage 
rytmer ved bruk 

av munnen) og spille dataspill.
Andreas sin skansekarriere begynte 
en dag i 2000, og han begynner nå på 
sitt 6år i korpset. Andreas bestemte 
seg nemlig for å ta en pause i 2005, 
men gjorde et riktig valg ved å ta et 
sterkt comeback i fjor! Andreas var 
og er en dyktig skansegutt. I 2003 
fikk han utmerkelsen Beste underof-
fiser. Av andre utmerkelser har han 
1.grads orden.

3. faneoffiser  
Mads Ryum Erstad

Mads er en 16 år gammel kraftkar 
som går vg1 på Årstad vgs. På fri-

tiden liker han 
å  v æ r e  m e d 
venner eller å 
bare ”chille”. 
Mads begynner 
på sitt andre år 
i korpset og sitt 
andre år i Rå-
det. Mads har 
nemlig gått 3 år 
i Skutevikens 
Buekorps før 

han ble med i Skansen, så han har 
lengre buekorpserfaring enn årene i 
Skansens skulle tilsi. Så marsjere, det 
har Mads kunnet i flere år.

4. faneoffiser  
John Andrè Andersen

John Andre er 
en humørfylt 
kar. Etter flere år 
i Slagergjengen 
tok John Andrè 
steget inn i fa-
negarden som 
4.faneoffiser. 
Utenom å jobbe 
med Skansens, 
henger han mest 
med venner el-

ler spiller fotball på Skansemyren. 
John Andrè begynner på sin 10’ende 
sesong i Skansens og han har 1.grads 
orden og er tidligere mottatt utmer-
kelsen Beste soldat i hele korpset.
5. faneoffiser Oskar Ulstein

Oskar  e r  14 
år og går i 9. 
klasse på Rot-
haugen skole. 
Han kom med 
i Rådet seson-
gen 2009 som 
faneoffiser, et-
ter ett års pause 
fra buekorpset. 
Han begynte i 
Skansens i det 

herrens 2005, og på fritiden spiller 
han trommer i band på musikkskolen, 
klasker tennis, kjører longboard og 
fotograferer.

6. faneoffiser Martin Ulstein
Martin er 14 år 
og går i 9. klas-
se på Rothaugen 
skole. Han kom 
med i Rådet se-
songen 2009 i 
likehet med sin 
bror Oskar, etter 
ett års pause fra 
Skansens. Mar-
tin begynte i 
Skansen i 2005, 

og fikk bl.a. Beste nybegynner i pelo-
tongen, og Beste soldat i pelotongen 
i 2006. Han spiller elgitar i band på 
musikkskolen, trener karate, skater og 
skal begynne med landeveissykling. 

Adjutant Johan Magnus
Johan er 13 år 
og går i 8. Klas-
se  på  Gimle 
skole. På friti-
den spiller han 
fotball, håndball 
og gjør lekser. 
Johan har gått i 
Skansen siden 
2005, så blir 
dette hans femte 
år. I 2007 ble 

Johan valgt som beste underoffiser. 
Johan har gått gradene som siste-
soldat, halvtropp og troppssjef i 1 
pelotong i årene før han ble valgt inn 
som adjutant. I år har han fått oppga-
ven med å være Jørgens høyre hånd, 
og han er klar for å jobbe godt for å 
hjelpe sin sjef.

Verv venner – få en Playstation 3
Skansens Bataljon står ovenfor en av korpsets største sesonger noensinne. 
Skal vi klare å bli et stort og stilig korps, trenger vi hjelp fra dere aktive. 
Selv om et stort korps burde være motivasjon nok, ønsker vi i Rådet å 
motivere dere ytterligere. Følgende kan dere motta hvis dere viser dere 
som dyktige ververe.
1 medlem vervet: To kinobilletter
2 medlemmer vervet: Gratis landtur
3 medlemmer vervet: Playstation 3
4 medlemmer vervet: PS3 + valgfritt spill
5 medlemmer vervet: PS3 + gratis landtur

NB: Det nye med-
lemmet må gå i korp-
set i minst 10 marsj-
dager for at ververen 
skal få premie.
Lykke til med ver-
vingen!

Magnus Vestrheim 
hadde all grunn 
til å smile i fjor. 
Ved sesongslutt fikk 
han en spillmaskin 
etter å ha vervet 
flere nye gutter til 
korpset. 
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v/ tannlege Ørjan Mellingen

Tannleger / Tannpleiere
Allmennpraksis

Spesialist i tannkjøttsykdommer
Valkendorfsgaten 5

5012 Bergen
Timebestilling tlf. 55 23 61 50

v/tannlege John Tore Mellingen

Sjef og adjutant mottar Pepper-
kakebyprisen 2009, en kjevle.

Foto: Morten Wanvik, BA. 

Fredag formiddag fikk jeg en telefon 
fra pepperkakebyen. 
- Dere har vunnet Buekorpsprisen i 
pepperkakebyen 2009
- Yes we can, SKANSENS!!!
Ideen kom da jeg leste om raserin-
gen av pepperkakebyen. Her må noe 
gjøres. Som tenkt så gjort, onsdag 
ettermiddag stilte ivrige soldater 
med kjevle på Skansen. Her gikk det 
unna, 54 pep-
perkakemenn 
ble kjevlet ut, 
stekt og pyntet. 
Buer og sabler 
måtte også pep-
perkakemen-
nene ha. Det 
lagde guttene 
av tannpirkere 
med røde og 

Et mesterverk! 

grønne striper på. Luene ble klippet 
til og plassert på toppen.
Trommene lagde vi av marshmallows 
med aluminiumsfolie rundt (mener 
jeg så at tambur Sturle lagde et par 
stk.). Men det var noe som manglet, 
fanen selvfølgelig. Et dykk i fotoal-
bumet og vips der var det vi trengte. 
Et flott bilde av Skansefanen. Med et 
var 54 pepperkakemenn blitt til 54 
Skansegutter. 
Monteringen ble gjort dagen etter 
med limpistol, ståltråd og papp. Det 
var en stam gjeng med buekorpsgutter 
vi leverte i Pepperkakebyen på lør-
dag. Med mange artige bemerkninger 
i forbifarten.
Det er ingen tvil- selv som pepperka-
ker er og blir Skansens det stiligste 
buekorpset i byen. Stor takk til alle 
dere som var med på pepperkake 
bakingen.
Gratulerer med buekorpsprisen 2009  
i pepperkakebyen.

Tekst: Brit Moldestad  
Foto: Lars Petter Jørgensen

Slik ser et pepperkakebuekorps ut.

Terje Moldestad hjelper guttene 
med montering. Fra venstre 
Jon Herman Bjørklund, Eirik 
Lygresten og Cornelius Magnus. 

Jon Herman Bjørklund i skrubben. 
Det var mange kjevler som måtte 
vaskes etter at jobben var gjort. 

Konsentrerte skansegutter lager skansegutter. Helt til høyre Fredrik 
Smørdal Mathisen. 

E n  s o m 
kanskje har 
brukt litt mye 
mel. 

Sistesoldat i 3. pel:
Eirik Lygresten 
Eirik begynner i år på sitt 
4. år i korpset. Han blir 
11 år i slutten av seson-
gen. På det han har av fri-
tid trener han taekwondo 
og er ute med venner. 
Han har også blitt beste 
soldat i pelotongen to 
ganger av de siste årene.

1. slager:
Sander Moldestad
Sander er en veteran 
blant underoffiserene, 
og går i år sin 10. sesong 
i korpset. Han er 15 år, 
og går i 10. klasse på 
Rothaugen skole. Han 
er en erfaren slager og 
har blitt beste slager og 
beste underoffiser.

Kontor 55 32 06 93
Telefaks 55 32 06 93

E-post atle.butz@hotmail.com

Nordre Steinkjellersmug 4
5003 Bergen

Byggmester
Atle M. Butz

Nybygg, tilbygg,  
rehabilitering og våtrom.

Utskifting av dører, vinduer og gulv.

Tlf.: 958 33 435
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Det er i år 150 år siden Skansens Ba-
taljon ble stiftet, og Skanseguttenes 
forening og Skansens Bataljon vil 
sørge for at dette blir behørig markert.  
Gamle og unge Skansegutter, foreldre 
og andre skansevenner er alle invitert 
til å delta i jubileumsfeiringen.  
17. mai markerer starten på jubiléet, 
når gamlekarene marsjerer sammen 
med korpset i 17. mai toget.  Vi mar-
kerer selvfølgelig stiftelsesdagen 22. 
mai.  Denne dagen blir arrangert av 
Brushytten, og formiddagen vil vi til-
bringe på midtfjellet, forhåpentligvis 
med sol og ekte bergensk vårstem-
ning.  Mer informasjon om denne 
dagen vil komme senere. 
Den 29. mai blir hoveddagen i 
150-årsfeiringen.  Dagen starter med 
fest for de aktive i korpset i Grand 
selskapslokaler.  Deretter marsjerer 
korpset til fjellgaten hvor de møter 

gamlekarene, for en felles runde i 
strøket med stopp på skansehistoriske 
steder.  Tilbake på Skansen møtes 
korps og gamlekarer av gratulanter.  
Kvelden avsluttes med fest for gam-
lekarer med følge i Grand.
Den 30. mai blir det en felles tur for 
korpset, gamlekarer og andre interes-
serte.  Vi reiser med veteranbusser, 
veterantog og veteranbåt på en hel-
dagstur rundt Bergenshalvøyen.
Det vil også bli avholdt bydelsfest på 
Skansen, den tradisjonsrike Skanse-
dagen i forbindelse med jubileums-
feiringen.  Nærmere informasjon om 
tid og innhold for denne dagen vil 
komme senere.  Jubileumskomitéen 
håper også å kunne komme med noen 
overraskelser i løpet av sesongen….
Vi ønsker alle vel møtt på Skansen i 
vår.

Jubileumskomitéen
Skanseguttenes Forening

Beste soldat 2009
Lars Magnus Andersson er en dyktig tiåring som på 
sesongavslutningen ble utnevnt som beste soldat 2009. 
Jubileumssesongen blir hans femte sesong, noe han ser 
frem til. På fritiden, når han ikke er på Skansen, holder 
han på med fotball, ishockey og er med venner. Litt tid 
til lekser blir det også. 
Hvorfor begynte du i Skansens Bataljon?
Jeg hadde en storebror, Carl Henrik, som gikk i Skansens 
og han og min mor syntes at jeg skulle begynne. Dette 
var jeg skeptisk til, men mamma "bestakk" meg med 
500 kr og da jeg først hadde prøvd, var det så kjekt at 
jeg ikke ville slutte. 
Hva ønsker du å bli i korpset?
Jeg ønsker å bli sideoffiser fordi det virker gøy å være 
med å bestemme hvordan korpset skal drives og å ha en 
egen pelotong.

Hva ønsker du å bli neste år?
Neste år ønsker jeg å bli troppsjef i 
førstepelotong
Har du noen tips om hvordan man 
kan bli en bedre soldat?
Det aller viktigste er å høre på side-
offiseren, prøve å gjøre sitt beste og 
ikke tulle for mye på linje.
Hvem er den beste pelotongsjefen 
du har hatt?
Norman er nok den beste pelotong-
sjefen jeg har hatt, Han var snill og 
flink å kommandere
Hva er ditt beste skanseminne?
Det må nok være når jeg ble beste 
soldat! Det var stort, og det var ek-
stra stort når storebror ikke har den 
utmerkelsen.

Utmerkelser 2009
Beste nybegynner i pelotongen:
1.pel.: Jakob Enehaug
2.pel.: Thorkild Hammerseth
3.pel.: Alexander Tangen  
Beste nybegynner i hele korpset:
4.pel: Brian Rakner 
Beste soldat i pelotongen:
2.pel.: Eirik Lygresten 
3.pel.: Magnus Vestrheim
4.pel.: Mads Gehard Rakner
Beste soldat i hele korpset:
1.pel.: Lars Magnus Andersson 
Beste fremmøtte slager: 
Aslak Grøstad
Beste slager:
Bastian Haukefær 
Beste underoffiser:
Sander Moldestad 
Beste turgåer (til Brushytten):
Jørgen Andersen
1. grads orden:
Jørgen.W. Olsen
Jørgen Andersen
Tor Andre Jensen
Sturle Myrmel
Erlend Eidsheim 
Bastian Haukefær
Magnus Madsen Staw
2. grads orden:
Anders Bredvik
Severin Skjøtskift
Beste fremmøtte pelotong:
3.pelotong med Petter Bruåsdal
Beste pelotong: 
1.pelotong med Jørgen Fie Padøy 
Mathiesen
Beste offiser:
Jørgen Fie Padøy Mathiesen

Skansegutter i 150

Formann i Skanseguttenes Forening, Jarl Reidar Skare og formann i 
jubileumskomiteen, Holger Hagesæter fremst blant gamlekarene ved 
145 års jubiléet 21. mai 2005.

Fredag 19. juni
Da var Skansens Bataljon’s 149’ende 
sesong over. Sesongen i år har vært bra 
og som en fin avslutning ble sesongen 
avsluttet med en idyllisk tur til vakre 
Voss. 19. juni stod i overkant av 40 
skansegutter oppstilt utenfor Skansen 
Brannstasjon. Etter litt om og men ble 
det marsjert ned til Nedre Fløybanesta-
sjon hvor bussen ventet på oss. Da vi 
ankom Voss ble vi møtt av noen skan-
segutter som hadde tatt toget før oss. 
Etter at rommene var fordelt ble det 
servert rykende varm pizza fra Pizza 
Bakeren som gjorde Skanseguttene 
gode og mette.  Trøtte ble vi også for da 
klokken var slagen 22.00 var det stille 
på alle rommene. 
Lørdag 20. juni
Da klokken var  07.00 lørdag morgen 
var allerede noen Skansegutter stått 
opp. Da ble det selvfølgelig arrangert 
morgen-turnering i fotball, der det 
ble en knepen seier til soldatene. Da 
resten av syvsoverne hadde kommet 
seg opp, ble det rominspeksjon. I år 
var det en tett konkurranse mellom 
rommene. Etter inspeksjonen var det 

klart for nok en fotballturnering! Det 
var veldig likt mellom soldatene i tur-
neringen, det samme med offiserene 
og slagerne. Offiserene måtte se seg 
”tapt” etter at slagerne vant 10-8 i sis-
te kamp. Man kunne se at de fleste var 
slitene og da var det godt det var tid 
for lunsj. Mens vi spiste fikk vi høre at 
Kari Traa skulle hoppe i fallskjerm på 
samme sted som vi var. Man kunne se 
at Tamburmajoren likte dette veldig 
godt! Alle stod i spenning mens en 
rødlingnene prikk kom dalene ned 
fra skyene.  Da hun landet kom hun 
bort og vi fikk da et eksklusivt møte 
med henne, da fikk vi også vite at 
hun var en veldig buekorpstilhenger 
og spesielt Skansetilhenger. Etter 
det spennende møtet var det klart for 
marsjering i Voss sentrum. Mange ble 
nok overasket over at 50 skansegutter 
kom marsjerende gjennom ”byen” 
og at første del av oppvisningen ble 
utført mitt i sentrum! Til og med 
politiet kom for å se på!  Det så ut 
som oppvisningen gikk rett hjem 
hos ”vossingene”. Senere på dagen 
ble det grilling av all slags mat og 

bading for de som turde å 
hoppe ut i det iskalde van-
net. Klokken 22.00 var det 
rett i seng for store og små. 
Offiserene holdt stødig vakt 
utover natten. 
Søndag 21.juni 
- hjemreise og avslutning 
Klokken 09.00 var det dekket 

for frokost for alle sultne Skanse-
gutter. Etter en lang frokost ble det 
inspeksjon på rommene. Fremdeles 
var det en tett konkurranse, så Rådet 
bestemte for å ikke kåre noen vinner 
i år.  Etter litt ballaktiviteter var det 
klart for rebusløp. Jeg må selv få si 
at selv de vanskeligste spørsmål ble 
enkle da gruppene kom for å løse 
dem! Da alle gruppene var kommet 
i mål var det rett på rommene for å 
pakke og skifte til uniform. Da alle 
hadde skiftet ble det en lang spasertur 
til sentrum hvor det ble servert deilig 
lunsj. Da lunsjen var spist var det klart 
for hjemreise og alle måtte ta farvel 
med det vakre og ville Voss. 
Da vi hadde ankommet nedre fløyba-
nestasjon ble vi møtt av de Skanse-
guttene som ikke var med på turen. 
Og ca. 60 gutter var og se i rekkende 
oppover svingene mot Skansen. Jeg 
har aldri sett en strammere ”giv akt!” 
da vi kom inn på Skansen. Da vi kom 
opp på Skansen ble vi møtt av tre 
sekkepiper som spilte Nystemten for 
oss ved innmarsj. Da utmerkelsene 
var delt ut, holdt Sjefen en fantastisk 
god tale til korpset samt foreldrene, 
gamlekarer og andre fremmøtte. Etter 
defilering ble Skansebanneret firt for 
siste gang denne sesongen og da var 
det tid for å kaste Sjefen uti dammen. 
Det var relativt lite motstand fra sje-
fen i år, i motsetning til tidligere år. 
Jeg vil takke alle som har hjulpet 
Skansens Bataljon gjennom sesongen 
i år og vi håper på at alle skansegut-
ter som gikk i år forsetter i mange år 
fremover. Neste år er det jo 150-års 
jubileum! 
Takk for en fin sesong!

Tekst: Morten Lygresten

Landtur og sesongavslutning

Fotballkamp på landturen. Foto: Jarle Jørgensen

Sjefen i ensom majestet.

Slagergjengen ved firingen 
av skansebanneret. 

Foto: Eirik Hagesæter
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Gamlekarer, foreldre og alle skanse-interesserte!
Lørdag 29. mai feirer Skansens Bataljon og Skansegut-
tenes Forening bataljonens 150-års jubileum.  Dagen 
avsluttes som alltid med den tradisjonelle voksenfesten, 
denne gang i Grand selskapslokaler.  Både tidligere 
skansegutter, foreldre og andre med bånd til Skansen 
og strøket er velkommen til å delta.
Festen starter kl 19.30.  På Grand serveres en tre-retters 
middag og tilhørende drikke, og festen vil fortsette til 
kvelden avsluttes med marsj til Skansen for nattparade 
kl 01.00.  
Hver kuvert koster 800.-, og påmelding skjer via e-post 
eller telefon til Kjell Nesse eller   Sigurd Nødtvedt.  
Festen har begrenset med plasser, og her gjelder først til 
mølla prinsippet, så meld deg på straks om du vil delta.  
Siste frist for påmelding er lørdag 24. april.

Med hilsen Jubileumskomitéen

Påmelding til 
Kjell: beritnes@online.no - tlf. 55311341 eller 
Sigurd: nodtvedt@bergenpolitikammer.com
tlf. 901 25 858

Invitasjon til jubileumsfest

Tor Skulstad taler på jubileumsfesten på Grand  2005.

Korpset på 
tur med M/S 
Bruv ik  på 
s t i f t e l s e s -
dagen  for 
f e m  å r 
siden. Helt 
t i l  venstre 
d a g e n s 
sjef Jørgen 
Mathiesen.

22. mai er som kjent Skansens Ba-
taljon sin stiftelsesdag, og i år som 
alle tidligere år ble dette markert 
med stil av både aktive, gamleka-
rer og andre buekorpsinteresserte 
Klokken 16.45 stilte en meget 
stilig bataljon på linje, 52 skanse-
gutter var fremmøtt i grand galla 
for anledningen. Etter noen ord 
fra sjef, Norman F. Zachariassen 
gikk turen nedover svingene i ret-
ning Peppe’s Pizza. Da Skansens 
Pensjonat og skansebanneret som 
hang der ble passert gikk hele 
korpset i stram ”giv akt”, svært 
kjekt å se at skansefargene og 
norske flagg preger strøket denne 

dagen!     
Vel framme på Peppe’s i Finne-
gårdsgaten var det bare å hive seg 
over pizzaen for sultne skansegutter. 
De som har vært med bataljonen på 
Peppe’s før vet at servitørene virke-
lig må jobbe så svetten renner for 
å servere denne gjengen fort nok. 
Etter et ukjent antall pizza, brus og 
rømmedressinger var det på tide å 
forlate restauranten og sette i marsj 
mot Pittarhaugen.
Der stod nemlig 40 stolte gamlekarer 
og ventet på bataljonen for en felles 
marsj gjennom strøket. Hele strøket 
gjennom kunne man høre at slagerne 
både blant de aktive de eldre var fast 
bestemt på å vise en gang for alle 

hvem som kunne slå best og høyest. 
Tilbake på Skansen ble dagen avslut-
tet med en felles faneparade, og selv-
sagt en slagerkonk mellom korpset og 
gamlekarene. Hvem som vant denne 
er ikke lett å si, men slagerne skal få 
skryt for utmerket tromming, yngre 
som eldre!  
For gamlekarene og offiserene 
fortsatte kvelden i brannstasjon 
med god mat, loddtrekninger og 
flotte taler og sanger. Det er bare 
å takke bataljonen og gamlekarer 
for et flott bursdagsfest og så håper 
og tror jeg at vi stiller enda flere 
og blir enda stiligere til jubileums-
markeringen 29. mai 2010! 

Tekst: Sigurd Nødtvedt

Stiftelsesdagen 22. mai 2009

Guttene koser seg med pizza hos Peppe's. Foto: Jannicke Alvær

Korpsets slagere måler krefter mot 
gamlekarene

Sett av datoen nå, og bli med på en 
skikkelig fin rundtur med historisk 
sus! Vi starter turen ved Bryggen der 
vi går om bord i den gamle sliteren 
MS Bruvik som skal ta oss med på 
en flott fjordtur til Garnes kai. Der går 
vi over på veterantoget, som venter 
på oss med fulle dampkjeler. Turen 
går på de gamle skinnene til Vos-
sebanen, gjennom landskapet i Indre 
Arna, forbi den restaurerte Haukeland 
Stasjon, og til Midttun. Der fortsetter 
vår rullende museumstur med de blå 
bussene til Bergen-Hardanger-Voss 
Billag AS tilbake til byen.
Turen er selvsagt gratis for korpsets 
medlemmer. Dersom mor eller far 
eller for den saks skyld en onkel eller 
tante har lyst å være med er de hjer-
telig velkommen! Prisen for dere er 
kr. 200,- for voksne, og kr. 100,- for 
barn. I den grad plassen tillater det er 
gamlekarer og andre Skanseinteres-
serte også velkommen!
Ombord i MS Bruvik vil Skansegut-
tene bli servert ”Veteranmeny á la 
Jubilée” som også er å få kjøpt for de 

Veterantur med buss, båt og tog

For påmelding kan følgende 
personer kontaktes senest innen 
lørdag 15. mai:
Skansesjef
Jørgen Fie Padøy Mathiesen
e-post: jfpm_91@hotmail.com
mobil: 928 65 380
Kasserer i Jubileumskomitéen:
Tom Halland Kristiansen
e-post: tom@royrli.no
mobil: 41 32 71 62

Program for jubileumsfeiring 29. Mai 2010
08.00  Flaggheising på Skansen.
11.00  Korpset stiller på linje på Skansen.
11.40  Avmarsj til soldatfest på Grand.
12.00  Korpset ankommer Grand.
13.15  Gamlekarene stiller opp i Fjellgaten.
13.20  Korpset avslutter festen og stiller opp utenfor Grand.
13.30  Gamlekarene har avmarsj fra Fjellgaten.
13.30  Korpset setter i marsj fra Grand.
13.40  Gamlekarene har innmarsj på Skansen.
13.50  Skansens Bataljon har innmarsj på Skansen forbi oppstilte gamlekarer.
14.00  Korpset og gamlekarer marsjerer en runde i strøket.
15.00  Korpset har innmarsj på Skansen. Gamlekarer, musikkorps og    
gratulanter står ferdig oppstilt og venter.
17.00  Avslutning på Skansen med parade for fanen.
---------
18.55  Offiserene danner espalier utenfor Grand.
19.25  Espalier avsluttes og offiserene slutter seg til festen.
19.40  Formann i jubileumskomiteen ønsker gjestene velkommen. 
01.30  Jubileumsfesten avsluttes med marsj til Skansen og parade for fanene.

Påmelding

andre reisende for en rimelig penge!
Reiserute

Korpset møter på Bryggen klokken 
1130 for ombordstigning.
Fra Bryggen kl. 1200 med MS Bruvik 
til Garnes kai kl. 1345
Fra Garnes kai kl. 1415 veterantog 
til Midttun kl. 1515
Fra Midttun kl. 1530 veteranbusser 
til Festplassen kl. 1600

Korpset marsjerer fra Festplassen 
tilbake til Skansen. Foreldre, gam-
lekarer og andre skanseinteresserte 
som ikke er med på turen er hjertelig 
velkommen til å møte opp og følge 
byens stiligste bataljon tilbake til 
Skansen. Møt opp i god tid!
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Hallaien!

Eg holdt på å dette av stolen. Her 
hin dagen så banket det på døren. 

Ikkje bare en gang, men 5. Ja, for eg 
åpner ikkje med en gang skjønner du. 
Men då eg åpnet va der ingen. Først 
når eg såg lappen som hang på døren 
skjønte eg det – de va deadlain. Ende-
lig. Eg ble så glad eg plystret Skan-
semarsjen resten av dagen. Deadlain 
hakkje det vært på årevis. Og det e 
synd. Det e synd for her oppe i tårnet 
skjer det nokke hele tiden hele året. 
Eg har sånn skrivekløe at no va det 
jammen rett før eg sendte et innlegg 
te ”Billeder fra Dræggen”. Neida, eg 
bare tuller. Det hadde eg aldri gjort. 
Men hør no her. Siden sist så har det 
vært mykje styr her oppe. Både den 

ene og andre sjefen har forsvunnet si-
den sist eg gav lyd fra meg. Sistemann 
var han Nordmannen, han så no e i 
garden og e vakt for kronprinsessen. 
Ja, for eg tror ikkje nokke på at det 
e kongen. Med det glimte i øget som 
han hadde i hele fjor så må både hun 
og han passe seg. Om du skjønner 
ka eg mener. Men no e det ikkje året 
i fjor eg tenkte å si nokke om. Året 
i år er så mykkje mer spesielt. Tenk 
dokkar. Det e 150 år siden no. 150 år. 
Det e lenge det. Og buekorpset vårt 
lever enda. I beste velstand. Greit nok 
at vi e nokken færre enn for nokken 
år siden, men like mange som no har 
vi vært før. Og det ikkje bare antallet 
det kommer an på. Nei, så stilige som 
korpset fortsatt e så e det viktigste 
på plass. Han der nye sjefen, Jørgen, 

virker grådig klok og fornuftig. Og de 
andre offiserene virker staute, greie 
og flotte de og. Om de tar godt vare 
på alle de mindre, og får lært fra seg 
god marsjering og tromming, så e 
det bare en vei dette kan gå: nemlig 
oppover. Ja, for om de små liker seg 
så fortsetter de jo – og får flere med 
seg. Verre e det ikkje. Med riktig og 
god jobbing så e vi snart tilbake på 
gamle høyder ka gjelder antall. Det 
e eg sikker på. 

Når dette skrives så ser eg skan-
segutter, og nokken jenter og, 

på skøyter nede på Skansedammen. 
Det e et syn som eg får tårer i øgene 
av. Eg hakkje sitt skøyteis der ute 
på årevis. Og samtidig e det møte i 
tårnet, slagertrening ved tilfluktsrom-
met og gamlekarer som kjefter. Alt e 
som før og det gjør meg både rørt og 
glad. Eg håper di snart no får bygget 
et parkeringshus her oppe, sånn at vi 
får gjømt vekk bilene for alltid. Med 
mindre biler, en flott park og et stilig 
buekorps så blir Skansen et nytt tu-
ristmål. I hvert fall om julelysene ska 
lyse hvert år. Vakkje di flotte? Då va 
eg litt stolt over kor eg bor. Litt mer 
enn vanlig. 

Brushytten har allerede blitt et 
turistmål har eg skjønt. Eg e helt 

imponert. Gamlekarene, og mange 
flotte foreldre, har gjort at buekorpset 
kan få gode, sikre og viktige inntekter 
i årevis. Og samtidig gjør di en viktig 
jobb for byen vår. Kan det bli bedre? 
Det foreningen har fått til der oppe 
e fantastisk. Eg bare håper guttene i 
buekorpset får glede av pengene som 
kommer inn, kanskje en utenlandstur 
kunne vert en ide? Eg vet guttene 
drømmer om det, det har eg hørt di 
snakker om oppe i tårnet. Fotballtur 
ønsker di seg visst……

Nevnte eg foreldrene? Eg tror 
Skansens Bataljon har byens 

beste foreldregjeng. Ikkje bare baker 
di vafler og steker boller på Brushyt-
ten, neida, de har verdens beste kafe 
i leiligheten hver lørdag i sesongen. 
Men det e jo gammelt nytt. Det siste 
e jobben di gjør med uniformer – og 
ikkje minst buer. Her hin dagen luktet 
det lakk i hele tårnet. Eg va så nys-
gjerrig eg måtte sjekke. Der sto jam-
men to foreldre å skrudde og lakket 
på buer i hopetall. Fantastisk innsats. 
Det eneste som slo meg var at det e 
jo litt dumt og. At ikkje gamlekarene 
e litt mer med. At ikkje di e litt flere 
og litt mer engasjerte. Når korpset 
feirer 150 år e det viktig med staute 
gamlekarer – som tillegg til aktive og 
positive foreldre. Akkurat det va nok 
bedre før. Det synes i hvert fall

Vakten

Fra tårnet
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Toyota vinterkampanje 
Vi feirer en fantastisk januar som nr. 1 i Hordaland!

Aygo 5-dørs 68 hk

134.900,-
Yaris 1.33 S Edition, 5 dørs, 100 hk bensin

214.900,-
Yaris 90 hk diesel

219.900,-

Auris Sol 5-dørs 100 hk

229.000,-
Avensis 132 hk stv.

289.000,-
Avensis 132 hk sedan

279.000,-

Urban Cruiser 1.4 D4D Sense 90 hk diesel

279.000,-
Corolla Sol  4-dørs 100 hk bensin

245.000,-
Corolla Sol  4-dørs 100 hk diesel

259.000,-

Kun 10 stk Gjelder til  

15 februar

Vi kan tilby gunstig finansiering samt service på 60 min. med Jæger Ekspresservice. 

Hjertelig velkommen til prøvetur.

Inkl. met. lakk og lettmet.felger på sommer- og vinterhjul

Inkl. met. lakk, vinterhjul og lettmet.felger på sommerhjul

Inkl. met. lakk, vinterhjul og lettmet.felger på sommerhjul

Inkl. met. lakk, vinterhjul og lettmet.felger på sommerhjul

Inkl. met. lakk og lettmet.felger på sommer- og vinterhjul

Inkl. met. lakk, vinterhjul og lettmet.felger på sommerhjul

www.tippetue.no

Halvtropp i 1. pel:
Jacob Magnus
Jacob har nå vært på Skansen 
i snart 5 år. Han er i år valgt 
inn som halvtropp i 1.pelotong 
og har allerede klart å skaffe 
seg beste soldat i hele korpset 
2008. På fritiden liker han å 
drive med ishockey, fotball og 
håndball.

Halvtropp i 3. pel:
Truls Mjøs
Truls begynner i år på sitt 5 år 
i skansens og sitt andre år som 
underoffiser. På fritiden spiller 
han kornett i Aspiranten 
Musikkorps.

Skansens sine slagergjenger har be-
standig vært store og sterke. Når vi 
å går inn i vårt 150 års jubileum har 
flere av byens korps alderede passert 
dette tallet. Blant annet alle tre lør-
dagskopsene. Dræggens mønstret 50 
gamlekarslagere 13. mai, Nordnæs 52 
på sin jubileumsdag 3. mai to år etter. 
Dette betyr at vi må klare 53.
Samtidig er det ikke nok og finne 
53 gutter og surre på de en tromme. 
De må kunne dette. Derfor kjører vi 
igang slagertrening for gamlekarer 
hver onsdag kl 19.00 på Skansen, fra 
11. februar.
Disse onsdagene vil også leiligheten 
være åpen slik at man kan gå inn og få 

seg en kopp kaffe og en buekorpsprat.
De som lurer på hvor Skansen er el-
ler hvordan man holder stokkene kan 
ringe Even Eide på 902 89 791.
Klarer vi og nå dette målet har Johnny 
lovet og kjøpe ny tromme til korpset.
Så derfor ”kom igjen” la oss blakke 
Johnny og banke lørdagskorpsene!!!!!
Og ikke minst er det viktig å be-
merke at dersom du har lyst å gå som 
trommelsager blant gamlekarene på 
Buekorpsenes dag, 17. mai  eller på 
selve jubiléet er det viktig å vise sin 
interesse tidlig. Her kan det bli kamp 
om trommene!

”Bli med og ta de”
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Skansens Bataljons internettsider ble 
opprettet i mai 2000 etter iniativ av 
tidligere skansesjef Eirik Hagesæter. 
Sidene ble raskt populær blant skan-
setilhengerne; aktive, foreldre og 
gamlekarer. Internettsidene befestet 
tidlig sin posisjon som den mest opp-
daterte buekorpssiden i hele verden.  
Undertegnede har vært heldig å 
få være med helt siden starten, og 
overtok som webredaktør i 2001. 
Først fungerte sidene som et ekstra 
tilskudd til medlemsbladet Skan-
segutten og mange reportasjer ble 
faktisk spart til utgivelsene av Skan-
segutten. Desverre har det vist seg å 
være vanskelig å gi ut blader, derfor 
har websidene nå lenge fungert som 
eneste Skansemedium. Men nå er vårt 
kjære medlemsblad tilbake, og jeg er 
sikker på at det er plass til oss begge. 
Det er noe spesielt med det å få et eget 
skanseblad i postkassen.
I 2004 ble det lansert et nytt design 
på internettsidene, et design som 
forsatt er i bruk. Men vi modifiserer 
og utvikler dette hele tiden. Vi har 
kanskje ikke det mest proffe utse-
ende, men vi velger bevisst å ligge 
vekt på brukervennlighet og innhold. 
Tilbakemeldingene vi får viser at folk 
liker skansesidene. I dag finner du 
hundrevis av reportasjer, bilder og 
videoer på sidene. Og den oppdate-
res til tider flere ganger i uken, også 

utenom sesongen. Bidrasyterne er så 
mange at det er farlig å nevne navn.  
Mange av de siste årenes offiserer har 
vært veldig flinke å skrive rapporter 
og det er bra. Flere foreldre er også 
flinke til å sende oss bilder etter hver 
marsjdag. Vi får faktisk også e-poster 
fra personer fra andre land som er 
fasinert av Skansens Bataljon. Den 
mest spesielle er kanskje den fra en 
kar fra Portugal som faktisk reiste til 
Bergen og fikk en omvisning i brann-
stasjonen av korpsets offiserer. Våre 
statestikker viser at sidene besøkes 
hyppig hele året.
Det jobbes kontunerlig med å ut-
vikle sidene. Tilbakmeldinger fra 
besøkende er gull verdt, så legg 
gjerne igjen en hilsen i vår gjestebok 
eller send undertegnede en e-post. 
Du finner skansesidene under do-
menet Skansegutten.no. Åpen hele 
døgnet for skanseinteresserte. Vel-
kommen skal dere være.
Benytter sjansen til å ønske med-
lemsbladet Skansegutten velkommen 
tilbake. La oss sammen sørge for 
at det nå blir hyppige utgivelser av 
bladet som første gang ble utgitt for 
77 år siden med skansesjefen 1934 
Torstein Sletten bak roret. Nå er det 
skansesjefen 2007 Erlend Liisberg 
som er redaktør og jeg er sikker på at 
det rett mann for jobben.

Webredaktøren LP 

Websidene 10 år

Skansens Bataljon ble i fjor tilknyt-
tet Grasrotandelen fra Norsk Tip-
ping. Dermed kan man registrere 
sitt spillkort på Skansens Bataljon, 
noe som gjør at Skansens Bataljon 
vil motta 5% av din innsats når du 
spiller på de fleste av Norsk Tipping 
sine spill. Dette går ikke ut over din 
innsats, men du får muligheten til å 
styre hvor en del av Norsk Tippings 
overskudd skal havne. 
I begynnelsen av mars 2010 var 
det registrert 25 spiller som gir sin 
grasrotandel til Skansens Bataljon. 
For 2009 utgjorde korpsets inntekt 
fra Norsk Tipping kr 5025,- og så 
langt i år vil det gi i underkant av 
2000 kroner. 
Til sammenligning har Fjeldets 40 
spillere, Sandvikens 54 spillere, 
Nygaards 57 spillere, og Mathis-
markens 106 spillere. 
For å registrere ditt spillerkort går 
du til din kommisjonær og oppgir 

vårt organisasjonsnummer som er:
994529242

Vi håper at du ønsker å hjelpe Skan-
sens Bataljon ved å registrere ditt 
spillkort på oss. 
Du kan lese mer om Grasrotandelen 
på internett, www.grasrotandelen.no
På forhånd takk.

På vegne av Rådet 2010, sjef
Jørgen Fie Padøy Mathiesen

Innsats til Skansens

Finn Rognstad, Jan 
Mjaatvedt ,  Tom 
Doknes,  Holger 
Hagesæter, Bjarte 
Hordnes og Erik Tvedt. 

Ørjan Mjøs, broren  Stig Mjøs og 
Jan Frode Grønvigh. 

Asbjørn Lie, Endre Thomassen og 
Erik Andersen. 

Norman Zachariassen, Jan Petter 
Mjaatvedt, Jørgen Mathisen og 
Gunnar Thorbjørnsen. 

Johnny Lyngbø, Martin Olaussen 
og Bjørn Ove Kristiansen. 

Pål Kristiansen, Mads Lie, espen 
Storstrand, Erik S. Lie. 

Så ble det altså arrangert til slutt, 
en sjefsfest for dem som har 
vært sjefer i Skansens Bataljon. 

Det har vært snakket om et slikt ar-
rangement i flere ti-år, men det har vel 
ikke kommet i stand siden man ikke 
har ønsket å gjøre forskjell. Nå når det 
nærmer seg bataljonens 150-års jubi-
leum, fant foreningens styre og jubile-
umskomiteen ut at tiden var kommet 
for en sjefsfest fredag 22. januar 2010 
i flotte historiske omgivelser på Kal-
faret Brygghus. De gamle lokalene til 
Hansa Bryggeri på Kalfaret, hvor det 
i dag ligger en restaurant med et lite 
bryggerimuseum vegg i vegg, skulle 
passe perfekt til et slikt arrangement. 
Men styret og jubileumskomiteen 
hadde en plan med arrangementet. 
Ikke bare skulle alle gjenlevende 
sjefer inviteres til en samling av 
slikt slag, de skulle også være med 
på å forberede 150-års jubileumet 
til vår kjære bataljon. Meningen 
er at hver sjef skal kontakte de of-
fiserene han hadde i sitt sjefsår for 
å få dem til å stille på linje til 150-
års jubileumet. Tanken er god og 
la oss håpe at den vil gi resultater 
til de store dagene i mai måned. 
Sjefene, de fleste med sjefsmedaljer, 
ble tatt i mot i de fine lokalene til 

bryggerimuseet med smaksprøver 
av forskjellige ølsorter. Der inne 
står blant annet historisk utstyr, to 
veteranlastebiler til Hansa Bryg-
geri. Den ene, en Ford AA fra 1931, 
har ved flere anledninger vært på 
Skansen. Bl.a. da Skansen Brann-
stasjon var 100 år i 2003 og da 
Brushytten feiret sine 75 år i 2006. 
Praten gikk lett og spesielt hyggelig 
var det å se at flere som har flyttet 
langt vekk fra Bergen, hadde funnet 
veien til Kalfaret denne vinterlige 
januarkvelden. Etter en runde gjen-
nom det flotte lille museumet, var 
det tid for fotografering av alle sje-
fene samlet. Eirik Hagesæter hadde 
ordnet med alt nødvendig utstyr og 
dirigerte sine mannskapet med stor 
pelotongsjefsrutine. Piskadausen 
ble han ikke selv fotografert også. 
Selve middagen var 
i hovedlokalene til 
Kalfaret Brygghus i 
det som tidligere var 
elektrikerverkstedet 
til Hansa. 

Sjefsfest på alle måter

Både mat og drikke smakte 
fortreffelig. Kjell Nesse ledet 
middagen med sikker hånd og 

formann i jubileumskomiteen, Jarl 
Reidar Skare, og formann i forenin-
gen, Johnny Lyngbø, talte til sjefene 
under middagen. Holger Hagesæter 
orienterte om den nye Brushytten, 
som er blitt svært så populær. Selvsagt 
ble det avsunget både bergenssanger 
og skansesanger i tillegg til Sang 
til Bergen. Jubileumssjefen, Jørgen 
Mathisen, orienterte de fremmøtte 
om bataljonens status og håpet han 
ville se flest mulig gamlekarer på 
Skansen til de store dagene i mai. 
Arrangementet var så vellykket, at 
det ble ytret ønske om gjentakelse 
etter fem år!

Tekst & foto 
Sjef 1981 Harald Tvedt

Bak fra venstre: Harald T. Tvedt (1981), Erik Harry Tvedt (1988), Mads Lie (1976), Ørjan Johan Mjøs (2002), Erik 
S. Lie (1973), Bjarte Hordnes (1989), Lars Petter Jørgensen (2003), Pål Kristiansen (1978), Stig Mjøs (1994), Tom 
Espe Doknes (1985) og Jan Frode Grønvigh (1992). 
tMidten fra venstre: Johnny Lyngbø (1991), Vidar Staalensen (1993), Martin Olaussen (1999), Trygve Tveitnes (1987), 
Jørgen Fie Padøy Mathiesen (2010), Eirik Hagesæter (1984), Espen Wedøe (2004), Finn Arne Rognstad (1982), Jan 
Petter Mjaatvedt (1983), Norman F. Zachariassen (2009), Bjørn Ove Kristiansen (2000), Holger Hagesæter (1990), 
Martin Aleksander Alvær (2005/2006) og Espen Lie Storstrand (1986). 
Foran fra venstre: Jarl Reidar Skare (1966/1967), Svein Kjellstrup Olsen (1963), Erik Andersen (1961), Jan 
Lingjerde (1955), Asbjørn Lie (1951), Kjell Nesse (1952), Ole Rakner (1959/1960), Endre Thomassen (1962) og 
Gunnar Thorbjørnsen (1972).
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Lørdag 20. februar startet årets skan-
sesesong. Hele 53 stolte skansegutter 
på linje er bedre enn på flere år. Sjefen 
ønsket alle velkommen til jubileums-
sesongens første marsjdag før korpset 
marsjerte til Rothaugen skole for 
pølsefest.
Det var nok et praktfullt syn da Skan-
sens Bataljon nok en gang innledet 
våren. Ved ankomst Rothaugen samlet 
troppene buene inn. Nå var det bare å 
forsyne seg med brus, pølser og kaker, 
laget av vår flinke foreldregruppe. Sje-
fen presenterte så offiserene for 2010 
og informerte om den store sesongen 

vi har fremfor oss. Formannen i jubi-
leumskomiteen forsatte denne tråden, 
og lovde alle at dette skulle bli en stor 
og minnerik sesong for alle skansegut-
ter. Da maten var fordøyd og alle var 
godt fornøyd marsjerte korpset tilbake 
til Skansen. Dagen ble avsluttet med 
parade for fanen og utdeling av BT sitt 
vervebillag.
Vi gleder oss til forsettelsen... 

Tekst: 2. komp. Morten Lygresten 
& Adjutant Johan Magnus

Foto: Pål Fie Mathiesen

Årets første dag
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JOHNNY LYNGBØ MALERFIRMA
Telefon 55 91 23 20 -  Mobil tlf.: 952 23 592

Sistesoldat i 4. pel:
Jørgen Andersen
Jørgen begynner på 
sitt 6 år i Skansens 
Batlajon. Jørgen fyller 
14 år i sesongen og 
tilbringer dagene sine på 
Rothaugen skole. Jørgen 
er i år valgt inn som 
1.sistesoldat i 4.pelotong

Sistesoldat i 4. pel:
Anders Lygresten 
Anders er i år gjenvalgt som 
2. sistesoldat i 4. pelotong. 
Anders går nå inn i sin 4. 
sesong som Skansegutt. På 
fritiden liker Anders å trene 
taekwondo og være med 
venner.

Hipp, hipp, hurra
i brannstasjonen

Bursdag på Skansen
Tirsdag 21. april 2009 ble det for før-
ste gang arrangert “Din Bursdag På 
Skansen” i brannstasjonen. Klassefest 
for Magnus Westrheim som fylte 11-
år. Det var tydelig at alle koste seg. 
Offiserene viste dem flittig rundt i 
brannstasjonens indre og fortalte litt 
om Skansens Bataljon. Mest av alt ble 
det morsomme leker, pizza, brus og 
snop i lange baner. 
Husk at alle aktive skansegutter har 
muligheten til å ha sin bursdag på 
Skansen, kontakt en offiser for mer 
informasjon. Bursdagsfeiringen kan 
tilpasses etter deres ønske. Og offi-
serer med hjelpere står klar til å gjøre 
nettopp din bursdag helt spesiell. For-
eldre er selvfølgelig velkommen til og 
delta. Kanskje dette også gjør at noen 

av dine kamerater ønsker 
å bli med på all moroen i 
Skansens Bataljon. 

Liv og røre: Fornøyde gjester før klassefesten.

Sjefen i bursdag: Offiserene leder kalaset.

N y t e r  u t s i k t e n : 
Bursdagsgjester på 
omvisning øverst i 
Skansetårnet.

Klatremus: Tambur Sturle Myrmel 
får gjennomgå.

Tekst & foto: 
Lars Petter Jørgensen
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Wood’s luftavfuktere
Pusterom for hele familien

m a d e  i n  C a n a d a

Norges Astma- og Allergiforbund
www.naaf.no

Wood's brosjyreModern.indd   1 19.03.2009   19:47:20

Heisann alle skansegutter, gamleka-
rer, foreldre og alle dere andre! 
Det begynner å bli noen måneder nå 
siden jeg brutalt ble kastet i dammen 
på Skansen og et 8 år gammelt even-
tyr sluttet med et plask. Når Skansens 
Bataljons jubileumssesong nå står for 
tur, og et rykende ferskt nummer av 
Skansegutten ligger i dine hender, 
passet det fint for meg å komme med 
en liten hilsen, en takk for sist.
Som sikkert flere av dere allerede vet 
er jeg godt inne i førstegangstjenesten 
min i Forsvaret, siden starten en drøy 
måned etter jeg gikk av som sjef. 
Veien gikk til Hans Majestet Kongens 
Garde i Oslo. I skrivende stund er jeg 
godt over halvveis, og hittil har det 
vært en opplevelsesrik reise. 
Det kan være lett å trekke paralleller 
mellom buekorps og Garden. Både 
uniformene og eksersisen har likheter. 
For eksempel er kommandoer som 
”Rett!”, ”På stedet, hvil!” og ”Tre 
av!” kjente og kjære uttrykk fra 
Skansens. Men det viste seg fort 
at, skansegutten som jeg er, ikke 
hadde så god kontroll som først 
antatt. ”Tre av!” er ikke fullt så 
avslappende som på Skansen. I 
Garden går den på 7 takter 
hvor alt fra armer til 
bein skal være 100 % 
synkronisert. Men 
stilig blir det. 
T j e n e s t e n  i 
Garden er en 
fin blanding 
m e l l o m  å 
krype i sko-
gen og stå 
vakt foran 
s l o t t e t ,  p å 
Skaugum eller 
ved Akershus Fest-
ning for den saks skyld. 
Selv er jeg i Eskorte-
troppen, noe som betyr 
at jeg er med å sikre 
at viktige personer i 
Norge blir fraktet sik-
kert fra et sted til et an-
net. Samtidig står jeg 
på slottet og beskytter 
Kongen vår. Og som 
gammel skansegutt 
har det ingenting å si 
om det sludder eller 
regner eller blåser, 
det er da vi er gode!
Da sesongen 2009 
var over skal jeg ær-

lig innrømme at det var ganske dei-
lig der og da. Alle i rådet hadde lagt 
ned en stor innsats, og sesongen alt 
i alt ble vellykket. Men etter noen 
måneder i militæret begynte savnet 
etter buekorpset å snike seg innpå 
meg igjen, og nå når våren er i gang 
er ikke savnet akkurat mindre.
Det er litt klisjé å si, men det var først 
da jeg var ferdig i Skansens som aktiv 
at jeg oppdaget hvor mye buekorpset 
har hatt å si for meg. Og i tillegg etter 
et halvt år på Østlandet har det gått 
opp for meg hvor spesiell og viktig 
denne tradisjonen faktisk er. Sam-
holdet, opplevelsene, erfaringene og 
sikkert tusen andre ting er helt unikt 
ved buekorpsbevegelsen. Derfor er 
jubileum som dette utrolig viktig. 
Buekorps trenger oppmerksomhet 
for å overleve, og det både tror og 
håper jeg Skansens Bataljon får med 

et fullstappet program i 2010. 
Jeg kan love at jeg skal møte 
opp på Skansens hver eneste 
marsjdag jeg har mulighet 
til å være hjemme i vår. Og 
hvis jeg klarer å komme fra 
Oslo for å se på buekorpset 

vårt, så skal det ikke være for 
vanskelig for alle gamle-

karer og foreldre der 
ute å ta turen opp 

også. Det er en 
fin måte å støt-

te opp om 
jubileet, og 
bevare tra-
disjonen i 
Skansens 
B a t a l -
jon. 
For om 
ikke øst-

lendinge-
ne har pei-

ling (og det har 
de virkelig ikke), 

så kan i hvert fall 
vi her i Bergen vise 
både guttene og oss 
selv hva som betyr 
noe. 
Til slutt vil jeg øn-
ske Jørgen og re-
sten av rådet masse 
lykke til med 2010, 
og hvis dere skulle 
se en barbert gutt 
på Skansen i vår 
så ikke bli redd. 

Det er bare meg.  
Hilsen Norman

Hilsen fra Garden Foto-takk
Super fotografen – Jannicke Alvær! 
Flere er blitt flinke til å sende oss 
bilder etter marsjdagene. Men 
en skiller seg spesielt ut. Skan-
semoren Jannicke Alvær gjør 
det mulig å lage bildegalleri på 
skanseweb’en etter hver eneste 
marsjdag. Det slår nesten aldri feil, 
bildene ligger i inbox’en min ofte 
bare få timer etter marsjdagene. 
Jeg vet at mange setter stor pris på 
dette. Hun fortjener en stor takk!

Lars Petter
Leie lokaler på Skansen

I fremtiden skal alle henvendel-
ser vedr. leie av lokaler i Skan-
sen Brannstasjon skje elektro-
nisk, dette for at Husstyret skal 
kunne ha et bedre system og 
kontroll på henvendelser. Det 
er også en fordel for dem som 
leier å ha en skriftlig avtale. 
Ønsker du å leie Skansen Brann-
stasjon er du velkommen til å ta 
kontakt med Jan Rune Smørdal 
på e-post jrsm@helse-bergen.
no. E-posten må inneholde in-
formasjon om ønsket dato og 
kontaktinformasjon. Du vil få 
en tilbakemelding på e-post eller 
telefon innen kort tid.

Knallkveld på Skansen!
Vi velger å sitere tamburen fra 
1992 Stian Hofstad i overskriften, 
som mente årets skalldyrsfest for 
gamlekarene var en knallkveld 
sammen med gode skansevenner.
Vi tror også de rundt 40 andre 
gamlekarene som deltok på skall-
dyrsaften 1. oktober hadde det 
kjempe kjekt på Skansen. Nok en 
gang imponerte Skansekokken 
Ørjan Mjøs med hjelpere med sine 
ferdigheter på kjøkkenet, og disket 
opp med de lekreste skalldyrsfat. 
Det blir nok enda trangere om 
plassene i 2010, så husk å meld 
deg på i god tid.
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I skrivende stund nærmer nye Brus-
hytten seg toårsdagen med storm-
skritt. Som alle vet åpnet den nye 
hytten søndag 18. mai 2008 med 
brask og bram. En ny æra i foreningen 
og buekorpsets historie begynte. Den 
nye Brushytten har både før og etter 
åpningen krevd mye av foreningen. 
Det tidligere hyttestyret, med Obert 
Wetaas og Svein Elholm i spissen, har 
fått velfortjent hyllest for å ha arbeidet 
den nye hytten fram. Etter åpningen 
har det nye hyttestyret overtatt stafett-
pinnen og arbeidet både sent og tidlig 
for å få alt til å fungere. Det første året 
var spesielt en utfordring. Med alt 
som er nytt kommer startvansker, så 
også for oss. Vi opplevde problemer 
med vannkvalitet og godkjenning, 
med strømforsyning og spenning, 
påfølgende ødelagt vannpumpe og 
stengte toaletter. Imidlertid er nå det 
meste slik vi ønsker det. BKK fikk 
etter hvert ordnet spenningsproble-
mer, og ny vannpumpe ble montert 
og virker som den skal.
Gjennom perioden fra mai 2008 og 
fram til i dag har våre mange vaktlag 
gjort en formidabel innsats. Vaktla-
gene er som kjent endret fra tidligere 
2 voksne og 2 offiserer til 4 voksne og 
1 offiser. Dette har vist seg nødven-
dig ettersom betydelig flere besøker 

Brushytten, men også fordi driften av 
hytten krever flere personer. Både det 
at vi inviterer gjestene inn i hytten og 
det at vi serverer mer ”hjemmelaget” 
mat gjør at arbeidsoppgavene blir 
flere. Men til tross for mer arbeid 
på vaktlagene, og mye som ikke har 
fungert som det skulle første året, har 
hyttestyret kun mottatt konstruktive 
råd og innspill fra de mange vaktene 
– sure og grinete tilbakemeldinger har 
ingen kommet med. Det sier litt om 
gløden til våre ca 70 vakter. Fantastisk 
innstilling – og takk til dere alle. 
Utfordringene framover er å få på 

Snart to år etter... plass noen justeringer som vil gjøre 
hytten enklere å drive for dem som ar-
beider der. Brushyttestyret har planer 
om å utvide og bygge om hytten noe, 
slik at vi får et større kjøkken og lager, 
samt et toalett til utvendig. Får vi i 
dette på plass er vi helt der vi ønsker 
å være. Da kan vaktlagene glede seg 
til en enda bedre hytte å arbeide i – en 
hytte som våre mange gjester tydelig 
gir uttrykk for å sette pris på. 
En siste oppfordring; kontakt hyt-
testyret og meld deg til tjeneste. Vi 
behøver enda flere frivillige slik at vi 
kan fylle opp 26 komplette vaktlag. 
Ring eller send en epost til oss i dag!
E du me? Holger Hagesæter 
Epost: holger@bergen.online.no

Stokkebærer:
Jørgen Winter Olsen
Jørgen er en trofast skan-
segutt som går sin 6 se-
song. I fjor var han tropp-
sjef. På fritiden trener 
han ofte i Vikinghallen 
når han ikke er opptatt 
med lekser. Jørgen fyller 
15 år i løpet av 2010-se-
songen.

Underoffiserene
Valg på underoffiserer i Skansens Bataljon 
finner som regel sted  tidlig i januar, gjerne 
etter juletrefesten. Alle medlemmer i 
korpset kan stille til valg, og korpsets 
offiserer er stemmeberettiget. 
4. pelotong har i motsetning til de 
øvrige pelotongene to sistesoldater. En 
sistesoldat for pelotongen og en for hele 
korpset. 

Halvtropp i 2. pel:
Kristoffer Bøe
Kristoffer har snart gått 
i Skansens i hele 5 år og 
er skikkelig klar for å 
feire 150 års jubileum. 
Utenom Skansens driver 
Kristoffer med både 
fotball og basket. Han 
går i år sitt andre år som 
underoffiser.

Halvtropp i 4. pel:
Lars Magnus Anderson
Lars Magnus begynner på 
sin 5. sesong i Skansens 
Bataljon, og har allerede 
klart å bli beste soldat i 
hele korpset i 2009. På 
fritiden liker han å spille 
ishockey og fotball. 

Ekstrahjelp fra Dræggen

Brushytten på Midtfjellet drives av 
skanseguttene. I påsken i fjor var der 
åpent alle helligdagene. Riktignok 
med litt redusert bemanning men 
med god hjelp fra en buekorpsgutt 
fra Dræggens!
Den nye hytten åpnet 18. mai 2008 
og drives på dugnad av gamlekarer, 
foreldre og offiserer i Skansens Ba-
taljon. Oppfordringen om å melde 
seg til vakt i hytten i påsken gikk ut 
tidlig. Alle faste vakter ble spurt, men 
det skulle vise seg å bli vanskelig å 
fylle de fire åpningsdagene. Flere ble 
også ringt opp, men de aller fleste 
skulle reise bort. Likevel klarte vi 
å få nok frivillige til å holde åpent i 
påsken. Til stor glede for turgåere som 

ikke var reist ut av byen. Ekstra gøy 
var det at vi fikk hjelp av en gammel 
dræggegutt. 
- Skal du betale med kort? Ja, é det 
gullkort då? Det er langfredag og 
vittige komentarer hagler. Latteren 
sitter løst. I kassen står en gamlekar 
fra Dræggens Buekorps, Trond Did-
riksen. Og selge – det kan han.
Varierende vær ga selvsagt også noe 
varierende besøk. Det skiftet fra regn 
og tåke til strålende sol. Antall turgå-
ere på Midtfjellet varierte tilsvarende. 
Bordene fylles opp, og mange nyter 
en pause inne i hytten. 
Vaffelpressen går i ett. Skillingsbol-
ler triller bokstavelig talt ut av ste-
keovnen. Køen foran kassen vokser 

og hele vaktlaget jobber på 
spreng. 
- Slapp av. Ikke skubb. Det 
er boller til alle, kommer 
det fra buljongmesteren og 

turgåere i kø bryter ut i latter. 
Stort sett er alle kundene smilende og 
hyggelige. Tekniske problemer med 
toalettet gjør at det må holdes stengt. 
Tissetrengte må gå skuffet ut i skogen 
og gjemme seg bak en busk. 
- Eg skal ha buljong. Alt annet har 
eg heme! En kunde har tatt turen til 
Midtfjellet kun for å kjøpe buljong. 
Og den må ha falt i smak, for han kom 
tilbake flere ganger for å få påfyll. 
Før ferien ble det supplert med varer 
og utstyr. Vi var godt forberedt til 
alle åpningsdagene. Trodde vi. An-
dre påskedag var det strålende sol 
og mange hadde tydeligvis kommet 
tidlig hjem fra høyfjellet. Is-sesongen 
var ennå ikke startet på Brushytten. 
Før påsken var nemlig isboksen fylt 
med skillingsboller og pølsebrød. Det 
burde vært litt is i den også, for et-
terspørselen var stor. Pølser og vafler 
ble solgt helt ut. Lageret var ganske 
enkelt ikke stort nok. 
Alt i alt kan vi se tilbake på en strå-
lende påske med god ekstrainnsats 
fra mange gamlekarer og foreldre. 
Og med god hjelp fra Dræggens. 
Hyttestyret takker alle for hjelpen 
og ønsker velkommen tilbake bak 
disken.

Tekst og foto: Eirik Hagesæter

Kaffen er klar: Trond Didriksen skjenker i kaffe til en kunde.

Utsolgt: Dræggegutten 
Trond Didriksen vet å selge. 
I påsken var han med å selge 
det meste av varelageret i 
Brushytten. 

Kanel i svingene: Rykene ferske 
skillingsboller fra Baker Brun faller 
i smak hos sultne turgåere.
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Tropp i 2. pelotong:
Halfdan Rakner
Halfdan går  s in  4 . 
sesong og er en dyktig 
skansegutt. Det er hans 
andre år som troppssjef 
i 2.pelotong. Halfdan 
var beste nybegynner 
i pelotongen 2007. På 
fritiden driver Halfdan 
mest med fotball. 

Tropp i 4. pelotong:
Cornelius Magnus
Cornelius begynner på sin 5. 
sesong i Skansens Bataljon. 
Han ble beste soldat i hele 
korpset allerede i 2007 og tar 
i år steget ut som troppssjef. 
På fritiden driver han med 
ishockey, fotball og håndball.

På generalforsamling den 29. mars 
2007 ble det delt ut æresmedlems-

skap til tre av foreningens trofaste 
medlemmer. Ole Rakner, Obert Wet-
aas og Jan Skulstad, alle medlemmer 
med lang fartstid i foreningen. De tre 
har nedlagt enorm innsats for korps 
og forening helt siden de selv gikk 
ut av de aktives rekker for mange, 
mange år siden. 

Ole Rakner begynte som bu-
ekorpsgutt i Skansens tidlig på 

1950 – tallet. Han ble valgt til adju-
tant i 1956 og gikk gradene til sjef 
i 1959, et verv han også hadde ved 
100-års jubileummet i 1960. Etter sin 
aktive karriere gikk han raskt over i 
foreningsarbeide. Han har vært flere 
perioder i styret hvorav (minst) 2 pe-
rioder som formann. Ole har vært av 
den aktive typen gamlekar. Av hans 
innsats skal spesielt arbeidet med å å 
få overta og bygget om leiligheten i 
brannstasjonens 2. etg tidlig på 1980- 
tallet. Her var Ole en nøkkelperson. 
Videre er Ole fortsatt en viktig brikke 
i organisasjonens liv, i disse dager, og 
de seneste årene, har han vært sentral 
i arbeidet med bygging av den nye 
Brushytten. 

Obert Wetaas begynte i korpset på 
samme tiden som Ole Rakner. 

Obert var slager en rekke år før han 

ble tamburmajor i 1959 og 1960. Han 
kom også tidlig med i foreningsar-
beidet, og satt i styret få år etter at 
han ga seg som aktiv. Han har flere 
perioder i styret bak seg. Obert har i 
alle år vært aktiv som gamlekar; det 
er ikke få timer frivillig arbeide han 
har lagt ned i arbeidet for og med 
korpset. Spesielt som turleder på 
korpsets mange utenlandsturer har 
han vært et unikum – han er trolig den 
av gamlekarene med flest utenlands-
turer. Men også Obert har en stor rolle 
i arbeidet rundt Brushytten. Han har 
lagt ned mye arbeid for å sikre stabil 
og sikker drift av hytten. Videre er han 
trolig den viktigste brikken i arbeidet 
med bygging av ny og mer moderne 
Brushytte. At vi i dag har en helt ny og 
spennende hytte på Midtfjellet, er tro-
lig Oberts verk mer enn noen annens. 

Jan Skulstad er ungfolen blant de tre 
nye æresmedlemmene. Jan begynte 

i korpset på tidlig 1960- tall. Han ble 
offiser i 1966, var 3 år sideoffiser. 
Han ble valgt til sjef i 1969 og 1970. 
Det skal nevnes at han som sjef i 
1970 mønstret et stort og flott korps 
i jubileumsåret – korpsets 110 års 
jubileum. 150 medlemmer er notert i 
historiebøkene. Det var på samme tid 
korpset overtok tårnet – en spennende 
tid for korpset. Jan gikk inn i forenin-

gens styre få år senere og hadde sin 
første formannsperiode allerede på 
1970- tallet. Han har også vært for-
mann i senere tid. Jan Skulstad var 
primus motor – ide og gjennomfører 
– av Brushyttekjøpet i 1980. Uten Jan 
ville det ikke vært noen Brushytte. I 
ettertid er det lett å se at dette utvil-
somt har vært foreningens og korpsets 
viktigste investering noensinne.  

De tre æresmedlemmene har det 
felles at de, i tillegg til alt annet 

de har gjort for korps og forening, 
har hatt vakter på Brushytten nær alle 
år foreningen har hatt denne. De har 
deltatt i nær sagt balle foreningens 
aktiviteter, – alt fra blomsterutsetting 
før 17. mai, til premieinnsamling til 
loddsalg i en eller annen form. 
Det er slike gamlekarer som har med-
virket til at korps og forening er og har 
vært sterke i mange, mange år – og 
det er slike aktive gamlekarer korps 
og forening behøver skal vi klare å 
holde både buekorps og forening i 
god gjenge i årene som kommer.

Tekst: Holger Hagesæter
Foto: Eirik Hagesæter

Æres den som æres bør

Æresmedlemmer 
i Skanseguttenes 

Forening
1981 Torstein Sletten
1981 Karl Glesser 
1990 Arthur Ingebrigtsen 
1999 Willy A. Nielsen 
1999 Endre Thomassen 
1999 Eirik Hagesæter 
2001 Kjell Nesse 
2004 Tryggve Greve 
2007 Jan Skulstad 
2007 Obert Weetaas 
2007 Ole Rakner

Solid innsats: Det er ikke få 
arbeidstimer Helteborgridderne  
Jan Skulstad, Ole Rakner og Obert 
Wetaas ((fra venstre) har lagt ned 
for korps og forening. Nå er de 
utnevnt til æresmedlemmer.

SJEFSPERMEN, KA E´ DET ?
Det var høsten 1996 at foreningens 
styre fikk idéen til å lage en samlet 
dokumentasjon for sjefen i Skansens 
Bataljon. Antallet aktive gutter i 
korpset hadde sunket betraktelig etter 
jubileumet i 1995 og gjennomsnittsal-
deren på offiserene hadde gått tilsva-
rende ned. Dette kunne igjen medføre 
at kunnskap og tradisjoner svant hen 
og det er selvsagt ikke ønskelig. Fra 
før av hadde man snakket om å lage 
en håndbok til de aktive, uten at noe 
konkret hadde kommet ut av det. 
Arbeidet startet med å lage en sjefs-
perm. Intensjonen med sjefspermen 
er to-delt: Det er ønskelig å ta vare på 
gode gamle tradisjoner og samtidig gi 
sjefen den informasjon og kunnskap 
han bør ha. Det første avsnittet som 
ble laget, het ”Tradisjonelle begi-
venheter for Skansens Bataljon”. I 
kortform beskrives sjefsvalg, offiser-
svalg, underoffisersvalg, juletrefest, 
fellesutmarsj o.s.v.. 
Sjefspermen bør brukes aktivt av 
sjefen til egne notater. Han skal fylle 
inn data for hver pelotong, for rådet 
og for hvem som mottar hederstegn 
osv.. I slutten av sesongen skal et 
spørreskjema besvares. Dette ble 
opprinnelig utarbeidet av Torstein 
Sletten i forbindelse med historiebo-
ken for årene 1970 til 1985. Sjefens 
besvarelse vil være av stor historisk 
verdi, spesielt når Skansens Bataljons 
historie skal skrives. Sjefspermen 
skal innleveres til foreningens for-
mann eller arkivar innen utgangen av 
juni måned. Neste års skansesjef vil 
så motta ny sjefsperm. 
Høsten 1998 var sjefspermen klar og 
første skansesjef som mottok den var 
skansesjef 1999, Martin Olaussen. 
Han gav positiv tilbakemelding og ar-
beidet med å utvide permen fortsatte. 
Flere gamlekarer har bidratt med god 
informasjon om forskjellige saker. 
Vi kan nevne; turer, sesongprogram, 
avslutningen, uniformer, utmerkel-

ser, taler, eksersis, instruksjon, litt 
historie, bladet Skansegutten, sjefer 
i bataljonen, navn fra strøket, faner 
og fanemedaljer, lovene, Brushyt-
tens vaktliste, foreningens styrer og 
komiteer, statutter osv.. Men vi er ikke 
i mål. Blant annet er en beskrivelse 
av dagens oppvisning påbegynt, men 
den er ikke ferdig. For å være mest 
mulig brukervennlig, er sjefspermen 
laget som en løsbladsperm. Sider kan 
settes inn eller taes ut etter behov, for 
eksempel til kopiering. 
Sjefen for 2005 og 
2006, Martin Alvær, 
ble spurt om hva han 
mener om sjefsper-
men. Martin sier:
”Sjefspermen inne-
holder mye nyttig in-
formasjon, noe som 
er strålende. Enkelte 
ting bør oppdateres, 
f.eks. har Idrettsda-
gen de siste 12 årene, 
ihvertfall så lenge 
jeg har vært med, 
blitt lagt til Skanse-
myren Idrettsplass, 
men dette er bagatel-
ler. I det hele gir den 
sjefen et god over-
sikt over hva som 
skal til for å få en 
vellykket sesong. Og 
gir svar på mye som 
man kan lure på. 
Spesielt det som har 
med taler å gjøre har 
jeg hatt mye nytte 
av. Ellers har andre 
offiserer også hatt 
nytte av permen. Om 
det hadde vært mu-
lig, hadde det sikkert 
vært en fordel om 
det kunne lages en 
mindre omfattende 
perm til sideoffise-
rene. Dette hadde 

vært til hjelp både for sideoffiserer 
og for sjef.”
Sjefspermen skal ikke erstatte korp-
sets protokoller, den er et supplement. 
Som før er det korpsets protokoller 
som er gjeldende. All annen lagring 
av dokumenter, også elektronisk, er å 
betrakte som tillegg. 

Skansens store grønne

Tekst: Harald Tvedt
Foto: Jannicke Alvær

Nyttig hjelpemiddel: Sjef 2005 og 
2006 synes sjefspermen var til stor 
hjelp da han ledet korpset.
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Alliansen feirer 30 år
I anledning SSS-allinsens 30-års jubi-
leum ble det satt ned en komite som 
skulle arrangere en gamlekarsfest.  
Dette var 2. gangen en slik allianse-
fest ble arrangert.  Første gang var 
ved SSS-alliansens 25-års jubileum.  
Den gang, som nå, bestod komiteen 
av initiativtaker og Sydnæs-gamlekar 
Henning Spjeld, Frantz Dueland fra 
Sandvikens og Johnny Lyngbø fra 
Skansens.  Det ble bestemt at al-
liansefesten skulle holdes på Rick’s 
Stuene.   Foruten gamlekarene var 
sjefene invitert til festen.  
Kl. 1900 begynte festen og til stede 
var der ca. 70 gamlekarer fra Skan-
sens, Sydnæs og Sandvikens.  Dette 
året hadde vi også invitert Skansens 
og Sandvikens gamle alliansepartner 
Verftets Kompani.  De stilte manns-
sterke opp med  5   gamlekarer, som 
virket veldig både glad og rørt over 
å bli invitert.  De ble tatt veldig godt 
imot!  
Bordsetet var kl. 2000, og på me-
nyen stod der biff stroganoff.  Johnny 
Lyngbø ønsket velkommen  og der-
etter fulgte en rekke taler fra flere 
gamlekarer, bl.a. Trygve Greve og 

Henning Spjeld.  Frantz Dueland 
reiste seg og sa: ”Noen velvalgte ord” 
og satte seg igjen.  Videre holdt Alf 
Taule fra Verftet en varm og inspire-
rende tale.
Etter talene ble de tre korpsmarsjene 
avsunget, og for en stemning det ble!
Etter at maten var vel fortært, var det 
tid for kaffe og andre leskende drik-
ker.  Praten satt løst, og man kan vel 
med sikkerhet si at dette ble et vel-
lykket arrangement.  Ut på kvelden 

ble det underholdning med Brygge-
sjauerne fra Dokkeskjærskaien, dvs. 
en gruppe gamlekarer fra Sydnæs.  
De sang og spilte på vaskebrett og 
vaskebalje.    Kl. 01.00 var det hele 
over, og noen gikk hjem til sitt, mens 
andre avsluttet i huset til Sandviken.

Stolte arrangører: Fra venstre 
Frantz Dueland (Sandvikens), 
Johnny Lyngbø (Skansens) og 
Henning Spjeld (Sydnæs).

Skansens Bataljons stolte medlemmer 
marsjerer igjennom hele sesongen, i 
all slags vær, uansett. Og som tradi-
sjonen ganske sikkert har vært helt 
siden buekorpsbevegelsen oppsto, 
har buekorpsene villet klare seg uten 
gamlekarer og andre voksne til å 
bestemme for seg. 
Men hjelp til det de selv mener de 
trenger, er de svært takknemmelig 
for, og tar i mot med stor takk. Men 
det er en ting som kanskje varmer 
disse stolte marsjerende litt mer enn 
noe annet; At foreldre og ikke minst 
gamlekarer i alle aldre kommer for 
å se på de. Noen foreldre er oftere å 
se enn andre, men slik er det vel, så 
de som ikke har tid får man vel bare 
prøve å unnskylde.
Men når det gjelder gamlekarene er 
det litt annerledes. De har selv gått i 
korpset en gang, og kanskje kunne 
disse erfarne og profesjonelle gam-
lekarer iblant, og av og til, gi guttene 
noen rosende ord om flott marsjering, 
glimrende slagning, eller kanskje fine 
uniformer eller at i dag var de mange 
på linjen. Eller hva som helst, det 
finns helt sikkert masse fint som kan 
sies. Det er ikke sikkert at det skal så 
mye til for å være med å vedlikeholde 

denne fantastiske og unike tradisjo-
nen som kun har overlevd i Bergen.
Hvis gamlekarene tenker nøye et-
ter vil de sikkert dypt inne kanskje 
huske kor stolt de sjøl var når de fikk 
positiv oppmerksomhet fra “sine” 
gamlekarer den gang. Men da må de 
kanskje tenke litt etter. Og fikk de 
ikke positiv oppmerksomhet når de 
selv ekserserte var det synd.
MEN! For å ha grunnlag til å uttale 
seg om hvordan korpset er nå i våre 
dager, er det en ting som er vikti-
gere enn noe annet: De må stille på 
Skansen når guttene marsjerer, 
eller aller helst før! Og de må stille 
oftere en bare den ene gangen for å 
treffe sine samtidige buekorpsgutter 
og/eller til festlig lag i leiligheten en 
sjelden gang. Sesongen varer kun 
noen få, og korte vårmåneder, kun fra 
slutten av februar og til ut i juni. Dvs. 
stakkarslige 4 mnd. Aldri har vi hatt 
så mye fritid, og så mye hjelpemidler, 
til å gjøre alt mye mer effektivt og 
enklere i hverdagen.
Allikevel virker det å være svært van-
skelig, eller endatil komplett umulig 
for en stor majoritet av gamlekarene 
å stille noen stakkers timer noen 
sjeldne ganger på marsjdager i se-

songen.Kanskje kunne de til og med 
en sjelden gang være med å gå som 
rævedilter sammen med foreldrene 
bak korpset?
Jeg har dessverre en følelse av at den-
ne unike buekorpsbevegelsen kanskje 
er på vei til å sovne stille inn i løpet 
av noen år hvis ikke man begynner å 
vie den mer positiv oppmerksomhet .
Ville ikke det være tragisk om bu-
ekorpsene forsvant?
Om ikke annet ville Bergen begynne 
å ligne mer enhver annen by. Vi har 
nok av “sure østlendinger” som ikke 
har peiling på hva buekorpsbeve-
gelsen historisk dreier seg om. Men 
merkelig nok er det mange ganger 
de som klarer  gjøre seg “synlig” og 
hørt. Vi trenger i hvert fall ikke flere 
slike “likesinnede” fra egne rekker! 
For slik kan det for mange kanskje 
virke når interesse og oppmerksom-
het uteblir. Slik situasjonen er i dag 
synes jeg den fortoner seg ynkelig. 
Men dette berører jo selvfølgelig ikke 
de gamlekarer som stiller.
Til  slutt vil jeg ønske alle buekorp-
sinteresserte en riktig god og blom-
strende, og voksende, sesong.

laroz

Hvor i huleste er gamlekarene?

Tekst: Johnny Lyngbø
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Jubileum på Mulebanen

Lørdag 26. april 2008 ble fellesopp-
visningen med Sandvikens og Sydnæs 
Bataljoner avholdt for 30. gang.  Det 

er en dag hvor vi alle ønsker oss godt 
vær, men dagen opprant dessverre 
med øsende regnvær.  Dette fortsatte 

utover dagen, men skansegutter er jo 
som vi alle vet standhaftige gutter.
Vi marsjerte ned til Tårnplass hvor vi 
møtte de to andre korpsene.  Det var 
ingen tvil; Skansens var både størst og 
stiligst!  I svingene ble det som vanlig 
slagerkonkurranse, og her vant nok 
Skansens.  Vi Skansegutter skryter 
ikke, vi bare konstaterer fakta!
Fra Skansesvingene gikk turen opp 
til Fjellveien.  Her var det mat og 
drikke til både liten og stor.  Korpsene 
var nok effektive den dagen, for de 
ankom Mulebanen 1 time for tidlig.  
Det var ikke den mest sjarmerende 
dagen å ankomme tidlig på, så korp-
sene søkte ly for været i Sandviken 
Bataljons sine lokaler.  
Sandviken marsjerte først inn.  Der-
etter var det Skansens og så Sydnæs.  
Når alle korpsene var stilt opp, var det 
duket for en aldri så liten overraskel-
se.  Siden det var 30 år siden Sydnæs 
ble invitert med i alliansen, måtte det 
markeres.  En gamlekartropp kom 
marsjerende inn på mulebanen under 
de respektives korps, med faner som 
ble brukt i 1978.  etter de hadde gjort 
holdt midt ute på banen, og sjefene 
hadde kommet fram for front, ga de 
gamle de aktive hver sin blomst som 
takk for at tradisjonen drives videre.  
Så ble Nystemten avsunget, før det 
var tid for oppvisningene.
Først ut var Sandvikens.  Siden de 
var veldig få soldater i år også, gikk 

Musikk 1: Slagerkonkurranse i 
Skansesvingene. Musikk i ørene 
for de fleste buekorpsgutter.

Matpause: En lang dag i uniform krever litt påfyll underveis. Fra 
venstre Kristian Aleksander Ølmheim, Magnus Roman Vestrheim og 
Herman Bjørklund. 

Vått og kaldt: Himmelens sluser åpnet seg da korpsene marsjerte fra Mulebanen. 

det ikke an å holde den ordinære 
oppvisningen, men det Sandvikens 
viste oss satt som det skulle, og det 
er bedre enn å ikke vise noe i det 
hele tatt.  Deretter var det Skansen 
sin tur.  Trøtte og våte skansegutter 
leverte en flott oppvisning, og ble 
møtt med jubel og skansehurra fra 
de trofaste tilhengerne på marken.  
Sydnes avsluttet det hele med en flott 
oppvisning.  
Etter Sydnæs var ferdig ble det 
defilering etterfulgt av parade for 
fanene.  Så marsjerte korpsene ut av 
Mulebanen, og hilste gamlekarene 
som stod oppstilt i Gutenbergs vei 
en siste gang.
Vi marsjerte opp på Skansens igjen 
hvor vi sluttet av med parade for fa-
nen.  Vi sluttet av ca. kl. 1800.

Krokodillene liker 
skansegutter

Lørdag 28. mars 2009 klokken 
11.30 stilte 42 stolte skansegutter 
på linje utenfor brannstasjonen. 
Korpset skal til Akvariet, og vær-
gudene er absolutt med oss denne 
dagen. Årets første Grand Galla 
dag, og det skinner i både medaljer 
og sølvtrommer. Vi marsjerte ned 
svingene, over Torget og Strand-
kaien før vi kom til Nordnes. De 
mange skuelystne langs ruten blir 
ikke skuffet. Skansens Bataljon 
viser nok en gang hvorfor de blir 
kalt det stiligste buekorpset. 
Da vi kommer til Akvariet ble gut-
tene delt inn pelotongvis. Alle fikk 
gå fritt rundt å se på alt det spen-
nende som finnes i de forskjellige 

akvariene. Klokken 14.00 var det 
tid for mating av krokodiller, noe 
guttene synes både var skummelt 
og gøy på samme tid. Etter dette 
ble det vist en 3D film i kinosalen, 
hvor det deretter ble servert boller 
og brus til alle. 
Presis klokken 14.45 stilte korp-
set opp utenfor Akvariet, klar for 
å marsjere tilbake til Skansen. 
På veien måtte vi en liten tropp 
fra Nordnæs Bataillon som ville 
hilse på oss. Dagen ble avsluttet 
på Skansen med parade for fanen 
klokken 15.30. 

Tekst: Morten Lygresten
Bilder: www.skansegutten.no

Musikk 2: Fortunens Musikkorps 
spilte på Mulebanen.

Applaus: Publikum på tribunen 
vga uttrykk for at de var fornøyd 
med oppvisningen til Skansens.

Pust i bakken: I Fjellveien, der 
hesten trenger hvile, fikk guttene 
mat og drikke.

Stilige skanseslagerer. F.v. Daniel Sørby, Magnus M. Stav, Kristian 
Tvedt, Rolf Martin Indrebø, John Andre Andersen og Aslak Grøstad.

Sjef og adjutant leder korpset over Torgallmenningen
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Da var enda en stor fellesoppvisning 
med SSS-alliansen over for denne 
gang, og enda en gang beviste vi at 

Skansens 
er  bes t  i 
disiplin og 
eksersis. 
K l o k k e n 
13.15 var 
k o r p s e t 
o p p s t i l t 
u t e n f o r 
S k a n s e n 
Brannsta-

sjon. 58 stolte skansegutter hadde 
bestemt seg for å ta del i oppvisningen 
i år, det er 6 mer enn vi var i fjor. På en 
dag som denne hadde vi håpet på litt 
sol, men nei. Vi måtte ta til takke med 
å marsjere under et ekstremt truende 

Fellesoppvisningen 2009

vær. Da vi kom ned til Kjøttbasaren 
møtte vi Sandvikens som ventet på 
oss. 
Derfra gikk turen videre til Tårn-
plass. Da vi ankom Tårnplass ble vi 
overrasket over at det ikke var noen 
Sydnæs Bataljon å se noe sted. Der-
med ble korpset stående en god stund 
å vente på Sydnæs. Mens vi ventet 
oppdaget vi at det var et bryllup som 
skulle arrangeres i Tinghuset, dermed 
ble det ropt bue 
presenter fra 
begge korp-
sene som stod 
oppstilt. Bru-
defølget virket 
litt sjokkert da 
man kunne se 
rundt 90 gutter 

i bue presenter utenfor Tinghuset. 
Da Sydnæs endelig ankom ble det 
en rask sjefer for front og deretter 
marsjert til Fjellveien. Da vi ankom 
Skansesvingene ble det selvfølgelig 
slagerkonk! Skanseslagerene ga som 
vanlig alt! Og man kunne trygt si at 
det var Skansens som var den klare 
vinner. 
Da vi var kommet til Fjellveien ble 
det servert ferske bagetter med ost 
og skinke. All ros til foreldregrup-
pen for en fantastisk smakfull lunsj. 
Etter lunsjen marsjerte vi videre til 
Mulebanen. Klokken 16.00 stod 
korpsene oppstilt og klar for innmarsj 
på Mulebanen. 
Skansens var først ut for å vise hva vi 
hadde trent på, og gjett om man kunne 
se at man hadde ligget i hardtrening. 
Da korpset var ferdig kunne man høre 
et kraftig skansehurra fra publikum. 
Skansens oppvisning ble etterfulgt av 
Sydnæs og Sandvikens. 
Etter endt defilering ble det felles 
faneparade. Etter felles paraden ble 
det marsjert tilbake til Skansen hvor 
dagen ble avsluttet med nok en parade 
for fanen. 
Takk til alle foreldre som var med å 
hjelpe til denne dagen! Flott innsats 
gutter! 

Tekst: Morten Lygresten 
Foto: Jannicke Alvær

Sistesoldat i 1. pel:
Magnus Vestrheim
Magnus begynner på sitt 
4 år i Skansens Bataljon. 
Magnus har i år tatt ste-
get ut som sistesoldat 
i 1 pelotong. Han er 
også en knakende god 
verver, og mottok i fjor 
en Playstation 3 for sin 
gode innsats.

Sistesoldat i 3. pel:
Mads Gerhard Rakner
Mads går sin fjerde se-
song i korpset og fyller 
13 år i løpet av seson-
gen. På fritiden liker han 
å spille fotball og være 
med venner. Dette er 
hans første sesong som 
underoffiser.

Glade gutter til tross 
for dårlig vær.

Korpset marsjerer inn på Mulebanen.



SKANSEGUTTEN 1/201036 SKANSEGUTTEN1/2010 37

Da var dagen som alle gleder seg til 
kommet, nemlig Skansens Bataljons 
tradisjonsrike juletrefest. Offiserene 
har i lang tid planlagt denne store 
dagen, og på slaget 17.00 åpnet dø-
rene til Gimle Forsamlingslokaler. Vel 
inne i lokalet ble alle møtt med varme 
og julemusikk. Da alle hadde funnet 
seg en plass rundt de rød og grønn 
kledde bordene var festen i gang! 
 
2. kompanisjef Morten Lygresten 
fikk æren av å ønske alle velkommen 
og introdusere årets sjef; Jørgen Fie 
Padøy Mathiesen. Da sjefen deretter 
fikk ordet, ble alle offiserene presen-
tert etter rang. Så fremførte offiserene 
”Skansemarsjen” med sine vakre 
stemmer. Dette ble møtt med jubel og 

applaus fra alle gjestene. Videre ble 
programmet for kvelden lagt frem. 
 
Pølse, kaker og brus slo som alltid 
godt an hos de minste. Og de voksne 

fikk selvsagt kaffe og kaker. I år 
hadde offiserene også slått til med litt 
underholdning til maten med sketsjen 
”Sjefen viser hvordan man ikke spi-
ser grøt”. Senere ble det leker, som 
inneholdt alt fra eple-i-skål-med-vann 
leken og stolleken. Som vanlig veldig 
populært hos barna. Og så var det 
klart for de legendariske ”Skanseroc-
kers”. Åpningsnummeret i år var ”I 
Got A Feeling” med Black Eyed Peas, 
hvor man kunne se at noen hadde lekt 
seg litt for mye brunkrem og hårgele. 
De musikalske offiserene avslut-
tet med et kjempe nummer fra Wig 
Wam. Latterkulene satt løst når både 
sjef og 2. løyt-
nant bokstave-
lig talt kom opp 
fra scenegulvet. 
 
Etter at ”Skan-
serockers” had-
de forlatt scenen 
informerte sje-
fen litt om hva 
som skal skje 
i sesongen vi 

Gøy på juletrefest i 2010
Da var en av Skansens Bataljons juletrefester over 
for denne gang.  Hele 95 stykker hadde møtt opp på 
Gimle Forsamlingslokale for å ta del i festivitasen. 
Klokken 17.00 kunne det høres skansetromming 
over hele byn, og som mange da skjønte, var det et 
signal på at dørene var åpnet. Etter hvert som man 
hadde funnet seg plass ved de røde og grønnkledde 
bordene, begynte showet med en forrykende åpning 
ved presentasjon av rådet.
Etter at rådet var presentert, ble det satt på julemusikk 
og årets julemat ble servert. Spenningen var stor da 
konkurransene meldte seg, både ballongsprekking, 
sjokoladegraving og mye mer. Etter lekene var ferdig, 

Da nissen kom på besøk i 2009

ble det mye latter da ”Skanserockers” ble 
introdusert. Årets band/artister var: Ole Ivars 
med ”Nei så tjukk du har blitt”, Dr. Bombay 
med ”Calcutta” og Knutsen og Ludvigsen 
med ”Grevling i taket”.
Etter mye latter og humring ble loddtreknin-
gen satt i gang. Både store og små premier 
hadde funnet veien fram til premiebordet i år, 
og jeg tror gleden var like stor selv om man 
ikke vant de største premiene. Det ble ikke 
mindre glede av at nissen gjorde sin entre. 
Han hadde med seg både det ene og det andre 
i godteposene til alle snille skansegutter. 
Etter at sjefen hadde takket for seg, ble det 
ryddet på plass og underoffisersvalget ble 
startet.
Og med det var juletrefesten over for denne 
gang folkens! Og til slutt vil jeg benytte an-
ledningen til å takke alle og enhver som var 
tilstede i løpet av dagen og/eller hjalp til med 
avviklingen av arrangementet! Tusen takk! 
Dette hadde ikke gått uten hjelpen deres! Jeg 
gleder meg allerede til neste år, velkommen 
skal du være! Tekst: Morten Lygresten

Foto: Lars Petter Jørgensen
Julekos: Små og store koste seg på årets 
juletrefest. 

Kamp om ballongene: Ballonglek på scenen.

Nisse med skjegg: Julenissen gjennomførte 
sitt siste oppdrag for sesongen.

Klare for konkurranse: Fra venstre Ole Andreas 
Rakner, Lars Magnus Andersson, Kristian 
Ølmheim og Cornelius Magnus.

har fremfor oss. Det vil bli en stor 
jubileumssesong med mye moro 
med blant annet en tur til Bø i 
Telemark i sommer. Det blir også 
fotballtur til by i Europa i vinterfe-
rien 2011, så det er bare å glede seg. 
 
Men ingen juletrefest uten… Ja, 
offiserene hadde fått tak i sjefen 
over alle sjefer på en skurret linje 
fra Nordpolen. Og selvfølgelig tok 
julenissen turen ned igjen for å 
hilse på alle skansevennene sine. 
Han var som vanlig veldig grei 
og delte ut snopeposer i massevis.  
 
Og med det var årets juletre-
fest over for denne gang. Takk 
til alle som har hjulpet oss med 
lage en skikkelig juletrefest. Og 
ikke minst, takk til alle som kom. 
 
Vi gleder oss allerede til neste år!

Tekst: Morten Lygresten 
Foto: Jannicke Alvær
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På stedet hvil...
Les flere vitser på www.skansensbataljon.com Sjef

Jørgen Fie Padøy Mathisen 
Wernersholmveien  18e 

5232 Paradis 
55 91 21 31 - 928 65 380

1. Kompanisjef
Anders Bredvik 

Myrdalsskogen 306
5117 Ulset 

55 18 53 78 - 928 40 310
2. Kompanisjef 

Morten Lygresten  
Myrdalsskogen 551 

5117 Ulset  
452 33 408
Fanebærer

Severin Skjøtskift 
Vetrelidsalm. 31

5014 Bergen 
55 31 71 64 - 473 24 566

2. Løytnant 
Fredrik Tveitnes 

Øvre Riplegården 83 
5161 Laksevåg  

905 80 042
4. Løytnant

Carl Henrik Andersson  
Gimleveien 67 
5052 Bergen  

55 20 11 27 - 970 03 629
Tamburmajor

Sturle D. Myrmel  
Ole Irgens Vei 
5019 Bergen  
454 16 163

1. Faneoffiser
Kristoffer Winter Olsen  
Claus Fastings gate 14 

5031 Bergen 
918 40 240

2. Faneoffiser 
Andreas Smørdahl Mathisen

3. Faneoffiser 
Mats Ryum Erstad 

Skutevikens Tverrgate 6
5032 Bergen 

Telefon 906 46 380
4. Faneoffiser

John Andre Andersen
5. Faneoffiser 
Oscar Ulstein
6. faneoffiser
Martin Ulstein

Adjutant 
Johan Magnus 

Offiserene 2010

For e-post adresser se  
www.skansensbataljon.com

“En svenske ringte til skranken i SAS 
og spurte: - Hvor lang tid tar det å 
fly herfra til London? - Et øyeblikk, 
svarte damen i skranken. 
Mange takk, svarte svensken og la 
på... “
Hørt om den svenske kidnapperen 
som sendte gisselet for å hente løse-
pengene?
En liten gutt og ei lita jente satt på 
legens venteværelse. Jenta gråt stille 
for seg selv. 
– Hva er det du griner for da, spurte 
gutten. 
– Legen skal ta blodprøve av meg. 
Han kommer til å skjære meg i fin-
geren! 
Gutten satte dermed i gang med å 
hylskrike.
– Hva er det du griner for da, spurte 
jenta! 
– Han skal ha urinprøve av meg!
Det var engang en elg som stod og 
vasket seg i en bekk. Da kom en 
annen bort og spurte hvorfor han 
gjorde det.
- Jo, for i morgen begynner elge-
jakta og da er det best og være rein!
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…
– Mamma, hvorfor er alt håret til 
mormor grått?
Per til mor: Storesøster sier jeg er 
altfor nysgjerrig!
Mor: Har hun sagt det?
Per: Det står i dagboken hennes!
Lise: - Kan man bli straffet for noe 
man ikke har gjort?
Læreren: - Nei, det ville vært urett-
ferdig.
Lise: - Flott, jeg har ikke gjort leksa 
til i dag!
Det var en Brannsupportersom 
nettopp hadde vært på Stadion. 
Da han gikk hjem ble han påkjørt. 
Bilisten spurte hvordan det gikk.
- Det ble 1-0 svarte den fotballgale 
mannen. 

Presten: Det har ikke kommet et 
eneste menneske i kirken i dag!
Ikke en gang organisten. Hvem skal 
spille i dag da? 
Klokkeren: Brann mot Rosenborg!
Det var en gang to epler som skulle 
ut på fest. Dessverre kom de ikke 
inn på festlokalet, da det sto en 
eplenekter i døra.
Mannen på restauranten vinker på 
kelneren…
– Kelner, vil De bringe meg den 
samme retten som mannen der borte 
ved vinduet har fått?
Etter en halv time kommer kelneren 
tilbake, helt rød i ansiktet…
– Jeg må virkelig unnskylde at De 
måtte vente så lenge, men det tok litt 
tid før jeg klarte å ta maten fra ham!
Hva får du hvis du krysser et pinn-
svin med en ballong? 
Svar: PANG!
Vet du hvorfor svenskene går baklengs 
til sengs? For at det skal være lettere 
å ta på seg tøflene neste morgen.
- Hvorfor har elefanten en grønn 
sokk, en rød sokk, en gul sokk, en 
blå sokk og en sort alpelue? 
- Fordi den skal gjemme seg i Non-
Stop posen. 
- Men jeg har aldri sett en elefant i 
en Non-Stop pose! 
- Nei, der ser du at kamuflasjen 
virker.
-Pappa, se på den fine rosen.
-Nei, gutten min, dette er en rodo-
dendron.
-Hvordan staves det, pappa?
-Hmmm, du har faktisk rett. Det er 
en rose! 
En svenske fant en fyrstikkeske da 
han gikk langs veien. Han tok opp 
esken og åpnet den. Han tok ut en 
fyrstikk, dro den av mot ripen og 
sa,
- Virker ikke, den kaster jeg! Han 
tar frem en fyrstikk til og prøver 
igjen.
- Virker ikke, den kaster jeg! Så 
prøvde han enda en.
- Virker. Den sparer jeg.
Det var en gang to gelè-klumper som 
satt på et gjerde, så falt den ene ned.
Da spurte den andre:
- Gikk det bra, eller?
- Jada, jeg ble bare litt skjelven. 

Skanseguttenes 
Forening 2010

Styret
Formann Johnny Lynbø

j-lyngbo@online.no
Tlf: 952 23 592
Erlend Liisberg

Jan-Frode Grønvigh
Even Eide

Jarl Reidar Skare
Trond Oldervoll
Magne Reime

Brushyttestyret
Formann Holger Hagesæter

Tlf: 419 16 737
holger@bergen.online.no

Stian Hofstad
Kenneth Mundal

Gunnar Thorbjørnsen 
Eirik Hagesæter

Tom H. Kristiansen

Husstyret
Formann Lars Petter Jørgensen

Tlf: 934 26 042
lpj@skansegutten.no

Utleieansvarlig: Jan Rune Smørdal
Tlf: 934 51 304

jrsm@helse-bergen.no

Ørjan Johan Mjøs
Jon Tangen

Tim Eilif Spjell

Jubileumskomiteen 2010 
Formann Jarl Reidar Skare

Tlf: 91568996
jr-skare@hotmail.com

Kjell Nesse
Sigurd Nødtvedt

Tom Halland Kristiansen
Tor Andersen

Vidar Staalesen
Trygve Greve

Lars O. Zachariassen 

Varelevering
Hva gjør man midtvinters når varela-
geret på Brushytten er bortimot tomt? 
I år som i fjor fikk vi uvurderlig 
hjelp av Frank Olsen i kommunens 
Idrettsservice på Skansemyren. To 
turen med snøscooter hadde han til 
Brushytten tidlig i februar. På tilhen-
geren var 1000 skillingsboller fra 
Baker Brun, pølser fra Grindheim, 
pølsebrød, brus og sjokolade.
Tom Kristiansen fikk sitte på, og han 
og resten av hyttestyret takker så mye 
for hjelpen.

Takk for vimpel
Vi på Skansen vil gjerne sende en stor 
takk til Fløien Kiosk ved Truls Jordan 
for flott vimpel!

En hilsen fra 75-sjefen!
Det nærmer seg med stormskritt - 
enda et stort jubileum. "Legg dokker 
sammen å gjorr nokke", sa gamleord-
føreren Håkon Hansen. Nå må alle 
Skanseinteresserte trekke sammen 
slik at vi får enda en minnerik jubi-
leumssesong. 
Selv var jeg så heldig å oppleve et 
jubileum som sjef, senere med i 
diverse  jubileumskomiteer. Flotte 
opplevelser, hvor Skansens Bataljon 
ble satt i sentrum. Jeg har forstått det 
slik at det arbeides hardt i Rådet med 
verving - flott, sørg for at dere kom-
mer inn på barneskolene i skoletiden. 
En hver rektor med respekt for seg 
selv tillater slik verving.

Kjell Jarle Fjellstad
Sjef 1974-1975

Ideer kommer ofte på løpende bånd 
på Skansen. Og som en markering 
på starten av jubileumsåret 2010 fikk 
Holger Hagesæter og undertegnede 
ideen med å henge julelys på fasaden 
til vår kjære brannstasjon. Tillatelser 
ble innhentet fra kommunen og riks-
antikvaren, så nå var det bare å sitte 
i gang.
Etter litt planlegging og oppmåling 
ble lyslenker bestilt og hentet. Da 
dette skulle være litt hemmelig ble 
lysene montert sent om kvelden i 
midten av desember. Og ved hjelp av 
stillaset som fortsatt dekket brannsta-
sjonen var det lekende lett å montere 
. Få dager etter sørget kommunen for 
å fjerne stillaset.
Under testing viste det seg at det var 
brudd i noen av lyslenkene.  Men 

med god hjelp av ”Simon Snorkel” 
ble dette reparert før den offisielle 
tenningen.
Vi håper og tror at dette var noe byens 
befolkning la merke til og satt pris på. 
Vi har fått mange positive tilbakemel-
dinger, og kanskje dette kan bli en fast 
tradisjon på Skansen? Vi skansegutter 
er jo glad i tradisjoner

Tekst: Lars Petter Jørgensen
Foto: Holger Hagesæter

Julestemning på Skansen 
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Sesongprogram

Du vil til enhver tid finne oppdatert program på www.skansegutten.no

 Marsjdag Dato Tid Info Uniform
 1 Lørdag 20. feb. Se eget skriv Første marsjdag -Pølsefest på Rothaugen Full uniform
 2 Lørdag 27. feb. 15.30-17.30 Bataljonen marsjerer en runde i strøket Full uniform
  Lørdag 6. mar.  VINTERFERIE - ingen marsjering 
 3 Lørdag 13. mar. 15.30-17.30 Bataljonen marsjerer en runde i strøket Full uniform
 4 Lørdag 20. mar. 15.30-17.30 Bataljonen marsjerer en runde i strøket Full uniform
 5 Lørdag 27.mar. Se eget skriv Kino Grand Galla
  Lørdag 3. apr.  PÅSKEFERIE – ingen marsjering 
 6 Onsdag 7. apr. 18.00-19.30 Eksersis på Skansen – oppvisningsøving Full uniform
 7 Lørdag 10. apr. 15.30-17.30 Bataljonen marsjerer en runde i strøket Full uniform
 8 Onsdag 14.apr 18.00-19.30 Eksersis på Skansen – oppvisningsøving Full uniform
 9 Lørdag 17. apr. Se eget skriv Besøk på Buekorpsmuseet og Akvariet Grand Galla
 10 Onsdag 21. apr. 18.00-19.30 Eksersis på Skansen – oppvisningsøving Full uniform
 11 Søndag 25.apr. 15.30-17.30 Fellesutmarsj med SSS-alliansen til Skansemyren Full uniform
 12 Onsdag 28. apr. 18.00-19.30 Eksersis på Skansen – oppvisningsøving Full uniform
 13 Lørdag 1. mai 15.30-17.30 Bataljonen marsjerer en runde i strøket Full uniform
 14 Onsdag 5. mai 18.00-19.30 Eksersis på Skansen – GENERALPRØVE Full uniform
 15 Lørdag 8.mai Se eget skriv Fellesoppvisning med SSS-alliansen på Mulebanen Grand Galla
 16 Lørdag 15. mai. Se eget skriv Buekorpsenes dag Grand Galla
 17 Mandag 17. mai 08.30- Grunnlovsdagen Grand Galla
 18 Lørdag 22.mai Se eget skriv Stiftelsesdagen - Bataljonen markerer dagen Grand Galla
 19 Lørdag 29.mai Se eget skriv Feiring av 150-årsjubileumet Grand Galla
 20 Søndag 30. mai. Se eget skriv Jubileumsutflukt Grand Galla
 21 Søndag 6. jun. Se eget skriv Bataljonen marsjerer en runde i strøket Grand Galla
 22 Lørdag 12.juni Se eget skriv Skansedag Full uniform
 23 Søndag 20. juni Se eget skriv Sesongavslutning på Skansen Grand Galla

Åpent hus i brannstasjonen under hver marsjdag. Ta turen innom for 
en kopp kaffe og noe godt å bite i. Buekorpspraten får du på kjøpet!

Hyttetur i påsken?
Vi har hytte om du vil ut på tur. For også i år håper vi å 
kunne holde Brushytten på Midtfjellet åpen alle helligda-
gene i påskeferien. Men da trenger vi flere frivillige. Både 
kunder og frivillige er vanligvis utstyrt med usedvanlig godt 
humør så vi kan love deg at det blir en hyggelig tur. Og det 
er slett ikke vanskelig. Så dersom du har lyst må du snarest 
ta kontakt med vaktsjefen. Dine dugnadstimer i Brushytten 
blir satt pris på av mange tur-
gåere i Bergen og du er med på 
å gi et viktig bidrag til korpset. 
Ikke nøl, ta kontakt nå! 

Hilsen Eirik Hagesæter
eirik@erkebergenser.no

mobil 913 234 85  


