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Forsidefoto:  
1. marsjdag 2011. Ole Alexander 
B. Padøy på 6 år mønstrer for før-
ste gang i skanseuniform, og blir 
instruert av sin fetter og sjefens 
lillebror Fredrik F.P. Mathiesen i 
korrekt bruk av bue. 

Foto: Pål Fie Mathiesen

  
Opplag: Ca  600 eks.Tropp i 1. pelotong:

Jacob Cruys Magnus 
Jacob er 12 år og begyn-
ner på sitt 6. år i SB, i år 
valgt inn som troppsjef. 
Han fikk 1. grads orden 
i fjor, og marsjert seg 
til både beste soldat i 
korpset og beste under-
offiser. På fritiden spiller 
han ishockey, fotball og 
håndball.  

Tropp i 3. pelotong: 
Andreas Lien Aldeholm
Andreas er den mest 
erfarne troppsjefen i 
Skansens, med sitt 4. år 
i denne posisjonen. 14 
åringen (i mai) gleder seg 
til sin 8. sesong totalt i 
korpset, og hans mål for 
årene fremover er å bli en 
dyktig offiser.  

Redaktøren har ordet
Hei alle skanseinteresserte!
Nå er det gått et år siden siste num-
mer av Skansegutten, som da var det 
første bladet på fire år! Redaksjonen 
den gangen gjorde et kjempearbeid 
med å gjenopprette dette flotte bladet, 
som er noe av det viktigste vi har når 
historien om Skansens Bataljon skal 
skrives igjen. 
Med dette nummeret fortsetter vi 
tradisjonen med bladet, og vi er alle-
rede i gang med neste blad, som etter 
planen kommer til høsten.
Bladet du nå holder i hendene inne-
holder saker om de største dagene i 
2010-sesongen, med det fantastiske 
150-års jubiléet som høydepunkt. I 
tillegg finner du interessante histo-
riske momenter, og selvsagt infor-
masjon om sesongen 2011 vi nå alle 

BKD Bok
Onsdag 27. oktober 2010 ble en ny 
bok om Buekorpsenes Dag lansert. 
Boken er laget i samarbeid mellom 
hovedkomiteen for Buekorpsenes 
Dag, Buekorpsene.com, Buekorps-
museet og Lotte Schønfelder. Boken 
inneholder 
139 sider 
med man-
ge flotte 
bilder fra 
arrange-
m e n t e t 
i 2010, samt interessant historie 
om buekorpsenes egen dag. Bo-
ken anbefales til alle som har in-
teresse for buekorpsene i Bergen. 
Alle aktive skansegutter vil få boken 
gratis. Boken er forøvrig i salg i Bu-
ekorpsmuseet i Murhvelvingen og i 
BA i Christian Michelsensgate. Men 
opplaget er begrenset og forlaget mel-
der om at alle bøkene snart er solgt.

Skryt til formannen
Jeg vil skryte litt av den stilige 
formannen i Skan-
seguttenes Foren-
ing, Johnny Lyngbø. 
Med sitt gode humør 
og vennlige smil le-
det han en meget 
flott og stor gam-
lekargjeng både på 
Buekorpsenes Dag 
15. mai, på 17. mai 
og på jubileumsdagen 29. mai. Han så 
tydelig stolt ut der han ledet an. Ofte 
er det en formann som får pes hvis 
noe er dårlig, da synes jeg det rett og 
rimelig at han får skryt når noe er bra. 
Stå på, håper du forsetter i mange år!

Hemmelig beundrer 
Skansens ledet Dronningen

Under åpningen av Bergens nye By-
bane 22. juni 2010, var det represen-
tanter fra Skansens Bataljon som ledet 
an. Vi vet ikke hvordan dronningen 
reagerte på dette, men vi har vel ingen 
grunn til å ikke tro at hun ble mektig 

imponert over de flotte skanseguttene.
Kule på krus

I 1981 ble det tatt et bilde av of-
fiserene foran 
brannstasjonen 
på Skansen. Bil-
det havnet kort 
tid etter på post-
kort og er nok 
siden spredt over 
hele verden. Nå 
er det samme 
bildet brukt på 
en serie kopper 
med bergensmotiv som er å få kjøpt 
i souvenirkiosken på Fløyen. 

Varg Veum på Skansen
- I slutten av januar lånte folkene 
bak de populære Varg Veum filmene 
lokalet i Skansen Brannstasjon. I vel 
en uke gjorde de opptak til en film 
som kommer etter sommeren en gang. 
Selv om vi ikke vet så mye om verken 
historien 
bak eller 
selve fil-
men fikk 
v i  i n n -
trykk av 
at brann-
stasjonen 
vil spille 
en rimelig 
stor rolle i filmen. Lokalene så ikke ut 
etter at rekvisitørene hadde fått boltre 
seg, men det tok heldigvis ikke lange 
stunden før lokalet igjen fremsto som 
rene og pene.
Spennende prosjekt. Vi gleder oss til 
å se resultatet på kino.

Ny rekord!
Brushyttens vaktlag Hanne Aas, Tom 
Kristiansen og Holger Hagesæter 
noterte seg søndag 9. januar for det 
som trolig er ny bunnrekord!
Skarve 500,- kroner kom inn i kassen 
denne forrykende søndagen. Snø og 
sterk vind om morgen og formiddag 
gikk over til regn og sludd utover 
dagen. Noen friske turgåere fant veien 
innom - alle i sedvanlig godt humør. 
Med fyr i peisen, varme boller, vafler, 
kaffe og andre godsaker bak disken 
har man det man behøver. Hva mer 

kan man ønske. Og når man 
kommer hjem fra tur i slikt vær 
- da har man god samvittighet. 
Turgåerne undret seg over at 
vi var åpen en slik uværsdag. 
Svaret er at vi er åpen ALLE 
søndager - uansett vær. Det må 
bergenserne begynne å forstå. 
Så spre det glade budskap: heia 
Brushytten - alltid søndagsåpen 
mellom 11 og 16. 

Holger Hagesæter

gleder oss til!
I arbeidet med Skansegutten nr. 1 
2011 har redaksjonen lagt ned mange 
timers jobbing, og resultatet tør vi å si 
oss fornøyd med. Dessuten setter vi 
umåtelig stor pris på alle dere som har 
levert saker, store og små, til bladet 
i løpet av prosessen. Ingen nevnt, 
ingen glemt, tusen takk til dere alle! 
Samtidig vil vi oppfordre alle dere der 
ute til å sende inn ris, ros, meninger, 
leserinnlegg og hva det måtte være! 
Det er slikt det blir blad av…
I tillegg skal annonsørene i bladet ha 
en stor takk for bidrag som gjør utgi-
velsen og det store opplaget mulig. Ta 
en kikk på dem alle sammen, hva kan 
vel være bedre enn å vite at pengene 
du bruker på et produkt går videre til 
korpset i våre hjerter?

En liten hilsen fra webredaktøren er 
på sin plass. Nettsidene til Skansens 
Bataljon, www.skansegutten.no, 
lever i beste velgående. I 2010 var 
det 10 år siden nettsidene ble lansert, 
og vi er faktisk et av buekorpsene 
som har vært lengst på internett! 
Samtidig er vi det buekorpset som 
oppdaterer sidene klart flittigst, 
mye takket være flinke bidragsy-
tere som sender bilder og tekst. 
I 2010 hadde vi ca. 50 unike treff 
per dag. Det vil si at vi hadde over 
15000 besøk i 2010. Rekorden satt 
vi 30. mai 2010, da var det 297 
treff fra forskjellige datamaskiner. 
Mange ville altså inn å sjekke hvor-
dan det gikk på jubileumsdagen. 
Og de ble ikke skuffet; hundrevis 
av bilder var allerede tilgjengelig. 
Og bilder er nok det sterkeste kor-
tet til www.skansegutten.no. Her 
kommer vi ikke utenom Jannicke 
Alvær sin utrettelige innsats med 
fotoapparatet. Dagen etter nesten 
hver eneste marsjdag var innboksen 
til undertegnede full av flotte bil-
der. En stor takk til henne for dette. 

Webredaktøren tar ordet
Fortsatt er det ikke alt som er på plass 
på nettsidene, vi jobber med å få et 
bedre system på bilder og videoer. 
Noen har også ytret ønske om nytt 
design o.l., men her tør jeg ikke å love 
noe. Dette er et arbeid som dessverre 
tar mye tid, spesielt når vi samtidig 
skal holde nettsidene oppdatert. Jeg 
håper og tror at alle har forståelse for 
dette. Undertegnede satser på å holde 
nettsidene like mye oppdatert i 2011, 
men fortsatt er jeg helt avhengig av 
bidragsytere for å få dette til. Så jeg 
retter en oppfordring til alle aktive, 
gamlekarer og foreldre om å forsette 
å sende meg bilder, tekst og artige his-
torier. Spesielt de forskjellige styrer 
og komiteer må bli flinkere til å sende 
inn informasjon om begivenheter og 
annet som er av interesse for medlem-
mer og andre. Rådet 2010 skal ha 
skryt for sin innsats med skrive marsj-
rapporter og sende inn informasjon til 
de aktive. 2. kompanisjef Morten Ly-
gresten gjorde en meget god jobb her. 
Det er meget gledelig at tidligere 
skansesjef Norman Zachariassen nå 
er på plass i blad-redaksjonen. Jeg er 

sikker på at dette er rett mann på rett 
sted, og jeg gleder meg til å samar-
beide med ham i tiden fremover. Det 
ser ut som vi har fått en solid redak-
sjon, bestående av personer med bred 
erfaring fra Skansegutten. At samt-
lige også har vært sjefer i Skansens 
Bataljon er nok ingen ulempe. Jeg 
håper og tror at Skansegutten nå går 
en lys fremtid i møte, med hyppi-
gere utgivelse og enda bedre innhold. 
Ønsker Skansens Bataljon lykke til 
med sesongen 2011! La det bli en 
opplevelse for både liten og stor.

 

Webredak-
tør LP

Til slutt vil jeg oppfordre alle til å 
besøke bataljonens nettside www.
skansegutten.no så ofte som mulig, 
og følge med på hva som rører seg på 
Skansen til en hver tid!
På vegne av hele redaksjonen, ha en 
riktig god buekorpssesong, og mest av 
alt, møt opp og følg de unge håpefulle 
i verdens beste buekorps, Skansens 
Bataljon. 

Vi sees!

Redaktør 
Norman 
Zacharias-
sen
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Sjefen har ordet

Stor Skansehilsen fra sjef 2011
Jørgen Fie Padøy Mathiesen

Julen er over, og nok en buekorpssesong nærmer seg med stormskritt. 
Fjorårets jubileumssesong var innholdsrik og utrolig morsom, men jeg 
føler at årets sesong kan bli minst like bra som fjorårets. Offiserene 

har brukt høsten til planlegge 2011-sesongen, og vi har mye spennende 
på programmet. I tillegg til alle aktivitetene som dere kan finne i sesong-
programmet, tør jeg påstå at Rådet jobber med en fantastisk landtur som 
avslutning på årets sesong. Jeg gleder meg!

Ønsket som alle skanseinteresserte deler er at Skansens Bataljon 
på ny skal bli byens ledende buekorps. Selv om Rådet jobber 
kontinuerlig med verving av nye gutter året rundt, er vi 

også avhengig av hjelp fra aktive, foreldre og gamlekarer. Hvis 
hver gutt som gikk i fjor tar med seg kun én venn, vil vi bare 
gjennom dette tiltaket være byens største korps. Rådet kan også 
i år friste med fantastiske vervepremier, så det er bare starte med 
å overtale både venner og kjente til å bli medlemmer i verdens 
stiligste buekorps. Samtidig vet vi at mange av dere gamlekarer 
har barn, barnebarn, nevøer og andre gutter i familien som er 
i skansealder. Vis initiativ, ta dem med opp på Skansen, og 
la dem ta del i den fantastiske opplevelsen det er å gå under 
Skansens Bataljons fane.

Rådet består i år i hovedsak av de samme som gikk 
fjorårets sesong. Det at offiserene har hatt samme rolle 
tidligere som den de nå har  gjør at vi vet hva som skal 

gjøres og når det skal gjøres. På den måten tar planlegging 
mindre tid, det jobbes mer effektivt og Rådet får tid til sette 
andre planer ut i livet. Denne høsten har offiserene blant annet 
begynt en massiv oppussing av tårnets øvre gemakker, noe du 
kan lese mer om i denne utgaven av Skansegutten. Det er ingen 
tvil om at det er en styrke at så mange av offiserene har beholdt 
samme rang som i fjor, og det tror jeg kan gi korpset et ytterligere 
løft gjennom hele årets sesong. 

Guttene, både soldatene, slagerne og til og med offiserene, 
viser seg fra sin beste side når det er mange tilskuere som 
ser på. Som oftest er det mange foreldre på sidelinjen, men 

jeg må innrømme at vi savner en del gamlekarer. Dere som selv 
har gått som aktive, vet like godt som oss at det er noe spesielt 
når strøket koker av mennesker. I tillegg er det kjekt å møte igjen 
gode tjommier fra egne buekorpsdager, og prate om gamle dager 
over en vaffel og en kopp kaffe i kafeen. 

En ny skanseguttredaktør har tatt steget opp og levert et im-
ponerende blad. Norman skal sammen med sin redaksjon 
ha stor ære for at bladet  du nå holder i hendene, har blitt 

så bra som det har blitt. I samarbeid med webredaktør Lars Petter 
Jørgensen sørger de for at korpsets daglige informasjon kommer ut 
til gutter og foreldre, samt at historien bevares for fremtiden. Jeg vil 
oppfordre alle til å besøke korpsets hjemmeside www.skansegutten.
no så ofte det lar seg gjøre, for å holde seg oppdatert på nyheter 
om Skansens Bataljon.

Når sesongen starter 26. februar forventer jeg å se mange stolte 
skansegutter på linje. For det er jo dette det hele handler 
om: Disiplin, kameratskap og stolthet. Tiden i Skansens 

Bataljon er en tid man vil se tilbake på med stor glede, og båndene 
som knyttes vil vare hele livet. Det er det som er så spesielt med bu-
ekorpstradisjonen: Man begynner som liten og uerfaren nybegynner, 
tilegner seg ansvar gjennom opprykk og ender som ansvarsfulle 
ungdommer. Gutter blir menn! Dette er en fantastisk prosess, 
ikke bare å være vitne til, men ogsåå ta del i. Alle krefter bør 
derfor forenes i det utfordrende arbeidet det er å videreføre 
og styrke buekorpsbevegelsen i sin alminnelighet og 
Skansens Bataljon i særdeleshet!
Leve tradisjonen!
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Sjef Jørgen Fie  
Padøy Mathiesen

Årets sjef er 20 
år gammel, og 
jobber for øy-
eblikket i DnB 
NOR Markets. 
Storparten av 
f r i t i d e n  g å r 
selvsagt med 
oppe på Skan-
sen, men Jørgen 
tar seg alltid tid 
til noen harde 

joggeturer med gode venner.
Jørgen startet sin Skansekarriere i 
2001, og ble da kåret til Beste nybe-
gynner i korpset. I 2005 ble han valgt 
inn i Rådet som adjutant, og siden har 
det bare gått en vei. I 2009 mottok 
han Beste offiser, og i 2010 ledet han 
byens stiligste buekorps.
I arbeidet med å planlegge, og gjen-
nomføre kommende sesong har 
Jørgen med seg denne gjengen med 
eminente offiserer: 

1. kompanisjef 
Anders Bredvik

Anders er Rådets superveteran og 
startet i korp-
set helt tilbake 
i 1999. Han er 
17 år, og går til 
vanlig i 1. klas-
se på U. Pihl 
Videregående 
sko le .  E t t e r 
mange år som 
soldat og un-
deroffiser, ble 
han valgt inn 
i Rådet 2007 

som faneoffiser. De siste årene har 
han ledet pelotonger som sideoffiser, 
og er i år inne i sitt andre år som 1. 
kompanisjef.
På fritiden er Anders med venner, 
trener litt og nyter ellers livet.

2. kompanisjef 
Morten Lygresten

Morten er en 
17 år gammel 
gutt (18 i april) 
som tilbringer 
hverdagen sin 
på Årstad vide-
regående skole, 
noe som han 
trives veldig 
godt med; han 
går nemlig på 
Årstad’s Elek-

trolinje VG2. Når Morten ikke er 
opptatt med lekser og skolearbeid 
trener han taekwondo, spiller data, 
er med venner eller er på skytebanen. 
Morten begynte sin skansekarriere en 
vårdag i 2007. Morten var en særdeles 
dyktig nybegynner og endte dermed 
opp med beste nybegynner i hele 
korpset 2007. Morten var 2.kompa-
nisjef i fjor og han bestemte seg for 
å ta seg etter år til med den stillingen. 
Han ble også kåret til "Beste Offiser".

Fanebærer  
Kristoffer Winter Olsen

Kristoffer er en 
17 år gammel 
gutt som går på 
Årstad videre-
gående skole på 
kjøretøylinjen. 
Han begynte 
i  Skansens i 
2001, og gikk 
fram til han tok 
seg en pause fra 
2005 til 2008. I 

2009 ble han valgt inn som faneof-
fiser, og har i år tatt steget opp som 
leder av byens stiligste fanegarde.
På fritiden liker Kristoffer og være 
med venner, mekke litt, eller rett og 
slett bare slappe av. 

2. løytnant  
Fredrik Tveitnes

Fredrik er en 
16 år gammel 
kjernekar som 
går i 1. klasse 
på BPG skole. 
Fotball, inne-
bandy og gi-
tarspilling er 
bare noen av 
akt ivi te tene 
Fredrik holder 
på med på fri-

tiden. Selvfølgelig gjør han jo også 
lekser og er ofte med vennene sine. I 
denne sesongen, hans tiende, er Fred-
rik valgt inn som 2.løytnant igjen. 
Fredrik har hatt en lang skansekar-
riere, både som soldat, underoffiser, 
faneoffiser og adjutant.
Første året han begynte, ble han tildelt 
”Beste nybegynner i korpset”, året 
etter var det han som stakk av med 
”Beste soldat i korpset.” Og siden 
har det bare gått oppover i skanse-
karrieren hans. Hvis han steller seg 
ordentlig, får han forhåpentligvis 

2. grads orden i 
sesongen 2011. 
4. løytnant  

Carl Henrik 
Andersson

Carl Henrik er 
en kremkar som 
er 16 år og går 
sitt første år på 
toppidrettslin-
jen på Tertnes 
Videregående 

skole. Der får han muligheten til å 
holde på med ishockey i skoletiden. 
På ettermiddagen, når han ikke er på 
Skansen, går mye av fritiden hans til 
trening. I tillegg gjør han lekser og er 
med venner. 
Carl er i år igjen valgt inn som 4.løyt-
nant. Dette blir Carl sin 11. sesong i 

Offiserene 2011 Skansens og femte som offiser. Carl 
har en strålende skansehistorie bak 
seg, både som soldat og underoffiser. 
I 2001 ble han kåret til Beste nybe-
gynner i pelotongen i 2006 mottok 
han Beste underoffiser og har Skan-
seorden av 2. grad. Han har tidligere 
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.

Tamburmajor  
Sander Moldestad

Sander er 16 
år gammel og 
går på Årstad 
Videregående 
skole. Sander 
er en av vetera-
nene i korpset, 
og begynner på 
sin 11. sesong i 
Skansens Batal-
jon. Etter flere 
år som soldat, 
gikk Sander inn 

i slagergjengen, og etter det har det 
bare gått en vei. Etter flere impone-
rende sesonger som slager, har han 
de to siste årene gått som 1. slager. 
Han har blitt kåret til Beste slager to 
ganger, Beste frammøte slager, Beste 
turgåer to ganger, og Beste underof-
fiser i 2009. Når Sander ikke er på 
Skansen og trommer, er han med 
venner eller spiller Playstation. 
Sanders store mål er å lede byens 
største og stiligste slagergjeng i 2011.

1. faneoffiser  
Mads Ryum Erstad

Mads er 16 år 
gammel og går 
sammen med 
Kristoffer på 
kjøretøylinjen 
på Årstad Vide-
regående skole. 
Mads ble valgt 
rett inn i Rådet 
som nybegyn-
ner i 2009, og 
har imponert 

nok til at han i år i gang med sitt tredje 

år som skanseoffiser.På fritiden liker 
han og være med venner eller slappe 
av, samt kjøre og mekke bil. Selv om 
Mads kun har to år bak seg i Skansens, 
har han gått i Skutevikens Buekorps 
i tre år, så hans buekorpskarriere er 
lengre enn Skansetiden skulle tilsi.

2. faneoffiser  
Daniel Sørby

Daniel er 16 år 
og går elektro 
på Årstad Vide-
regående skole 
. H a n  s t a r t e t 
sin skansekar-
riere en vårdag 
i 2007, og hå-
per på å motta 
1. grads orden 
i år. Han startet 
som soldat i året 

2007, og gikk så over til slagergjen-
gen. Etter tre fine år i slagergjengen, 
har Daniel valgt å tre inn i fanegar-
den, noe vi tror han vil klare på en 
utmerket måte. 
På fritiden liker Daniel å spille trom-
mer, være med venner, spille tv-spill, 
og høre på musikk.

3. faneoffiser 
Jørgen Winter Olsen

Jørgen er et av 
de nye fjesene 
i Rådet. Han er 
15 år og går på 
Rothaugen sko-
le. Jørgen har 
prøvd det meste 
innenfor Skan-
sens, og har gått 
både som sol-
dat, troppsjef og 
stokkebærer i 

løpet av sine seks sesongen i korpset.
På fritiden liker han å holde på med 
styrketrening, være med venner og 
ellers bare ta livet med ro.

4. faneoff.  
Kim-Henrik Eriksen

Kim-Henrik Eriksen er en Rådets 
humørspreder. Han er 14 år og går i 
9. klasse på Slåtthaug skole. Han be-

gynte i korpset 
i 2005, tok en 
pause i 2009, 
før han retur-
nerte for fullt 
som troppsjef i 
fjorårets jubile-
umssesong. 
Utenom Skan-
sens går Kim-
Henriks fritid 
med på å spille 

fotball og TV-spill.
5. faneoffiser  

Anders Gjetle Pedersen
Anders er 15 
år gammel og 
går til daglig på 
Lønborg vide-
regående skole. 
Hans skanse-
karriere er me-
get kort, men 
Anders viste i 
fjorårssesongen 
at han har det 
som skal til for 
å bli en bra of-

fiser.
På fritiden hans går det som regel i 
fotball, innebandy, lekser og venner 

Adjutant  
Johan Cruys Magnus

Sjefens høyre 
hånd er i år, som 
i  f jor Johan. 
Han er 14 år og 
går i 9. klasse 
på Gimle skole. 
Johan har gått i 
Skansen siden 
2005, så dette 
blir hans sjette 
år. I 2007 ble 
han valgt som 
beste underof-

fiser. Johan har gått gradene som 
sistesoldat, halvtropp og troppssjef i 
1 pelotong i årene før han ble valgt 
inn som adjutant.  
På fritiden spiller han fotball, gjør 
lekser og er med venner. 

Halvtropp i 1. pelotong:
Lars Magnus Andersson
Lars Magnus starter i år 
sitt sjette år i bataljonen, 
og er valgt inn som halv-
tropp. Han fikk 1. grads 
orden i fjor og ble beste 
soldat i hele korpset i 
2009. 12 åringen liker å 
spille ishockey og fotball 
på fritiden.

Halvtropp i 3. pelotong:
Kristoffer Bøe 
Kristoffer skal i år i 
gang sin sjette sesong i 
Skansens. Han går i år sitt 
tredje år som underoffiser, 
denne gang som halvtropp 
i 3. pelotong. I fjor fikk 
han 1. grads orden. På 
fritiden sin spiller han 
fotball og basket.

Tropp i 2. pelotong:
Halfdan Rakner Kuhnle
Halfdan begynner i sin 
5. Sesong i Skansens 
Bataljon, og dette blir 
hans tredje år på rad som 
troppssjef i 2. Pelotong. 
Han ble beste nybegyn-
ner i pelotongen 2007. På 
fritiden buker han tiden 
sin på fotballbanen.

Tropp i 4. pelotong: 
Cornelius Cruys Magnus 
Cornelus er 12 år og dette 
blir hans 6 år i korpset. I 
år, som i fjor, er han tropp-
sjef i 4. pelotong. I fjor 
fikk han 1. grads orden og 
i 2007 ble han beste soldat 
i hele korpset. Ellers hol-
der han på med ishockey, 
fotball og håndball.
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Halvtropp i 2. pel:
Eirik Sivertsen Lygresten 
Eirik begynner i år på sitt femte 
år i korpset, og elleveåringen 
er i år valgt inn som halvtropp, 
sitt andre år som underoffiser. 
Han har blitt beste soldat i 
pelotongen to ganger. Utenom 
Skansens går det i tekwondo, 
lekser og venner.

Halvtropp i 4. pel:
Anders Sivertsen Lygresten 
Anders er 11 år, og går i gang 
med den femte sesongen 
i bataljonen. I år er han 
halvtropp, noe som blir hans 
tredje år som underoffiser. På 
fritiden hans liker han å trene 
taekwondo og være med 
vennene sine. 

Ingen ble skremt av Bø
Torsdag 17. juni var det endelig klart 
for avreise til Bø i Telemark og rundt 
50 reiseklare skansegutter hadde møtt 
fram. Da bagasjen var tatt hånd om og 
alle hadde fått sagt farvel med sine 
kjære ble det en kort marsjeringsrute 
ned til nedre Fløibanestasjon hvor 
bussen stod og ventet.

Med god matpakke, drikke og film 
så var ikke bussturen noe å si på! Jeg 
vil påstå at alle hadde en fin busstur 
til Bø i Telemark.
Da vi kom frem var det tid for et 
lite kveldsmåltid. Gryterett stod på 
menyen, noe som falt i god smak hos 
alle sammen, og med god hjelp fra 
Linn Vaktskjold så ble maten ganske 
fort klar.
Fredag 18.juni var det knallvær i Bø! 
Offiserene skjønte da at det var på 
tide med noen aktiviteter. Bussjåfø-
ren kjørte oss da ned til en meget fin 
fotballbane, men lite visste vi at det 
var en privat bane. Etter litt diskute-
ring mellom 2.kompen og eieren så 
fikk vi bruke fotballbanen. Da ble 

det da arrangert pelotongfotball og 
offisers/slagerfotball (noe som ble en 
suksess!). Det ble også servert brunch 
på fotballbanen.
Da vi kom ”hjem” igjen til Solstua, 
ble det erklært fritid fram til vi skulle 
grille. 
Da lørdagen var kommet dro vi til det 
berømte badelandet: ”Bø I Sommer-
land”. Jeg kan nesten si helt sikkert 
at alle gledet seg stort til å få besøke 
Bø i sommerland! Da vi var kommet 
inn virket det som alle hadde ett mål; 
prøve alle attraksjonene som var i 
badelandet! Dagen fløy av gårde og 
plutselig hadde det blitt lunchtid, og 
da ventet det hamburger og pommes 
frites på hele gjengen!  Da dagen 
nærmet seg slutten ble det grilling på 
Solstua og de fleste tok en tidlig kveld 
med tanke på all energien som hadde 
blitt brukt på badelandet.  
Søndag 20. juni var det klart for av-
reise, og alt var pakket og klart til å 
forlate Solstua med stil. Man kunne 
tydelig se at folk var trøtte etter den 
lange helgen, så bussturen hjem ble 
ganske rolig. Da vi var kommet til 
festplassen ble vi møtt av de som 
ikke hadde vært med på landturen. 
Marsjen gikk så videre opp til skan-
sen hvor sesongen skulle avsluttes 
med utdeling av utmerkelser! Da alle 
utmerkelsene var delt ut holdt sjefen 
sin avslutingstale og etter den fine 

talen ble banneret firt for siste gang 
i sesongen.
Takk for en fantastisk jubileums-
esong!

Tekst: Morten Lygresten
Foto: Jannicke Alvær, Svein 

Skjøtskift, Linn Vaktskjold
Bildetekster denne siden: 
Til venstre: Anders og Kim-Henrik  
strekker beina på vei til Bø.
Under til venstre: Nysgjerrig 
studerer Truls Mjøs sin orden. 
Under til høyre: Det var ikke få 
Skanseorden som ble delt ut ved 
sesongslutt.
Bildetekster neste side:
Øverst: Stolte skansegutter med 
orden. F.v. Truls Mjøs, Lars M. 
Andersson, Cornelius C. Magnus, 
Johan C. Magnus, Jakob C. 
Magnus, Kim-Henrik Eriksen, 
Kristoffer Bøe, Oskar og Martin 
Ulstein. 
Til høyre: Reiselederne fikk takk 
for turen. Fra venstre Johnny 
Lyngbø, Brit Moldestad, Lars P. 
Jørgensen, Linn T. Vaktskjold, 
Henning Spjeld og Jannicke Alvær. 
Nede til venstre: Aslak Grøstad 
ble beste slager.
Nede til høyre: Dette er ikke en av 
karpene i Skansedammen. Det er 
sjefen som gisper etter luft.

Sistesoldat i 4. pel:
Scott Nikolay Rakner 
Scott skal nå begynne på 
sitt tredje år i Skansens. 
Han ble i år valgt inn som 
en av sistesoldatene i 4. 
pelotong, etter å ha mottatt 
utmerkelsen ”beste soldat 
i hele korpset” i fjor. Ellers 
liker han å spille forball og 
være med venner.

Sistesoldat i 4. pel:
Ole Aleksander Rakner 
Ole Aleksander begynner i 
år på sitt femte år i Skansens 
Bataljon, og er i år 12 år 
g a m m e l .  D e n  n y b a k t e 
sistesoldaten har god erfaring 
med marsjering, og på fritiden 
sin spiller han fotball og står 
på ski.

Utmerkelser 2010
Beste nybegynner i pelotongen:

Ask Holmefjord (1. pel.)
Emmanuel Harrnes (4. pel.)

Beste nybegynner i korpset:
Daniel Tollefsen (3. pel.)

Beste soldat i pelotongen:
Gardar Grøtte (1. pel.)

Thorkild Hammerseth (3. pel.)
Thorbjørn Svendal (4. pel.)

Beste soldat i korpset:
Scott Nicolay Rakner (2. pel.)

Beste fremmøtte slager
Sindre Ryum Erstad 

Beste Slager 
Aslak Grøstad
Skanseorden:
Martin Ulstein
Oskar Ulstein

Johan Cruys Magnus
Kim Henrik Eriksen 

Cornelius Cruys Magnus
Jakob Cruys Magnus  

Kristoffer Bøe
Truls Mjøs 

Lars Magnus Andersson
Skanseorden 2. grad: 

Jørgen Fie Padøy Mathiesen
Carl Henrik Andersson
John Andrè Anderssen

Sander Moldestad
Alexander Mjøs 

Beste Underoffiser:
Jakob Cruys Magnus

Beste fremmøtte pelotong:
3.pelotong 

Beste Pelotong:
1.pelotong 

Beste Offiser 2010:
Morten Sivertsen Lygresten

Sjefsmedalje:
Jørgen Fie Padøy Mathiesen

Vi gratulerer!
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Det er 40 år siden tradisjonen Bu-
ekorpsenes dag første gang ble 

arrangert, og 15. mai 2010 var det 
klart for et nytt arrangement i rekken. 
For Skansens Bataljon og Skansegut-
tenes Forening var nok dagen ekstra 
spesiell siden denne dagen markerte 
begynnelsen på en hektisk, men svært 
fornøyelig mai måned. Forventnin-
gene hadde vært store i forkant, både 
blant offiserer og gamlekarer for hvor 
mange korpset og gamlekarene ville 
mønstre på linje. 

Dagen startet på formiddagen med 
de sedvanlige innledende kon-

kurransene for slagere og fanebærere i 
konkurransen om hvem som er byens 
beste slager og hvem som er byens 
beste fanebærer. Begge representanter 
for Skansens Bataljon; tamburmajor 
Sturle Myrmel og fanebærer Severin 
Skjøtskift leverte solide bidrag i 
konkurransene, og begge markerte 

seg som sterke utfordrere for finalen. 

Senere på ettermiddagen var det 
samling for både korps og gam-

lekarer på Skansen. Etter innledende 
ord fra sjef Jørgen og formann i foren-
ingen Johnny Lyngbø fulgte avmarsj 
mot Koengen hvor samtlige korps og 
foreninger skulle møtes. Værgudene 
hadde i tillegg velsignet dagen med et 
praktfullt vær, noe som utvilsomt sat-
te en god stemning for det som skulle 
hende. Spenningen blant deltakerne 
steg naturligvis ettersom korpset og 
gamlekarene nærmet seg Koengen. 
Som eneste jubilerende korps i 2010 
var det nok ikke annet å vente enn 
at det lå forventninger på Skansens. 
Disse forventninger ble selvsagt også 
fulgt opp av et strålende og strøkent 
korps, og en taktfast og stilig gamle-
kargjeng. Etter samling på Koengen 
var det videre av avmarsj mot Torgal-
lmeningen hvor blant annet finalene 
i slager- og fanebærerkonkurransene 
skulle avholdes. Korps etter korps, et-
terfulgt av sine respektive foreninger 
marsjerte ut fra Koengen og langs 
Bryggen. Et imponerende syn for 
fremmøtte tilskuere. 
Totalt stilte 61 stolte og flotte skan-
segutter på linje. Korpset var et syn 
mens det marsjerte gjennom byen, og 
det var utvilsomt en svært fornøyd 
sjef som kunne presentere korpset. 
Like bak fulgte en like fornøyd 
Johnny Lyngbø i front for 100 gam-
lekarer. I tillegg til forventninger om 
hvor mange gamlekarer som faktisk 
ville stille på linje, var det nok like 
store forventninger til gamlekarenes 
slagere, ledet av Even Eide. Hyppige 
slagertreninger hadde vært gjennom-
ført vinteren og våren, og nå skulle 
gjengen endelig få vise seg frem. 
De skuffet ikke. Taktfast leverte de 
varene, som om de ikke hadde gjort 
annet en øve siden de en gang sluttet 

40 år med felles feiring som aktiv skansegutt. 

Vel fremme på Torgallmenin-
gen var det innmarsj for ak-

tive og gamlekarer etter musikk 
fra Gamlekarmusikken. Formann i 
hovedkomiteen, Rune Løseth, holdt 
tale for dagen før det var klart for 
kåring av verdens beste slager og 
verdens beste fanebærer. Dessverre 
for Skansens Bataljon var ingen av 
våre deltakere representert i finalen. 
I slagerkonkurransen viste det seg 
at det ble tamburmajor fra Sydnæs 
Bataljon, Tom Klemetsen som stakk 
av med den jeve premien. I finalen 
konkurrerte han mot tamburmajor fra 
Nordnes Bataillon, Dennis Cheung og 
tamburmajor fra Nygaards Bataljon, 
Chris Remi Andersen. Buekoprse-
nes dag 2010 skulle vise seg å være 
svært god dag for våre alliansekorps, 
for i fanebærerkonkurransen var det 
fanebærer fra Sandvikens Bataljon, 
Jørgen Ruus, som endelig kunne 
løfte pokalen, og dermed titulere seg 
selv som byens beste fanebærer. I 
finalen stilte han mot fanebærer fra 
Dræggens Buekorps, Sjur Lorentzen 
og fanebærer fra Nordnæs Bataillon, 
Thorstein Thune. 

Etter at parade for fanen var av-
holdt var det avmarsj for korps 

og gamlekarer mot Skansen. Sjef 
Jørgen ledet an, og i nærmest tradi-
sjon tro marsjerte slagere fra korpset 
sammen med gamlekarenes slagere. 
Det var rett og slett et storslagent syn 
for tilskuerne, og Skansens viste seg 
dermed som det stiligste innslaget 
denne dagen.

Tekst: Martin Olaussen
Foto: Eirik Hagesæter 

Paradeplass: Trangt om plassen da fanebærerne tok felles parade. 

Vinnerne: Tom Alexander Klement-
sen (Sydnæs) og Jørgen Ruus 
(Sandvikens) ble beste slager og 
beste fanebærer. 

Vervegarden: Gamle aliansevenner 
hilser på Torgalmenningen.

Stilige: Gamlekarene fra Skansens. 

1. pelotong: Emil Aune Holte og 
Kristian Ølmheim følger spente med .

Du finner oss i Skutevikstorget 2

svein@myriad.no – 916 96 244
 

MYRIAD GRUPPEN LEVERE
ALT INNEN TØMRER, MURER, MALER OG FLISLEGGER
 

 Vi har bred erfaring fra byggebransjen og våre kunder opp
som en profesjonell og seriøs aktør som 
Kommunikasjon er viktig, og vi tilbyr 
sammen kan finne en god løsning på deres beho
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916 96 244 larspetter@myriad.no

MYRIAD GRUPPEN LEVERER HÅNDVERKTJENESTER I BERGEN 
ALT INNEN TØMRER, MURER, MALER OG FLISLEGGER

Vi har bred erfaring fra byggebransjen og våre kunder opp
og seriøs aktør som leverer til avtalt tid og pris. 

kasjon er viktig, og vi tilbyr derfor gratis befaring hvor vi 
sammen kan finne en god løsning på deres beho

 

@myriad.no – 934 26 042 

 
HÅNDVERKTJENESTER I BERGEN  

ALT INNEN TØMRER, MURER, MALER OG FLISLEGGER-FAGET 

Vi har bred erfaring fra byggebransjen og våre kunder oppfatter oss 
leverer til avtalt tid og pris. 

derfor gratis befaring hvor vi 
sammen kan finne en god løsning på deres behov og ønsker 
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Fra tårnet
Hallaien. 
Så e’ det på an igjen. Ikkje det da han 
synger, han Eggum’en? Det e nytt år, 
det regner og blåser. Det betyr kun en 
ting. Bauekorpssesongen e’ like om 
hjørnet. Her forleden trodde eg at di 
hadde mistet både kalenderen, klok-
ken og forstanden. Vel e’ eg glad i å 
stå tidlig opp, men å våkne kl 0700 av 
40 uniformerte Skansegutter – midt i 
januar, det var i tøffeste laget. Eg va 
sikker på eg hadde sovet rundt – og 

at vi var kommet til februar. Men 
heldigvis, eg tok feil. Det var bare 
en aldri så liten film- innspilling kor 
guttene fra Skansens skulle få vere 
med. Kjusa di. Gid eg hadde fått en 
rolle utav Gunnar’en. Ja, Staalesen. 
Du vet kem han e’. Han med Varg 
Veum. Det e’ hans film – og han e’ en 
av oss - så eg mener no det burde vært 
plass te meg og i bakgrunnen. Kan-
skje han ringer en dag? Jaja, nok om 
det. Det ikkje film dette skal handle 

om. Ikkje sånn film i hvert fall. Nei, 
skansefilm – det e’ nokke helt annet. 
På den nye, store skjermen i andre 
etasje har eg sneket meg ned sent om 
kvelden, når alle andre snorker, og 
sitt nokken gode filmer kan du tro. Eg 
glante meg gjennom hele julen med 
filmer. Det va gamle Skanse- filmer 
fra de gode, gamle dagene og helt 
opp til notid. Fantastisk kjekt kan du 
tro. Og den siste eg fant der nede var 
jubileumsfilmen fra 150 års jubileet. 
En splitter ny film. Gu kor eg koste 
meg. No bare venter eg på at gamle-
karene skal samle seg i lystig lag å se 
film – eg håper de gjør det snart….de 
kan bare glede seg.
Ellers går det sin vante gang. Rådet 
jobber både sent og tidlig og det e 
folk i tårnet nesten hele døgnet. Eg e’ 
rett og slett imponert over kor mykje 
tid di legger ned i jobben disse of-
fiserene. Her forleden marsjerte di 
frem og tilbake på Skansen – med 
fane men uten uniform. Sent om 
kvelden og mørkt og vått va det. Eg 
tror di trener mer enn Brann. Di møtes 
mange ganger for uken. Di planlegger 
ditt og di planlegger datt. Tenk om 
det e’ vervejobben di planlegger så 
grundig. Då tror eg faktisk vi setter ny 
rekord i år. Tenk dokkar overskriften 
i BA ”Skansens tilbake på toppen”. 
Ikkje for det. Det ikkje størrelsen de 
kommar an på. Nei, det e innholdet. 
Kvalitet, stil og kossen di presenterer 
seg. Og der har Skansens alltid vært 
på toppen. Eg vet ka eg snakker om 
for utsikten her oppefra e’ den aller 
beste. Nei, Skansens skal holde fram 
så di pleier. I år som i fjor som i for-
fjor. Så e’ di plutselig størst igjen en 
dag. Sann mine ord. 
Nei, eg blir sulten av all denne skri-
vingen. Tror eg må gi meg no. Dessu-
ten kjenner eg vaffellukt helt opp hit. 
Lurer meg på om det e foreldregrup-
pen som trener til sesongstart di og? 
Nei, forresten. Det lukter brent. Det 
må vere styremøte og Johnny’en har 
glemt jernet igjen……Jaja, eg får gå 
ned å dra ut kontakten. Tror du ikkje 
det e’ lurt? Det tror iallefall 

VAKTEN

Sistesoldat i 1. pel:
Fredrik F. P. Mathiesen
Fredrik er 10 år gammel 
og starter på sitt femte 
år for korpset. Han ble 
utmerket som den beste 
nybegynneren i 3. pelotong 
i 2008 og har siden gått 
som soldat. På fritiden 
spiller han fotball, og er 
lillebroren til sjef Jørgen.

Sistesoldat i 3. pel:
Gardar Grøtte 
Gardar begynner på sitt fjerde 
år i bataljonen, og i år er 
elleveåringen valgt inn som 
sistesoldat i 3. pelotong. 
Hans mål i Skansens er å bli 
tamburmajor, som sin dyktige 
bror Runar var.
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Foreldregruppen er en gjeng flittige 
skanseforeldre som korpset har stor 
nytte av. De holder kafé på marsjda-
gene, syr uniformer og hjelper til der 
det ellers trengs. Dette er hjelp både 
aktive og gamlekarer setter meget 
stor pris på.
Men det er en dame som har stått 
fram som en fantastisk støttespil-
ler for Skansens Bataljon gjennom 
mange år. Jeg tenker selvfølgelig på 
foreldregruppeleder Brit Moldestad. 
Makan til dame skal man lete lenger 
etter. Som leder av foreldregruppen 
har hun fått samlet en gjeng ivrige 
og dyktige foreldre som i tillegg til 
å arbeide for Skansens, også har blitt 
en sosial gruppe.
Samtidig er det noe spesielt med Brit. 
Hun dukker opp på alle marsjdager. 
På kalde dager disker hun opp med 
gratis buljong, og på varme dager 
med is. Helt uoppfordret! Det er sånne 
småting som koster så lite, men som 
betyr så ekstremt mye for en sliten 
buekorpsgutt.
Den 29. mai, på selve jubileumsfei-
ringen på Skansen, fikk Brit endelig 
noe håndfast som bevis på korpsets 
enorme takknemlighet for hennes 

innsats. Hun ble kalt fram på linje, 
foran hundrevis av mennesker, sjefen 
holdt en fin tale, og Brit selv mottok 
en flott plakett.
Skansens Bataljon takker nok en gang 
Brit Moldestad for fantastisk innsats 

Brit fikk plakett i mange år, og håper at innsatsen 
fortsetter i årene framover.

Tekst: Jørgen F. P. Mathiesen 
Foto: Eirik Hagesæter

Skansemor: Brit Moldestad fikk 
heder av jubileumssjefen for sitt 
store engasjement for bataljonen. 

Høye Nord frihetshjem
Jeg får til stadighet artige henvendelser via nettsidene 
Skansegutten.no. I begynnelsen av januar fikk jeg denne 
henvendelsen.
En dame som driver hotell i Sør Trønderlag ringte meg. 
Noen gjester som skal leie rom der hadde et spesielt 
ønske, de ønsker notene og teksten til “Høye Nord fri-
hetshjem”. Hun tenkte dette skulle være en enkel sak 
å finne på det store internettet, men den gang ei. Hun 
googlet det, og fikk kun et treff; www.skansegutten.no. 
Det viser seg nemlig at en av våre gamle kjære sanger; 
”Flaggsang av 1898”, skrevet av Olaf Hanssen, er basert 
på denne melodien. 
I skrivende øyeblikk undersøker vi om vi kan hjelpe 
denne fortvilte damen i Sør Trønderlag. Kanskje du 
kan lese mer om dette i neste utgave av Skansegutten.   

LP

Takk til trykker
Vi ønsker å takke vårt 
trykkeri Bodoni Hus med 
tidligere skansesjef Bjarte 
Hordnes i spissen for godt 
samarbeid og glimrende 
arbeid med produksjo-
nen av denne utgaven av 
Skansegutten. Som vanlig 
leverer de i rett tid og topp 
kvalitet. 

Følg oss på nett
Du trenger ikke å vente 
til neste utgave av Skan-
segutten for å lese mer 
om Skansens Bataljon og 
Skanseguttenes Forening. 
Våre nettsider www.skan-
segutten.no oppdateres 
kontinuerlig med mar-
sjrapporter, reportasjer, 
bilder, informasjon og 
mye annet moro.

Som et fast innslag i Skansegutten 
fremover har vi laget denne spalten. 
Her vil vi intervjue og fortelle om 
tidligere sjefer av Skansens Bataljon. 
I hvert nummer vil vi presentere en 
”ny” sjef, men helt vilkårlig uten 
hensyn til årstall. Så Skansesjefer; 
ikke føl dere trygge, plutselig står vi 
på døren din med massevis av spørs-
mål i sekken. 
Først ut er skansesjefen fra 1952 Kjell 
Nesse.
Kjell Nesse er en kjent skikkelse i 
skansemiljøet, og er blant mye an-
net kjent som forfatter av korpsets 
siste historiebok. Kjell ble født 29. 
desember 1932 og er oppvokst bare 
et steinkast fra Skansen, nemlig i 
Søndre Blekevei. Der bor han med sin 
kone Berit også i dag. Han begynte i 
Skansens Bataljon like etter krigen i 
1945 og viste seg raskt som en dyktig 
buekorpsgutt. Allerede i 1947 ble han 
valgt inn som adjutant. Herifra gikk 
han gradene 4. løytnant, 2. løytnant, 2. 
kompanisjef, 1. kompanisjef før han 
avsluttet som sjef i 1952. Nå, snart 
60 år etter, holder han seg uforskam-
met godt og han er fortsatt en ivrig 
og hjelpsom gamlekar på Skansen. 
I 1990 ble han slått til ridder av 
Helteborg for sin gode innsats som 
gamlekar og i 2001 ble han utnevnt 
til æresmedlem av Skanseguttenes 
Forening
Kjell er nå pensjonist, men han har 
lang tid bak seg i skoleverket, blant 
annet ca. 30 år ved Høgskolen i Ber-
gen. Men han har tydeligvis nok å 
henge fingrene i som pensjonist, blant 
annet som nestleder i Bergen Eldreråd 
og medlem av Bergen Pensjonistor-
kester. Og hvis ikke det var nok, går 
han og en tidligere kollega rundt og 
underholder på sykehjem med sang 
og musikk. Det må også nevnes at 
han har vært medlem av den presti-
sjetunge 17. mai-komitéen i nesten 40 
år, derav 9 år som formann.
Vi tok en pra t med Kjell og stilte han 
noen kjappe spørsmål.

Hei Kjell. Hvorfor begynte du i 
Skansens Bataljon?

- Vel, vi hadde jo buekorpslokalet i 
kjelleren her i Søndre Blekevei 7, og 
da var det uunngåelig å ikke melde 
seg inn. Det var dessuten flere i fa-
milien som hadde vært både sjef og 
offiserer i Skansens.

Når fikk du din skanseorden?
- Jeg fikk min skanseorden 12. 

juni 1949

Hva er ditt beste minne fra tiden 
i Skansens Bataljon?

Kor é alle sjefer hen?
- Det må vel ha vært Osloturen i 1947, 
sammen med Sandvikens Bataljon 
og Verftets Kompani.  Da vi kom 
hjem igjen, var det fullt av folk på 
jernbanestasjonen, og det var en fest 
å marsjere innover Kaigaten fulgt av 
alle de store og små ”rævedilterne”.  
Det var litt av et løft for de tre korp-
sene å få til denne turen, som så vidt 
jeg vet, var den første Osloturen for 
noe buekorps. Og for guttene var dette 
selvsagt stort, - flesteparten hadde 
ikke vært ute og reist, og i et hvert 
fall ikke så langt som til Oslo. 

Var det en spesiell gamlekar du så 
opp til når du var aktiv?

- Vi hadde vel alle en viss respekt Ar-
thur Skjelbred. Han var på Skansen til 
stadighet, og han var flink med både 
ros og ris. Han gav tydelig beskjed 
dersom uniformen ikke var som den 
burde være.

Har du hatt noen verv i Skanse-
guttenes Forening?

- Jeg vet ikke hva jeg skal svare til det. 
Jeg var sekretær for turen til Skottland 
i 1960, og hadde da ansvaret for det 
praktiske opplegget. Jeg var også 
med og arrangerte Haugesundsturen 
i 1953. Siden har jeg vært formann 
for jubileumskomiteen to ganger, i 
1985 og i 1990, og jeg var medlem 
i årets jubileumskomite. Jeg har de 
siste årene vært revisor for noen av 
aktivitetene i foreningen, og har også 
vært utsending til Buekorpsmuseet et 
par år. Jeg har skrevet den siste utga-
ven av Skansens Bataljons historie. 

Hvilket forhold har du til med-
lemsbladet Skansegutten?

- Det er et flott blad, og jeg ser alltid 
frem til nye nummer. Da jeg skrev 
historieboken, var årgangene av 
Skansegutten til uvurderlig hjelp. Jeg 
tror ikke historien kunne vært skrevet 
uten dette materialet. 
(Red.anm.: Kjell var også med å få 
Skansegutten til å gjenoppstå i 1953)
Og så til et siste og viktig spørsmål 
hvor vi faktisk har fasiten klar før 
han svarer…

Hvilket buekorps er det stiligste 
i verden?

- Det må jo være Skansens Bataljon, 
- det er flott når offiserene stiller i 
blådress og hvit skjorte, og samtlige 
gutter kommer marsjerende i vind-
jakke og nypussete sko.  

Presentert av skansesjefen 2003 
– Lars Petter Jørgensen

Fakta om året 1952
• Kjell Nesse er sjef i Skansens 

Bataljon 
• Det er OL i Oslo, og Hjallis tar 

gull og setter verdensrekorder 
på løpende bånd.

• Rasjoneringen av kaffe og 
sukker oppheves.

• Kong Haakon fyller 80 år.
• Eisenhower blir president i 

USA og landet sprenger sin 
første hydrogenbombe.

• Dronning Elizabeth II overtar 
den britiske tronen etter farens 
død. 

”La det være sagt med en gang, 
det bare hyggelige minner jeg 
har fra korpstiden. Ja, det siste 
året som sjef var jo liksom 
høydepunktet, og selv om jeg 
har hatt det travelt, så angrer 
jeg aldri på at jeg påtok meg 
stillingen. Og til dere gutter vil 
jeg si: dere var tapre. I regn og 
sludd på Skansen, sår i beina 
etter fellesoppvisningen, jo, 
dere tok det med godt humør. 
Takk skal dere ha for det og for 
det gode kameratskapet”

Fra Kjell Nesse's 
siste ord som sjef:

Kjell Nesse i 2007.
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Kvalitet ser bra ut

* Avensis er Norges mest solgte bilmodell i sitt segment 2010 (Kilde OfV). **Inkl frakt-, lev. og reg.omk. Forbruk blandet kjøring: fra 0,54 l/mil (diesel) 0,66 l/mil (bensin). Utslipp: CO2 fra 140 g/km og 
NOx fra 151 mg/km (diesel), CO2 fra 153 g/km og NOx fra 13 mg/km (bensin). Avbildet modell kan ha ekstrautstyr. Med forbehold om trykkfeil.

...det er ikke bare en følelse. Et bilvalg trenger ikke være enten kjedelig eller hodeløst. Det er ikke sånn 
at man må følge enten hodet eller hjertet. Avensis kan du velge med begge deler. Kvalitet, driftsikkerhet, 
god kundeservice og høy gjenkjøpsverdi skal være en selvfølge for alle Toyotaeiere. Men det er ikke nok. 
Salgssuksessen* Avensis Advance stv. har allerede utstyr som automatisk klima, 4-veis aktive hodestøtter, 
elektriske vindusheiser bak, ratt og girkule i skinn og lydanlegg med innebygget Bluetooth.  Nå får du 
i tillegg NaviTech Pluss-pakken til en verdi av hele 43 000,- inkludert. Det gir en standard og komfort svært 
få kan matche til denne prisen. Om hodet får deg til å prøve en Avensis, vil hjertet få deg til å velge den. 
Kom innom for prøvekjøring.

Avensis NaviTech Pluss 2,0 l. D4D 126 hk. kun kr 349 000,-** 

AVENSIS NAVITECH PLUSS
PAkkEVErdI 43 000,-

	 •	 Navigasjon	med	
  stor berøringsskjerm
	 •	 USB	og	SD	inngang	i	front
	 •	 Ryggekamera
	 •	 Titanfarget	senterkonsoll
	 •	 Mørke	ruter	bak	på	stv.
	 •	 17”	alu.felger	sommer
	 •	 16”	alu.felger	vinter

3,95% kAmPANjErENTE***

www.jaegerbil.no

ÅSANE
Myrdalsvn. 20 
Tlf: 55 33 48 00

MINDE
Kanalvn. 111
Tlf: 55 33 55 00

TOYOTA NORHEIMSUND • TOYOTA SOTRA

VOSS
Strandavn. 500
Tlf: 56 52 30 20

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 Grasrotande-
len på internett, www.grasrotan-
delen.no
På forhånd takk.

På vegne av Rådet 2010, sjef
Jørgen Fie Padøy Mathiesen

Innsats til Skansens

Scott Nicolay Rakner er en dyktig 
skansegutt som på sesongavslutnin-
gen ble utnevnt til beste soldat 2010, 
selv om det var hans andre sesong! 
Som nyvalgt sistesoldat i 4.pelotong 
ser Scott lyst på sesongen 2011. Når 
Scott ikke er på skansen liker han å 
spille fotball og være med venner. 
Hvordan føler du deg etter å bli 
utnevnt som beste soldat i jubileums-
seongen? 

Beste soldat 2010
-Jeg er veldig glad! Jeg har jobbet 
hardt for å klare dette!
Hvorfor begynte du i Skansens Ba-
taljon? 
-Jeg begynte i skansens bataljon fordi 
familien min har tradisjon for å gå i 
Skansens, pluss at jeg hadde to fet-
tere som gikk i korpset. Det virket 
kjempegøy så jeg måtte prøve!
Hva er ditt mål å bli iløpet av din tid 
i Skansens Bataljon?
-Sjef selvfølgelig! 
Har du noen gode råd om hvordan 
man kan bli en bedre soldat? 
-Øve mye hjemme, høre på sideoffi-
seren sin og hjelpe de andre soldatene 
hvis det er noe de lurer på.
Hvem er den beste pelotongsjefen 
du har hatt? 
-Morten! Han var flink å kommandere 
og veldig hyggelig hver gang jeg 
møtte han.
Hva er ditt beste Skanseminne?
-Det må nok være når jeg fikk beste 
soldat! Det var en god følelse når man 
får noe som man har jobbet for! 

Vervepremier
Sesongen 2011 begynner å 
nærme seg med stormeskritt, 
og da er det en ting post som 
er  ve ld ig  v ik t ig :  Verving . 
Vervepremiene i år er som følger:
1, ny skansegutt: 2 Kinobilletter 
2 nye skansegutter: 4 Kinobilletter 
3 nye skansegutter: Valgfri spill-
konsoll (Playstation 3, Xbox 360, 
Nintendo Wii osv.)
Tenk! Visst man verver 3 gutter, 
kun 3 gutter, kan man få en helt ny 
spillkonsoll! Tenk visst alle hadde 
vervet 3 nye gutter, da hadde vi vært 
det desidert det største buekorpset! 
Forklar dine kamerater hvorfor det 
er gøy å gå i Skansens. Offiserene 
står klare til å hjelpe deg, og de 
kan gjerne komme til gaten eller 
skolen din for å snakke med alle 
dine kompiser.
Start å verv allerede i dag, og ring til 
en offiser hvis du trenger hjelp. Hvis 
alle skansegutter gjør en innsats, 
skal det ikke mye til for at Skansens 
Bataljon igjen kan marsjere i by-
ens gater som det desidert største 
buekorpset; Og tenk hvor gøy det 
hadde vært!!!

En slagkraftig gjeng
Hver onsdag gjennom hele året er 
det en gjeng med skansegutter som 
er ute i all slags vær. Jeg tenker 
selvfølgelig på slagerne. For å 
fremdeles kunne kalle oss korpset 
med byens beste slagergjeng, er 
slagerne nødt til å trene hele året, 
i tillegg til å lære opp nye trom-
meslagere. Under kyndig veiled-
ning fra de erfarne guttene, lærer 
de yngste teknikkene og marsjene. 
Vi ønsker slagerne lykke til med 
øvingen fram mot årets sesong, og 
regner med at ting går slag i slag i 
tiden framover.
Tekst: Jørgen F. P. Mathiesen

Beste turgåer
Husk at det hvert år ved sesong-
avslutning blir delt ut pokal til 
den skansegutten som gjennom 
året har flest besøk i Brushytten. 
Vaktlagene setter stor pris på be-
søk og be de om å få hytteboken 
som du skriver navnet  ditt i. Da 
får du helt sikkert en buljong med 
på kjøpet.

Tegn Annonse i bladet
Vi trenger flere annonsører – ta 
kontakt med annonsesjef Martin 
Olaussen på telefon 932 88 413 
eller e-post molaussen@gmail.
com
for mer informasjon om hvordan 
du kan støtte vårt arbeid. 
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Rådgivende ingeniør brannteknikk

www.skansenconsult.no

BERGEN OSLO STAVANGER TRONDHEIM HAUGESUND

www.tropehagen-zoo.nowww.tropehagen-zoo.no

Bergen Storsenter 4. etg.

Tlf: 55 36 80 80
Bergen Storsenter 4. etg.Bergen Storsenter 4. etg.

Tlf: 55 36 80 80Tlf: 55 36 80 80

TROPEHAGEN ZOO PÅ 
BERGEN STORSENTER.

- du finner 
oss 

i 4. etg!

VI HAR DET BESTE UTVALGET TIL 
KJÆLEDYRENE DINE!

 
– støtter skanseguttene!

Askøy og Bergen

Skansebilen
Mange skansegutter, som var aktive 
i sesongene 1980 og 1981, vil nok 
huske en gul Opel Olympia Rekord 
Caravan. Denne bilen ble reddet i 
aller siste liten fra å bli hugget tidlig 
i 1980. Opelen ble godkjent av Biltil-
synet etter noen utbedringer, og regis-
treringsskiltene kom på igjen akkurat 
i tide til å bli brukt som skansebil i 
siste del av 1980-sesongen. 

Bilen hadde en 1,7 liters motor på 
60 hk, rattgear og hel sofa foran. De 
fleste som satt på lot seg sjarmere av 
denne bilen, myk og fin i gangen som 
den var. Varmeapparatet hadde nok 
sett sine beste tider, det samme gjaldt 
finishen innvendig. Men vi brukte den 
utallige ganger i skansesammenheng; 
vervemøter, juletrefester, slager-
sjekking, kjøring av 
slagere, henting av 
effekter mm.. En gang 
tok vi alle trommene 
(25?) med oss ut på 
landstedet på Lindås 
og stemte hele bunten. 
Det tok mange timer. 
En annen gang kjørte 
politiet etter oss fra 
Øvregaten og opp til 
Skansen, de ville se 
nærmere på lys og 

dekk. Disse ble godkjent under tvil.
Bilen er til salgs for en tusing som 
restaureringsprosjekt for en ekte 
bilentusiast. En del sveising må 
påregnes. Tenkte å sette en annonse 
på Finn igjen til våren. Det er bare å 
ringe Harald Tvedt på telefon 481 42 
924 for den interesserte.
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Det er gått noen år siden Skansens 
Bataljon sist besøkte Haakonsvern 
Orlogsstasjon og da var ikke de nye 
fregattene kommet så vidt vi husker. 
Men nå i mars 2010 er fire av fem av 
de nye fregattene overlevert Sjøfor-
svaret og de ligger på rekke og rad 
ved hovedkaien på Haakonsvern når 
ikke seiler.
Lørdag 20. mars var skanseguttene så 
heldige å få lov til å komme ombord 
i selveste KNM ”Fridtjof Nansen”, 
F310. Det var jo nettopp den fregat-
ten som var nede i Somalia og jaktet 
på pirater et halvt års tid, men noen 
pirater kunne vi ikke love hørte til 
omvisningen.
Korpset marsjerte fra Skansen kl. 
15.30 og ned Skansesvingene til Ro-
senkrantzgaten hvor skansesjef 1994 
Stig Mjøs stod klar og ventet med 
en turbuss. Alle skanseguttene, noen 
gamlekarer og én skansejente ble 

med på turen ut til marinebasen, den 
største i Norge. I vakten ble vi møtt av 
løytnant Jon Einar Skare og så ble alle 
sjekket av militærpolitiet, som straks 
så at her var det bare kjekke buekorps-
gutter som ville inn. I lett yr ankom 
vi fregatten på hovedkaien, brus og 
boller ble båret ombord til militær 
hilsen og vi var klare for å ta dette 
krigsskipet nærmere i øyesyn. I he-
likopterhangaren ble guttene ønsket 
velkommen av vakthavende offiser 
og delt opp i grupper, før vi ble vist 
rundt i fartøyet. Det var bespisning 
i mannskapsmessen og vist litt film.
Det ble bare litt siden ”dataen” ikkje 
spelte helt på lag med mannskapet, 
men det var gøy likevel. Guttene 
fikk komme med spørsmål til om-
viserne og følgende spørsmål kan 
ikke glemmes; ”Du, går det an å stå 
på vannski etter denne båten?” Da 
ble marinemannen stum et øyeblikk 
før han måtte le, 
hva skulle han 
svare. Men det 
hadde vel gått 
an skulle en tro. 
Ikke bare for én 
mann, men en 

Stramme gutter i marinen
hel bråte. En annen skansegutt lurte 
på om fregatten gikk like fort som et 
fly, men det ble avkreftet på stedet. Vi 
var høyt og lavt ombord i skipet, som 
ble ferdigbygget i Spania i 2006. Til 
slutt ble alle samlet fremme på bak-
ken (baugen altså for landkrabber) for 
å ta et bilde av hele bunsjen foran den 
store kanonen. Og hvilket bildet det 
ble, se bare selv.
Ingen ramlet i sjøen og alle ble mett 
både av inntrykk, boller og brus.
Vi retter en stor takk til løytnant 
Jon Einar Skare for at han ordnet 
med denne flotte omvisningen for 
buekorpset sitt. For han har også gått 
flere år i Skansens Bataljon og han er 
til og med sønnen til formannen i årets 
jubileumskomite, Jarl-Reidar. Ka sier 
dokkar, ikkje verst!
Så gikk bussturen tilbake til Ve-
trlidsallmenning, hvoretter korpset 
marsjerte opp til Skansen. Og der fikk 
de et rykende 
ferskt nummer 
av Skansegut-
ten i hånden, 
n u m m e r  é n 
2010.

Tekst & foto:  
Harald Tvedt

Jørgen 
Andersen

Magnus 
Vestrheim og 
Kim-Henrik 

Eriksen.

Scott N. 
Rakner, Ole 

A. Rakner, 
Halfdan 
Rakner 

Kuhnle,  
Kristoffer 

Winter Olsen 
og Mads G. 

Rakner.

Kom seg ut og til fjells
Første søndag i februar arrangerte 
Den Norske Turistforening "Kom 
deg ut-dagen" over hele landet. Ber-
gen Turlag stod for avviklingen av 
den lokale delen av arrangementet, 
og hadde opprinnelig tenkt å legge 
aktivitetene til Midtfjellet og Brus-
hytten. Dårlig vær og holkeføre førte 
imidlertid til at de måtte legge sine 
aktiviteter til Fløysletten. Da Fløy-
fjellet ble inspisert noen dager før lå 
det an til å bli klink is og bortimot 
ufremkommelig opp til hytten vår. 

Men vær skifter som kjent fort, og 
innen søndagen opprant var det kom-
met mange centimeter nysnø. Og det 
gjorde det så absololutt fremkom-
melig til Brushytten. Noe sjefen og 
en god gjeng skansegutter beviste. 
Etter at de hadde vært på turlaget sitt 
arrangement lengre nede på Fløyen 
tok de  like godt turen til Midtfjellet. 
Der  ble de mødt med fyr i ovnen, og 
en stro stabel med vafler. Og selvsasgt 
ble det en buljong eller to på guttene 
også. Da det var tid for å traske ned-

over til Skansen igjen fikk de jammen 
en vaffel i hver hånd også. Kjempe-
kjekt med besøk av buekorpsgutter i 
hytten . Og selvsagt skrev de seg alle 
i nn i hytteboken. Så får vi se ved 
sesongslutt hvem som har skrevet seg 
inn flest gtanger. Velkommen tilbake. 
Alle sammen! 

Sprekinger: Foran f.v.: Esten M. 
Stormark, Fredrik F. P. Mathiesen. 
I midten: Johan Cruys Magnus. 
Bak f.v.: Jørgen F. P. Mathiesen, 
Kristoffer Winter Olsen, Jørgen 
Winter Olsen, Kim-Henrik Eriksen, 
Fredrik Grimstad Tveitnes. 

Tidlig i oktober i fjor fikk Brushytten 
tillatelse fra Bergen kommune. til 
å bygge om og utvide hytten. Gan-
ske tidlig etter at den nye hytten sto 
ferdig måtte vi dessverre erkjenne 
at kjøkkenet var for lite. Likeså var 

Snø stoppet ombyggingen
lagerplass. Den lange vinteren i fjor 
bød på store utfordringer og vi måtte 
ved flere anledninger få brakt nye 
forsynger til hytten med snøscooter. 
Bare få uker etter at byggetilla-
telse var gitt startet arbeidene på 
Midtfjellet. Nye vegger ble 
reist, og gamle ble revet. Ikke 
lenge etter var det tett hytte, 
og plutselig hadde vi fått nytt 
kjøkken. Mer enn dobbelt så 
stort som  opprinnelig. Men så 
kom snøen. Det ble full stans i 
arbeidene og slik har det vært 
siden. Oppvaskemaskin er ikke 
ferdig montert. Avtrekk man-
gler.  Nye toalett. Og hytten 

er full av rot. Men nå gleder vi oss 
til våren kommer for fullt og snøen 
smelter. arbeidslagtene vår skal få de 
arbeidsforholdene de fortjener. Da 
skal det bli andre boller i Brushytten!

I vaffelpressen: Kristoffer Winter 
Olsen og Ørjan Myran.
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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

Offiserene pusser opp
Offiserene har lenge ønsket å få 
modernisert rådslokalet og uni-
formsrommet, og i høst var endelig 
planene klare og offiserene kunne 
sende i gang. Siden da har det blitt 
mange sene kvelder og lange helge-
dager brukt på skraping av vegger, 
maling, lakking og nedpakking og 
oppakking av inventar og møbler. 
Rådet har et mål om å kunne full-
føre arbeidet før årets sesongstart. 
Om de lykkes, og hvor bra det 
eventuelt blir, vil bare fremtiden 
vise...
Tekst: Jørgen Fie P. Mathiesen

17 mai er en av de viktigste dagene i 
en buekorps-sesong. Det er dagen da 
Skanseguttene skal vise resten av bu-
ekorpsverden hvilket korps som er det 
stiligste! Og stilige var de, 73 staute 
Skansegutter som holdt takten og 
trommet som bare Skansegutter kan. 
Vi gamlekarer står som regel på si-
delinjen og heier frem korpset  i vårt 
hjerte, men en gang hvert 5 år får vi 

17 mai som gamlekar
muligheten til å bli med vi og. 
I jubileums-sesongen er gamlekarene 
med i Flaggtoget. Da er det på med 
blådressen, og nypussede medaljer. 
Tidligere trommeslagere fester trom-
men i beltet på nytt, fanebærere bærer 
de gamle fanene og vi andre marsjerer 
som bare tidligere buekorpsgutter 
kan. 
Staute stiller vi opp på Skansen og 

marsjerer av gårde til Kaigaten hvor 
vi skal marsjere inn i flaggtoget.
Det må ha vært litt av et syn og en 
lydopplevelse for forbipasserende da 
i overkant av 100 gamlekarer og 40 
slagere marsjerte gjennom Kong Os-
carsgate, og det var ingen som hørte 
kanonene fra Skansen. 
Flaggtoget ble gjennomført med 
en stil som bare Skansegutter kan 
framkalle, og personlig merket jeg på 
slutten av dagen at det var fire år siden 
jeg sist hadde marsjert på søttendes. 
Føttene var vonde, men det var verdt 
det. 
Nå gleder jeg meg til neste gang i 
2015, når vi feirer Skansen Bataljons 
155 års jubileum!

Martin Alvær

Lørdag 29. januar ble det avholdt 
offisersseminar på Skansen i ram-
ponerte omgivelser. Det hadde da-
gene i forveien blitt spilt inn scener 
til den nye Varg Veum-filmen der 
Skansens og Skansen har en sentral 
rolle. Jeg tror samtlige seminar-
deltakere kan skrive under på en 
anbefaling til enhver som er glad i 
lokalene på Skansen; lukk øynene 
under noen av filmsekvensene; for 
i leiligheten hadde ting gått hardt 
for seg. 
På seminaret ble det holdt innlegg 
om skansehistorie, holdninger, 
ansvar, uniformering og stolthet. 
Offiserene var til og med ute i 
kulden og marsjerte med bue på 

skulderen, da under ledelse av sjef 
1991 og forman i SKAFO, Johnny 
Lyngbø. En særlig takk må rettes 
til Jon Einar Skare for flott innsats 
som foredragsholder.

Tekst og foto: Erlend Liisberg
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”Det er en stor ære, og ikke minst 
en stor glede for meg å kunne utrope 
Holger Hagesæter til Ridder av Hel-
teborg 2010.” Med disse ord fra sjef 
Jørgen Fie Padøy Mathiesen var det 
en tydelig rørt og stolt Holger Hage-
sæter som på feiringen av jubilèet, ble 
tildelt Skansens Bataljon’s høyeste 
utmerkelse – Helteborg. Han ble der-
med innlemmet i en meget eksklusiv 
gjeng, da det kun er 40 HelteborgRid-
dere som tidligere er utnevnt.
Siden hans avslutning som sjef i 
1990 har han vært innom det meste i 
Skanseguttenes Forening, og har vært 
en ressursperson som alle offiserer 
og gamlekarer har sett opp til. Vi vil 
mimre litt fra Holger’s tid som aktiv 
og gamlekar. 
Holger er født og oppvokst i samme 
hus som en av Skansens stiftere, 
nærmere bestemt i Søndre Blekevei 
rett nedenfor Skansen Brannstasjon. 
Han begynte i Skansens i jubileums-
sesongen 1980 sammen med mange 
kamerater fra gaten samt hadde bror 
som allerede gikk i korpset. 
Holger har alltid vært ivrig og in-

Hedret for utrettelig arbeid

terressert i korpsarbeidet, og allerede i 
1984 ble han valgt inn som sistesoldat 
i 4.pelotong og 1985 som tropp før 
han i 1986 tok steget inn i Rådet, som 
faneoffiser. Her var han også i ’87 og 
’88, da som 4.løytnant og 2.kompani-
sjef før han i 1989 reiste til USA for 
ett års studier, men kom så tilbake 
før sesongen 1990. Han ble da valgt 
til sjef. Det var en større utskiftning 
av Rådsmedlemmer fra ’89-sesongen, 
noe som førte til ett nokså ungt råd. 
Men denne utfordringen tok Holger 
på glimrende vis, og med ett etter 
hvert godt sammensveiset og sam-
arbeidsvillig råd – kunne Holger, 
som mange andre sjefer før han, 
lede byens største og stiligste korps 
i jubileumssesongen med ett antall 
på nærmere 140 gutter. Det må også 
nevnes Holger’s pelotong 17.mai 
1988 – rundt 40 gutter på linje!!! Han 
ble også beste offiser dette året.  
For noen betyr avslutning på Skanse-
karrieren en lengre pause fra korpset, 
men ikke for Holger. Med ett hjerte 
som for evig brenner for korpset så 
var dette bare en ny start, men nå 

som gamlekar. Og man vil derfor 
hjelpe og videreføre sine idèer og 
tanker til dagens unge og håpefulle 
offiserer.  Av verv har han vært med 
i Hovedstyret i flere år, formann og 
utleiesjef for Husstyret , formann for 
Jubileumskomitèen og er i dag å finne 
som formann for Brushytten. Til tider 
kunne det virke som han var medlem 
av alt på èn og samme tid, men Hol-
ger vil jo bare det beste for korps og 
Forening så man kan lure på hvor han 
fant tid og 
krefter til 
tider. Med 
t iden  har 
han jo også 
blitt fami-
liefar, så nå 
ble kun fo-
kusering på 
Brushytten 

Arbeidslyst: 12 år gammel og allerede da ivrig med dugnadsarbeid på Skansen. Sammen med Morten 
Grønvigh (t.v.) deltar Holger i oppussing av leiligheten i brannstasjonens andre etasje. 

Offiser: 3. 
faneoffiser 
i 1986. 
Foto: 
Storstrand

Sistesoldat i 2. pel:
Ask Egilson 
Holmefjord
Ask går i gang med sin 
tredje sesong i Skansens, 
og er valgt til å være 
sistesoldat i 2. pelotong, 
etter å ha gått som soldat 
i fjor. På fritiden liker 
han å gå tur og være med 
venner.

1. slager:
Rolf Martin Indrebø 
Rolf Martin begynner på 
sin 14. sesong i korpset, noe 
som gjør han til den mest 
erfarne underoffiseren. 
Han har mottatt både 
beste nybegynner og beste 
soldat. På fritiden spiller 
han videospill, håndball 
og trener vekter.

Helteborgordenet kan bare deles 
ut til en person hvert år. Fra 

1933 har den vært utdelt til 39 
personer og to buekorps. I statuttene 
heter det at for å få utmerkelsen må 
en ha deltatt i korpset som soldat 
og offiser og senere i en årrekke 
ha nedlagt et særlig fortjenstfullt 
arbeid for korpset. Skanseguttenes 
Forenings styre skal sammen med 
tre innehavere av ordenen gi sin 
innstilling til korpsets råd dersom 
de finner en særlig verdig kandidat.
1933 Alfred Madsen
1934 Arthur Skjelbred
1935 Ragnvald Kristiansen
1936 Harald S. Lie
1937 Ole Pettersen
1938 Arthur Ingebrigtsen
1939 Karl Glesser
1946 Egil Danielsen
1947 Sandvikens Bataljon
1949 John Heggelund
1950 Arthur Monsen
1951 Johan Husum
1952 Sigurd Kristiansen
1953 Kjell Frotjold
1954 Reidar Aas Olsen
1956 Samuel Hoem
1958 Nordnæs Bataillon
1960 Torstein Sletten
1964 Arthur Sunde
*1970 Asbjørn Lie
1971 Carl Ingolf Jensen
1972 Rolf Sejersted
*1974 Bjørn Dahle
1975 Odd Pedersen
1977 Alf Eriksen
*1980 Endre Thomassen
*1983 Willy A. Nielsen
*1985 Ole Rakner
*1987 Obert Wetaas
*1990  Kjell Nesse
*1991 Jan Skulstad
*1992 Thorstein Eriksen
*1993 Bernt Egil Fjærestad
*1995  Tor Skulstad
*1996 Svein Elholm
1998  Kjell Jarle Fjellstad
*1999  Gunnar Thorbjørnsen
*2000 Eirik Hagesæter
*2003 Jarl Reidar Skare
*2005 Harald Trygve Tvedt
*2010 Holger Hagesæter
*  lever idag

i Foreningsarbeidet. Det tar sin tid 
dette også, men heldigvis har han med 
seg dyktige folk i Brushyttestyret. Og 
er det noe Holger er flink til, så er det 
å delegere – få folk i arbeid. Samtidig 
er han ofte oppe på hytten selv og 
tar i ett tak når det trengs. Resultatet 
for dette taler jo for seg selv. Holger 
og Eirik står på som bare juling, ett 
Skansehurra for de og Brushyttegjen-
gen ellers.
Når man snakker med Rådet om 
hvem av gamlekarene de kjenner 
til og føler de kan snakke fortrolig 
med, så dukker ofte Holger’s navn 
opp, da vet man at man får ett saklig 
og fornuftig svar. Han har jo vært i 
samme situasjon selv og kan dermed 
bringe videre sin erfaring i sin etter 
hvert lange karriere som Skansegutt. 
Jeg og samtlige Skansegutter er helt 
sikre på at selv om Holger nå har 
blitt tildelt sin velfortjente utmer-
kelse, så vil han være til god hjelp 
både for korps og forening i mange 
år fremover. Og hvem vet… kanskje 
står neste generasjon Hagesæter og 
mottar høyeste utmerkelse om 30 år? 
Og før dette har ledet byens største 
og stiligste korps. Kun tiden vil vise, 

i mellomtiden sier vi nok en gang 
gratulerer med utmerkelsen Ridder 
av Helteborgordenet, og lykke til med 
videre arbeid for Skansens Bataljon 
og Skanseguttenes Forening.

Tekst: Jan-Frode Grønvigh
Foto: Eirik Hagesæter

Jubileumssjef: Første marsjdag 1990 sammen med adjutant Stig Mjøs. 

Hedret: Holger Hagesæter ble 
tildelt korpsets høyeste utmerkelse 
på 150-års feiringen. 
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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

Hornblåser:
Truls Mjøs 
Truls skal i år starte på 
sitt sjette år i bataljonen, 
og dette blir hans tredje 
som underoffiser. Han 
er i år valgt inn som 
hornblåser, etter å ha gått 
som halvtropp i fjor. På 
fritiden spiller han kornett 
i Aspiranten Musikkorps.

Stokkebærer:
Odin Egilson Holmefjord
Odin er 14 år gammel og 
begynner på sitt andre år 
i Skansens. I fjor var han 
med i beste pelotong, og 
fremover vil han bli slager 
og faneoffiser. På fritiden 
spiller han dataspill, fotball 
og er med venner.

Juletrefesten i år var stilt store for-
ventninger til, og stemningen var stor 
da dørene på Gimle Forsamlingsloka-
le ble åpnet lørdag 15. januar klokken 
17.00. Først ble sjefen presentert, og 
det var ingen andre en selveste Jørgen 
Fie Padøy Mathiesen som kom spra-
dende opp på scenen for andre året på 
rad. Rett etter det presenterte sjefen 
Rådet 2011 på en litt utradisjonell 
måte, som tok publikum med storm.
Etter at Rådet hadde danset seg av 
scenen, var det romlingen fra sultne 
mager som  duret i salen. Offiserene 
var raskt på plass med pølser og brus 
til barna, og kaffe og kaker til de 
voksne.  Nok en gang viste foreldre-
gruppen kokekunst Eivind Hellstrøm 
verdig, og det er ingen tvil om at 
maten falt i smak både blant små og 
store. Skanseguttene skulle også få 
utløp for sin lekne side, og leker var 
det nok av. Den første leken som ble 
gjennomført var «eple-i-vann-leken», 
og populær som den er, ble den tatt 
to ganger på rad. Deretter var det tid 
for «sjokolade-i-mel-leken», og selv 
med penklærne på ofret guttene alt 
for å vinne. Loddtrekningen var like 
spennende som alltid, og ekstatiske 
juletrefestdeltakere forlot festen med 
fantastiske premier. 
Skanserockers er alltid juletrefestens 
høydepunkt, og det var det i år også. 
Første sang ut var «Written in the 
stars», og man kan trygt si at danse-
trinnene som ble fremført aldri har 
blitt sett på en scene før. Deretter var 

det de fire aldrende medlemmene i 
Kiss som dukket opp, og fremførte 
«Crazy Nights» til stor applaus. Man 
kunne nesten få inntrykk at Kiss var 
tilbake i sine glansdager, med hopp 
og sprett, løping og skliing til den 
store gullmedaljen. Avslutningsvis 
dukket Madcon opp, og fremførte sin 
hit «Glow». Guttene leverte varene, 
og hele salen, inkludert resten av ar-
tistene bidro med både dans og sang. 
Nissen pleier alltid å komme på be-
søk, og tror dere ikke at han møtte 
opp denne gangen også. Alle var like 
spent på om nissen hadde med seg 
noe til de fremmøte. Nissefar skuffer 

Ellevill start på det nye året

aldri, ei heller denne dagen, og han 
delte rundhåndet ut godteposer til alle 
som ønsket det.
Da klokken nærmet seg 19.30 takket 
årets konferansierer Anders og Mor-
ten for dagen, og både store og små 
virket enige om at dette hadde vært 
en kjempekjekk kveld.
Etter avsluttet juletrefest, ble det av-
holdt underoffisersvalg for sesongen 
2011.

Tekst: Johan Cruys Magnus 
Foto: Norman Zachariassen

Rocka: Gene Simmons og Ace Frehley (Jørgen Fie P. Mathiesen, Kristoffer 
Winter Olsen) fra KISS stakk innom og rocket stemningen til nye takhøyder!

Madcon (Anders Bredvik, Morten 
Lygresten) på scenen.

Julestemning i Gimle. Skikkelig luftgitar (Kristoffer Winter 
Olsen).

Kontor 55 31 32 67
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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Vordende skansegutt: Mathias 
Mildestveit med onkel Anders 
Bredvik. 

Busstur: Jørgen Mathiesen, Johan 
Magnus og Henrik Hagesæter. 

Båt og tog: Etter båttur var det 
klart for togtur. 

Sjøluft: Fra venstre Odin Egilsson 
Holmef jord ,  Lars  Magnus 
Andersson, Jakob C. Magnus, 
Cornelius C. Magnus, Kim-Henrik 
Eriksen og Henrik Hagesæter. 
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Tur for unge og veteraner

Et noe redusert, i antall, buekorps 
stilte på linje på Skansen kl 1100 

søndag morgen 30. mai. Ca 40 gutter, 
nok en gang i grand galla, gledet seg 
til en dag på sjø, tog og i buss. Været 
var det beste; sol fra nesten skyfri 
himmel, fin temperatur og ingen vind. 
En perfekt dag for tur. 

Med båten ”Showtime”, en om-
bygd ferge fra 1966, tøffet de 

glade skansegutter og en del foreldre 
og gamlekarer ut på Byfjorden ret-
ning Garnes ca kl 1200. Etter en helt 
herlig båttur, med innlagt lapskaus, 
brus og kaffeslabberas, ankom vi 
Garnes et par timer senere. 

Fra Garnes gikk turen til Midt-
tun med veterantog på sporet til 

gamle Vossebanen, en morsom og 
historisk flott togtur. Fra Midttun 

Unge og gamle: Fra Garnes gikk ferden videre til Midttun med dampdrevet tog.

busset vi oss nedover igjen til sentrum 
i en eldre (turkisgrønn) Volvo og en 
nyere men likevel nostalgisk BNR 
buss. Den siste i sist slag med BNR- 
logo og i de rette farger. 

Ved Festplassen ble korpset slup-
pet av og marsjen mot Skansen, 

den siste i mai 2010, kunne starte. 
På Skansen gjorde korpset seg raskt 
ferdige med formalia, før man kunne 
dele ut kroneis til varme og ganske 
slitne skansegutter. 

Mai måned 2010 er ved veis ende 
– og jubileet fikk en verdig 

avslutning. 

Tekst & foto: Holger Hagesæter
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22. mai 1860 samlet 12 gutter 
seg og startet Skansens Batal-
jon. Jeg lurer på hva de had-
de tenkt og sagt hvis de hadde 
fått oppleve det som skulle skje 
ganske nøyaktig 150 år etter? 
29. mai 2010 var det klart for å 

feire Skansens Bataljons 150 års 
jubileum. For de aller ivrigste star-
tet dagen allerede klokken 8.00, 
da Husstyret disket opp med en 
lekker frokostbufeet. De heldige 
som fikk være med på frokosten 
var rådet, jubileumskomiteen, 
hovedstyret og husstyret. Har en 
mistanke om at sistnevnte komité 
kun var invitert fordi de er så flink 
til å lage mat. Uansett, det ble en 
meget hyggelig start på jubileums-

Jubilanten eldes med stil!

dagen for alle fremmøte. 
Klokken 11.00 stilte over 70 stolte 
aktive på linje. En 150-års jubilant 
som rett og slett glinset der de stod 
med sine nye jubileumsmedaljer 
og flotte uniformer. Tradisjonen tro 
bar det rett av sted til soldatfest i 
Grand selskapslokaler. Skansesje-
fen 2008 Sigurd Nødtvedt hadde 
regien og startet med å ønske alle 
velkommen til bords. Tilstede var 
også representanter fra de øvrige 
buekorpsene. Festmenyen bestod 
av kylling med tilbehør og iskake 
til dessert.
Mens de aktive godtet seg på 

Grand stilte de eldre karer på linje 
i Fjellgaten. Det knyttet seg stor 
spenning til hvor mange gamleka-
rer som ville stille på linje. I ukene 
før ble det nemlig gjennomført en 
storstilt vervekampanje for å få 
flest mulig til å stille.  Drømmen 
var 150 gamlekarer på linje, og 
undertegnede hadde lovet å farge 

håret rødt og grønt hvis denne 
drømmen ble oppfylt. Selv om vi 
ikke fikk denne drømmen oppfylt 
og undertegnede fikk beholde sin 
orginale hårfarge, var det en fan-
tastisk gjeng som stilte på linje. 
Skanseguttene er kjent for å satse 
høyt, så til 160 års jubileet stiller 
vi minst 200 gamlekarer på linje. 
Undertegnede lover allerede nå å 

Gamle venner: Vervegarden kom med gave og Gunnar Taule sin muntre tale var blant høydepunktene. 

Unge og stilige: Korpset ledet 
gamlekarene gjennom strøket.

Slagerbord:  Aslak Grøstad, 
Samuel Massie, Joakim Jensen, 
Jørgen Winter Olsen, Erlend 
Eidsheim, Tor Andre Jensen, 
Daniel Sørby, Kristian Tvedt og 
til høyre i bildet Bastian Haukefer.

4. pelotong: Halvtroppsjef Lars 
Magnus Andersson og Alexander 
Tangen.

tatovere skansetårnet på skulderen 
hvis vi klarer det. Men nok om det, 
nå skal vi fortelle om fortsettelsen 
på dette store jubileet.
For det var ikke bare de tidligere 
aktive som ville markere 150 års 
jubileet. De flotte damene i for-
eldregruppen hadde kledd seg i 
matchene hvite klær med røde og 
grønne skråbånd og ville marsjere 
sammen med oss. De tok seg vel-
dig godt ut, og dette var prikken 
over i’en på en fantastisk dag. 
Sammen med korpset marsjerte 
vi runden i strøket, med stopp og 
taler utenfor bygninger hvor tidli-
gere skanseaktive har bodd. Den 
alltid like historierike skansesjefen 
fra 1981 Harald Tvedt talte.
Tilbake på Skansen ventet gratu-
lanter fra de forskjellige buekorps 
og gamlekarforeninger. Også 
denne gangen fikk korpset mange 
flotte og artige gaver. Gaven med 
størst betydning stod nok allianse-
korpset Sydnæs Bataljon for, nem-
lig Sydnæsorden i sølv. Denne skal 
skansesjefen bære på sin uniform i 
overskuelig fremtid. Fra vårt andre 
alliansekorps Sandvikens og Sand-
viksguttenes Forening fikk korpset 
hele ti tusen kroner. Vervegarden 
holdt en imponerende og morsom 
tale, og gaven fra dem var en av 

veldig få rifler som 
Verftets marsjerte 
med. Denne lovet 
sjefen å ta godt vare 
på. En annen gave 
som må nevnes er 
gaven fra John Mohn. 
Mohn har aldri gått i 
buekorps og han har 
aldri bodd i Bergen, 
men han har lagt sin elsk på Skan-
sens Bataljon. Han overrakte en 
ny sabel til korpsets sjef. Så tok 
skansesjefen ordet… 
Han takket først for de flotte ga-
vene korpset hadde fått. Før han 
roste Brit Moldestad for sitt utret-
telige arbeid i foreldregruppen og 
sist nå med damegarden. Hun fikk 
en plakett som et tegn på offisere-
nes takknemlighet. (Se egen sak, 
red. anm.).
Sjefen holdt så tale for en av 
våre dyktige venner i Skansegut-
tene Forening, Holger Hagesæter. 
Holger var sjef i Skansens under 
130 års jubileet i 
1990, og har helt 
siden han kom 
inn i gamlekare-
nes rekker lagt 
ned et impone-
rende arbeid for 
å hjelpe Skansens 
Bataljon. Han ble 
hedret med korp-
sets høyeste ut-
merkelse, Helte-
borgorden. Dette 
kan du lese mer 
om et annet sted i 
bladet. 
Dagen på Skansen 
ble avsluttet med 
parade for fanen. 
Men kvelden var 

enda ung. Turen gikk nå til Grand 
Selskapslokaler hvor voksen-
festen ble avholdt med brask og 
bram. Og det må nevnes at de 
som spiste frokost på Skansen kl. 
8 var de siste som gikk hjem kl. 3 
om natten. Imponert? Jeg er i alle 
fall veldig imponert over alle som 
bidro til å gjøre dette til et fantas-
tisk jubileum. Jeg gleder meg til 
neste gang!

Tekst: Lars Petter Jørgensen
Foto: Eirik Hagesæter

Nattens konger: På vei hjem 
til Skansen etter jubileumsfest i 
Grand Selskapsklokaler. 

Sabla fin gave: John Monn hadde 
med ny sabel fra Østlandet. 

Festmiddag: Lill Rakner, Ole Rakner, Einar 
Knudsen og Lasse Seim.
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Skaldyrsaften? Jaja, det er vel et krab-
beskall og noen rekeskall då, kanskje. 
Og i leiligheten i Skansetårnet, tja, 
det kan vel sikkert bli greit det, eller?
Men slik bør man absolutt IKKE ten-
ke om dette evenement som nå etter 
hvert begynner å bli en meget god og 
årlig tradisjon og en veletablert insti-
tusjon. Tradisjonell skalldyrsaften på 
Skansen med et vell av nydelig mat, 
mat som man på en vanlig marsjdag 
egentlig ikke skulle kunne forbinde 
med leiligheten? Kanskje derfor er 
det desto mye hyggeligere og gøyere 
å delta. 
Og da spesielt for en gamlekar som 
ikke er gamlekar. I hvertfall ikke fra 
denne bataljonen, men fra et annet og 
meget lite gatekorps tilbake i hin hår-
de dager. Den gang ble jeg gamlekar 
allerede i 12 års alderen, fordi korpset 
ble lagt ned, etter et par marsjdager 
og en utmarsj. Og det kan jeg fortelle, 
at å bli gamlekar i den alderen, det er 
ikke lett, skal jeg si.
Nåja, dette var et sidespor. Så tilbake 
til skaldyrsaften:
I år var maten ikke som i de foregå-
ende år, på bare en etasje. Neida, 
langt derifra. Nei, i år hadde vår alles 
Skansekokker Ørjan og LP overgått 
seg selv og disket opp over hele to 
etasjer. Ja, ikke i leiligheten altså, men 
på bordet inni kroken i ”rådsbildeso-
farommet”. Alskens herligheter fra 
havet (tror jeg), da det ikke var alt 
jeg kjente igjen, men godt smakte det. 

Og mye var det jammen også. I alle 
slags farger, til og med. Og jammen 
var det ikke noe godt å drikke til også, 
av mange ulike slag.
Og ikke minst var det god tid til å 
sitte og kose seg og spise og prate 
med gode venner, i år for øvrig ca. 
35 stk. Blandt disse var det også gode 
venner og hyggelige gjester til stede 
fra våre alliansekorps som bidro med 
masse humor og kastet glans over 
evenementet (hva nå enn et evene-
ment måtte være for noe). Årets sjef 
Jørgen var også til stede og glanset 
litt han også.
Et høydepunkt av det litt uvanlige 
slaget var en gedigen bildekavalkade 
satt i scene av Eirik fra 150 års ju-
bileumsfeiringen. Den gikk og gikk 
og viste det ene flotte bildet etter det 
andre på veggen, som om det aldri 
skulle ta stopp. Utrolig så mye film 
folk har nå for tiden 
Et annet høydepunkt, som det i år 
dessverre ikke ble noe av, men som 
jeg alltid har satt meget stor pris på, er 
gitarspill og sang av Jan Rune Smør-
dahl med Ove Thue’s ”Sykkelturen 
til Voss” og ikke minst ”Rævedil-
teren” med allsang og plystring på 
refrengene av alle fremmøtte. Siste 
sang passer for øvrig meget godt på 
undertegnede. Nåja. Dessverre ble det 
i år ikke noe av denne opptreden. Men 
neste år er det kanskje lov å håpe?
Jeg holdt på å glemme å nevne den 
alltid stilfulle oppstarten med avsyn-

ging av Skansemarsjen av stående 
deltagere som meget iherdig frem-
fører en flott, men egentlig svært 
vanskelig sang å synge for mørke 
stemmer. For øvrig holdt arrangørene 
også på å glemme å få denne sangen 
avsunget, men sunget ble det tilslutt, 
tror jeg.
Utlodning av mye fint og godt var 
det også, hvorav bl.a. Tim’en var en 
av de ivrigste loddselgerne, for ikke 
å snakke om at han jammen også var 
en av de aller ivrigste loddkjøperne. 
Og som om ikke det var nok; ikke 
bare var han så heldig at han fikk 
kjøpe masse lodder, jammen vant han 
ganske mye også, også av de gjeveste, 
største og kanskje mest ettertraktede 
premiene. Og på toppen av det hele 
delte han rundhåndet av gevinstene 
med sine venner. Det er kompis, det.
Noen var også utenfor og tok det de 
mente var en velfortjent fortfriskning. 
Formodentlig frisk luft, da? Det var 
en flott fest med meget god stemning. 
Erfarne buekorpsgutter i flere aldre 
mente sågar at det var en typisk og 
flott buekorpskveld. Så de som ikke 
var med, kan godt angre litt.
Eg gleder meg i hvert fall allerede 
til neste.
Så til slutt en stor takk til arrangørene. 
Da jeg forlot festen tidlig, selvfølge-
lig, virket det som om den nettopp var 
begynt. Og hvem vet, kanskje holder 
de på enda?

Lars O. Zachariassen

Herlig havmat

Mat og underholdning: Blåskjell, 
reker og loddsalg med gode premier.
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F o r g r u n n s f i g u r : 
Asbjørn fremst blant 
g a m l e k a re n e .  H e r 
sammen med formann 
Magne Reime 22. mai 
2007. 

Jeg møtte en gamlekar i visshet om 
at han ikke bare er den eldste gjen-
levende sjef, men også den eldste 
Ridder av Helteborg, mens jeg er 
den ferskeste gutten i gamlekarenes 
rekker. Det ble et møte med en helt 
annen tid i Skansens Bataljon, i årene 
før, under og etter 2. verdenskrig. 
I portrettet denne gangen snakker vi 
med Sjef i 1951, og Ridder av Hel-
teborg 1970, Asbjørn Lie (79), født 
samme året som bladet du nå holder 
i hendene.
Vi reiser ganske nøyaktig 71 år til-
bake i tid, til 1940, og krigen herjer i 
Europa. I Norge føler man seg heller 
ikke trygg, og historien forteller om 
en situasjon i Bergen blandet av seig 
vinter og en prekær vannsituasjon.
Men, som vi vet, med våren kommer 
buekorpsene, og med buekorpsene 
kommer humøret. Og det var nok et 
kjærkomment avbrekk for noen og 
enhver. 18. februar går nemlig rådet i 
Skansens Bataljon til valg, og en uke 
seinere er det klart for rifleutdeling 
før korpsets 80’ende sesong.
- Rifleutdelingen søndag 25. februar 
1940 var mitt første møte med korp-
set. Da ble 55 av totalt 84 rifler delt ut, 
men også resten ble utlevert senere. 
Første marsjdag var det vel 61 gutter 
på linje.

Ut i fra hvor Asbjørn Lie, den gang 
8 år gammel, bodde, var det ikke 
logisk at det var Skansens som var 
førstevalget å begynne i. Men med 
den respekterte gamlekaren Harald S. 
Lie (Sjef 1920 og Ridder av Helteborg 
1936) som far var valget selvsagt. 
- Andre korps enn Skansens var 
uaktuelle, selv om jeg bodde i Per-
senbakken og sånn sett lå geografisk 
nærmere datidens Mulen Bataljon. El-

ler, jaja, jeg var nå med én 
marsjdag med Mulen og, 
men det ble med den ene. 
Lies nybegynner-sesong i 
Skansens ble dessverre en 
kort affære. Etter å ha del-
tatt på fem marsjdager, til 
og med 7. april, ble landet 
to dager etter ærklert i krig. 
- Da det ble klart at Norge 
var i krig, var det viktig at 
korpsets rifler ble samlet 
inn. Og det klarte guttene, 
med Arthur Skjelbred i 
spissen, bra. Under selve 
krigen var marsjering uak-
tuelt, og korpset kom i 
bakgrunnen for andre ting. 
Ni skansegutter mistet også 
livet disse årene.
Men da vi kom til mai-
måned i 1945 var det stas 
å begynne igjen. Selv om 
det da var flest nye fjes å 
se på Skansen. Fremmøtet 

ved rifleutleveringen var faktisk så 
stort at mange måtte gå hjem ’med 
uforrettet sak’.
Som nevnt tok krigen noen av våre 
flotteste skansegutter, og med det 
tapet kom det nye folk inn. Faktisk 
økte antallet soldater med 30 gutter 
fra det største oppmøte i 1940, til 17. 
mai 1945. Tross en kort sesong, som 
endte i slutten av mai, var det en stor 
start på nye minneverdige år i korpset. 
Asbjørn Lie marsjerte på Skansen 
som soldat og troppsjef til han i 1948 
ble valgt inn som 2. løytnant, med 
omkring 20 gutter i pelotongen, noe 
som i følge historieboken ikke var så 
lett; ”2. pelotong har fått bare smågut-
ter, og løytnanten er fortvilet(…)” står 
det skrevet. Videre i skansekarrieren 
gikk han både som 1. og 2. kompani-
sjef, før han i 1951 ble valgt inn som 
Sjef for Skansens Bataljon. Og det var 
da han tok fatt i en sak som i dag står 
klinkende klart i tradisjonen.
- Det året tok jeg opp et forslag om at 
korpset skulle gå over til lørdag som 
marsjdag. Grunnen var rett og slett 
at flere og flere brukte søndagen til 
andre formål. Det skapte jo litt røre, 
men i rådet var stemmene ti mot en 
i favør lørdagen. Du kan vel si at for 
foreningen kom dette forslaget nå helt 
uventet, men reaksjonene var ikke 
større enn at det på årsmøte var én 
stemme i mot. Isteden fikk vi positive 
tilbakemeldinger fra eldre damer i 
nabolaget som var så fornøyd at de 
sendte noen kroner til korpset som 
takk! Noe jeg også husker godt er at 
vi fikk en surmult skriftlig tilbakemel-
ding fra lørdagskorpsene der de skrev 
at de ”ikke kunne ’godtere’ dette 
tradisjonsbruddet!”. Denne protesten 

var lett å bære, og siden har det jo vist 
seg at nesten alle andre søndagskorps 
har meldt overgang til lørdag som 
marsjdag.
Lie setter seg tilbake og humrer med 
tanke på historieskriver og lektor 
Torstein Slettens reaksjon på bruken 
av dette ordet, ”godtere”. Men det 
er ikke bare dette minnet han sitter 
igjen med. Noe av det han aller helst 
trekker frem, av dager fra sesongene, 
er utmarsjen til Munkebotn, fellesut-
marsj med oppvisning på Møhlenpris, 
17. mai, 22. mai og juletrefesten (med 
150 barn og 40 voksne). Men det er 
likevel én tradisjon han trekker spesi-
elt frem, som har endret seg gjennom 
årene, og da snakker vi om landturen.
- Et eksempel på en typisk landtur i 
”gamle dager” kunne være en tur med 
båt tidlig en morgen fra Bryggen til 
Strusshavn, og da var det vanlig at 
mange hadde hele familier med seg. I 
de dagene var det dans og leker og en 
stemning og liv jeg neppe tror vi kan 
gjenskape i dag. Den samme fjorda-
båten kjørte oss tilbake og spilte oss, 
med musikkorps, inn i Vågen… Den 
tiden er nok tapt i dag. 
Etter årene som aktiv i Skansens 
Bataljon var han også aktiv i gam-
lekarenes rekker. Han var formann 
i Festkomiteen ved 100 års jubileet 
i 1960, med i turkomiteen i 65, for-
mann i jubileumskomiteen 1970, og 
vært med i ulike oppgaver i jubile-
umskomiteen i både 1980 og 85. I 
tillegg til å være aktivt med i Skan-
segutten, i en vanskelig periode for 
bladet, var han en av dem som stiftet 
”Skansens Bataljons venner” i 1969, 
og satt som sekretær der i det første 
tiåret. På grunn av hans innsats for 
korpset, blant annet ved flere jubileer, 
ble Asbjørn Lie tildelt Ridder av Hel-
teborg 22. mai 1970, noe han selvsagt 
satte stor pris på.
Når vi så snakker om buekorpset i 
dag, og fremtiden for byens stiligste 
tradisjon ser han lyst på det. Selv 
om han mener at folk på Skansen, 
guttenes familier og kanskje også 
gamlekarene tallmessig støttet mer 
opp ved sitt fremmøte før, enn det 
senere har utviklet seg til. Tallmessig 

har også buekorpset vært i en bølge-
dal. For eksempel har hele Skansens 
de siste årene vært like stor som, om 
ikke mindre enn, antall soldater på 
hans tid. Lie vet i hvert fall hva det 
er viktig å tenke på.

- Hvis vi ser fremtiden for oss, så vil 
nok ikke den avhenge av kun kon-
takten med guttene alene, men også 
av forholdet til guttenes foreldre og 
familier, i tillegg til gamlekarer i alle 
aldre. Det er viktig at korpset ikke 
først og fremst stiller krav, men sna-
rere er et tilbud om hyggelige timer 
i godt selskap og samvær. På min tid 
var skanseguttene lokale folk som 
bodde i strøket, men etter hvert har det 
blitt naturlig at skanseguttene begynte 
å komme fra alle slags bydeler, noe 
korpsets offiserer har vært flinke til å 
arbeide med. Dette oppdaget jeg selv 
da mine to etterkommere (Erik S. Lie 
sjef 1973 og Mads Lie sjef 1976) var 
aktive i korpset. 
Om ikke Asbjørn Lie i dag har mulig-
het til å være på alle marsjdagene, er 
det uansett én dag som aldri slår feil. 
- Det har seg slik at jeg bor i Breistø-
len, og når jeg hører trommingen fra 

Mulebanen, da 
må jeg bort og 
kikke på de. 
Avslutningsvis 
sier Lie at han 
godt kunne tenkt 
seg flere samlin-
ger med gamle-
karene enn det 
er i dag. Han 
var selvsagt på 
sjefsfesten før 
150 års jubile-
et, noe som gav 
mersmak. 
For undertegnede har møtet mellom 
den eldste, og den ferskeste gamleka-
ren fremfor alt gjort at vi kan se lyst 
på fremtiden, tatt i betraktning at alle 
i så fall gjør en like stor innsats og er 
like oppegående som Asbjørn Lie.

Av Norman Zachariassen

Kilder:
Torstein Slettens historiske bøker:
”Skansens Bataljon 1860-1960 – Korpset 
og strøket gjennom 100 år”
”Skansens Bataljon 1960-1970”
”Skansens Bataljon 1970-1985”

Asbjørn Lie - portrettet

Rådet 1951: Bak f.v.: 2. faneoffiser Kåre Johnsen, tamburmajor Per 
Christiansen, 1. faneoffiser Jan Larsen, 2. løytnant Jan Næss, 3. 
faneoffiser John Engelsen og 4. løytnant Arne Evensen. Foran f.v.: 2. 
komp. Per Kristiansen, sjef Asbjørn Lie og 1. komp. Kjell Nesse.

A s b j ø r n  L i e : 
Helteborgridder 
1970. 

I brannstasjonen: Asbjørn har mange gode minner fra Skansen.
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Det var med stor sorg vi mottok 
budskapet om at Kjell Jarle Fjell-
stad brått og uventet gikk bort lille 
julaften 2010.
Kjell Jarle var født i 1954 og vok-
ste opp i Baglergaten, som ligger i 
strøket til Skansens Bataljon. Han 
var eldst av fire søsken og hadde 
søstrene Iren-Marte og Janne og 
broren Frode.
I 1962 begynte Kjell Jarle i Skan-
sens Bataljon som soldat og mot-
tok Skanseorden i 1966. Året etter 
ble han 3. troppsjef og i 1968 1. 
troppsjef. Kjell Jarle ble offiser i 
1969, og var adjutant for sjef Jan 
Skulstad dette året og i det store 
jubileumsåret 1970.  I 1971 ble 
han valgt til 2. løytnant og året et-
ter 2. kompanisjef. Kjell Jarle ble 
1. kompanisjef i 1973 før han ble 
sjef i 1974 og 1975.
Kjell Jarle var en umåtelig populær 
skansegutt. Han var godt likt av 
de andre i buekorpset, og med sin 
hyggelige fremferd hadde han en 
egen evne til å få guttene med på 
laget og til å yte maksimalt. Da han 
var 1. kompanisjef i 1973, sies det 
at hele 54 soldater stilte på linje 
i hans pelotong på 17. mai. Med 
en slik stor og flott pelotong, var 
det et sant skue å se stjerneforsvar 
under oppvisningen på Mulebanen. 

Kjell Jarle viste stor omtanke for sin 
yngre bror Frode, som gikk flere år i 
Skansens. Frode ble dessverre syk og 
gikk bort i ung alder, et stort tap for 
familie og venner. 
I 1974 giftet han seg med Berit, og de 
fikk tre barn, Birte, Kjersti og Petter. 
Samme året ble han valgt til sjef for 
Skansens Bataljon hvor han gjorde 
det svært godt som korpsets øverste 
leder. Med over 160 medlemmer i 
korpset, var Skansens også dette året 
et av byens største og beste buekorps. 
I 1974 var det også Buekorpsenes 
Dag, og Skansens gikk hen og vant 
trommeslagerkonkurransen. Samtidig 
som Kjell Jarle var sjef i Skansens, 
var han i militærpoilitiet på Haakons-
vern under førstegangstjenesten. En 
utfordring han klarte utmerket. 
Kjell Jarle ble igjen valgt som sjef i 
1975, året da korpset feiret de 115 år. 
Med sine lederegenskaper og smit-
tende gode humør, klarte han å få 
en like stor og fin bataljon som året 
før. Sesongen -75 ble avsluttet med 
utenlandstur til Holland sammen med 
Krohnengens Skolemusikkorps og 
dette markerte samtidig slutten for 
Kjell Jarle sin tid som aktiv buekorps-
gutt gjennom hele 14 år.
I tillegg til sin deltakelse i Skansens 
Bataljon, var Kjell Jarle også aktiv 
i Varegg, som han gjerne snakket 

varmt om. Han var først fotballspil-
ler og begynte å trene aldersbestemte 
lag i 1976. Han var fotballformann i 
idrettslaget i 1980. Som fotballtrener 
klarte han å trene frem guttelaget til 
å bli kretsmestre i 1986. I Varegg 
var Kjell Jarle en stor inspirator for 
mange unge gutter og han var godt 

Kjell Jarle fotografert i 2007. 

Bårevakt: Fanebærer Kristoffer Winter Olsen stod stødig ved Kjell Jarle Fjellstads båre. 

Kjell Jarle Fjellstad – til minne likt i idrettslaget.
I Skanseguttenes Forening har Kjell 
Jarle gjort en formidabel jobb gjen-
nom 35 år som gamlekar. Han har 
vært innom alle komiteer og styrer, 
flere verv i hovedstyret, medlem i 
jubileumskomiteen for 130-årsjubi-
leet samtidig som han var formann 
i foreningen, medlem i jubileums-
komiteen for 140-årsjubileet, mange 
redaksjoner til bladet Skansegutten, 
hovedstyrets mangeårige represen-
tant i Buekorpsmuseet, historiebok-
komiteen 1985-2000, brushyttestyret, 
brushyttevaktlag og husstyret i Skan-
sen Brannstasjon. Når vi skansegutter 
skulle ha kommunen til å vedlike-
holde på Skansen, var Kjell Jarle det 
gode bindeledd. Han fikk ordnet med 
det meste, både utendørs og innen-
dørs arbeid, reparasjon av sprøyten 
på skansedammen og mye annet. 
Oppussing av tårnkjelleren for få år 
siden er Kjell Jarle sin fortjeneste. 
For sin store og utrettelige innsats for 
korps og forening, mottok han fortjent 
Helteborgorden i 1998.
Han hadde en god penn, historisk in-
teresse og har gitt mange fine bidrag 
til bladet vårt, Skansegutten. Kjell 
Jarle var ansvarlig for separatutstillin-
gen i Buekorpsmuseet om Skansens 
Bataljon i år 2000. 
Tidlig i sin arbeidskarriere jobbet han 
flere år i bank, men hadde en drøm 
om å bli lærer. Kjell Jarle 
startet på sin lærerut-
dannelse i voksen alder 
og var ferdig utdannet 
i 2000. Han jobbet som 
lærer på Åstvedt Skole 
i 10 år og også her fikk 
barn og ungdom nyte 
godt av hans gode kom-
munikasjonsevner. 
Da Sandviken og Skansen 
brannstasjoner fylte 100 
år i 2003, takket Kjell 
Jarle ja til formannsjob-
ben i komiteen for den 
store folkefesten forenin-
gen avholdt på Skansen, 
i samarbeid med Bergen 
Brannvesen. 
Livet er ikke alltid like 
lett, heller ikke for Kjell 
Jarle. Men motgang gjør 
sterk og han kom alltid 
tilbake. Han hadde alltid 
et smil på lur, glimt i øyet 

og vinklet det positive frem. Hans 
hyggelige kommentarer var av ekte 
bergensk karakter og han kunne 
snakke med hvem som helst. Hans 
kjærlighet til buekorpsene var stor, 
ikke bare for Skansens, men også 
for de andre buekorpsene i Bergen.
Det var fullsatt kirke under begra-
velsen i Sandviken Kirke 5. januar 
2011. Fire offiserer fra Skansens 
Bataljon representerte korpset, i fa-
nen var der sort sørgebånd. Rektor 
ved Åstvedt Skole talte og hilste 
fra elevene. Elever som sa at Kjell 
hadde nulltoleranse mot mobbing 
og var den beste lærer de hadde 
hatt. Mads Lie, skansesjef 1976, 
talte på vegne av Skanseguttenes 
Forening. Han fokuserte på takk-
nemlighet, evne til å kommunisere 
med mennesker, humør, smil og 
latter. Kjell Jarle ble begravet på 
Møllendal Kirkegård samme et-
termiddag.
Familiemannen, buekorpsgutten, 
bergenseren, idrettsmannen, fri-
luftsmannen, læreren, inspiratoren, 
kameraten og medmennesket Kjell 
Jarle Fjellstad vil bli dypt savnet 
av takknemlige skansegutter. Våre 
tanker går til nærmeste familie. Vi 
lyser fred over hans minne.

Skanseguttenes Forening
Harald Trygve Tvedt

Arne Ellingsen er død
Arne Ellingsen er gått bort, nesten 
85 år gammel. En buekorpskjempe 
har lagt inn årene. For Arne El-
lingsen betydde buekorpsene 
uendelig meget, og han omfattet 
denne gamle bergenske tradisjo-
nen med begeistring og en aldri 
sviktende interesse. Han satt inne 
med store kunnskaper både om 
buekorpsene i Bergen og om de 
korps som gjennom årene hadde 
eksistert utenfor Bergen.
Han omfattet alle korps med den 
samme interesse, og etter at han i 
1977 ble vakt i det nylig etablerte 
Buekorpsmuseet i Murhvelvingen, 
fikk han anledning til virkelig å 
benytte sine kunnskaper om bue-
korpsene. De som besøkte Museet 
fikk både en grundig innføring i 
buekorpshistorie, og en beretning 
om Museets samlinger. Han var 
også alltid opptatt av å skaffe 
tilveie hittil ukjente opplysninger 
om buekorpsene hvor og når han 
kunne komme over slike. Etter 
hvert ble han nesten identifisert 
med Buekorpsmuseet – han og 
Buekorpsmuseet vokste på en 
måte sammen.
Ikke bare var han i Murhvelvingen 
hver åpningsdag, han arbeidet med 
buekorps hele uken. Han klippet ut 
alt som ble skrevet om buekorps 
i avisene og klebet dette inn i 
utklippsbøker, og han samlet inn 
buekorpsbilder fra mange hold og 
klebet dem inn i fotoalbum.
Buekorpsene og Buekorpsmuseet 
ble tilslutt en del av hans liv, og 
Buekorpsmuseet ville nok ikke 
ha vært helt det samme uten ham.
Arne Ellingsen vil bli savnet av 
alle som kjente ham, han var en 
typisk bergenser, alltid med et 
glimt i øyet og alltid opptatt av det 
som skjedde rundt ham.
Men i denne buekorpsenes by vil 
han fremfor alt bli husket som en 
stor forkjemper for buekorpsbeve-
gelsen og for en uvurderlig innsats 
for Buekorpsmuseet i Bergen. Her 
har han satt varige spor etter seg.
Vi senker våre faner og lyser fred 
over Arne Ellingsens minne.

Einar Langlo

Siste hilsen: Skansens 
Bataljon fulgte båren 
fra Sandvikskirken til 
Møllendal hvor Kjell 
Jarle ble gravlagt. 
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På stedet hvil...
Les flere vitser på www.skansensbataljon.com

Tre generasjoner Rakner 
Fra venstre: Scott Nicolay Rakner, begynte i 2009 og ble beste soldat i hele 
korpset i 2010 Brian Gerhard Rakner, begynte i 2009 og ble beste nybegyn-
ner i hele korpset i 2009Mads Gerhard Rakner, begynte i 2007 Tom Gerhard 
Rakner, 1979-1989 Ole J. Rakner, Sjef 1959-60 Rudi Gerhard Rakner, 1980-
1989 Halfdan Martin Rakner Kuhnle, begynte i 2007 Ole Aleksander Rakner, 
begynte i 2007. på Skansen 17. mai 2010. Foto: June Rakner

Nede t.v.: Henrik Hagesæter i full 
sving på kjøkkenet.
 
Øverst: Jostein Graff  ser ut som om 
han har lyst å smake.
 
Over: Noen kakemenner ble det også.
 
Under: Hytten tok seg riktig så fint ut 
i Pepperkakebyen. 

Skanseguttenes 
Forening 2011

Styret
Formann  

Tom Rakner
Tlf: 982 13 941
tom@rakner.no
Martin Olaussen

Jan-Frode Grønvigh
Even Eide

Johnny Lyngbø
Rudi Rakner 
Geir Glosvik 

Brushyttestyret
Formann Holger Hagesæter

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

Stian Hofstad
Kenneth Mundal

Gunnar Thorbjørnsen 
Eirik Hagesæter

Tom H. Kristiansen
Thorstein Eriksen

Husstyret
Formann Martin Alvær

Tlf: 936 01 616
martin.alvaer@me.com

Espen Wedøe
Tlf: 466 11 112

wed_espen@hotmail.com

Jon Tangen
Tim Eilif Spjell  

Jan Rune Smørdal
Severin Skjøtskift

Turkomité 
Formann Fredrik Larsen

Tlf: 930 99 586
fredrik.larsen@odfjell.com

Sigurd Nødtvedt
Obert Wetaas

Willy A. Nielsen
Rudi Rakner

Men om skanseguttene fulgte opp-
skriften i Thorbjørns Egners kjente 
vise er nok heller tvilsomt. Onsdag 
10. november stilte 25 soldater på 
Skansen, klar for nok en pepperkake 
bake-aften sammen med offiserer og 
representanter fra foreldregruppen. 
I fjor lagde som kjent skanseguttene 
korpset i pepperkake utgave, og stakk 
av med ”Pepperkakebyens Buekorp-
spris”. I år var det Brushytten som 
skulle lages, og resultatet må sies å 
være meget imponerende. Guttene 
gjorde en kjempe innsats og skapte 
et mesterverk av en pepperkakehytte. 
Foreldregruppens Brit Moldestad og 
Terje Moldestad hjalp godt til med å 
sitte alle delene sammen, og ved hjelp 
av diverse snoperier ble det skapt en 
naturtro fasade.
Pepperkakehytten er levert til Pepper-
kakebyen og vil stå utstilt der frem til 
31. desember. Når dette leses er nok 
Pepperkakebyen pakket sammen, og 
jeg blir heller ikke overrasket om hyt-
ten er spist opp… i alle fall den salte 
fasadesteinen.

Tekst: Lars Petter Jørgensen
Foto: Brit Moldestad

Når en pepperkakebaker baker pepperbakerkaker…

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 Sivertsen Lygresten  
Myrdalsskogen 551 

5117 Ulset  
55 19 27 36 - 452 33 408

Fanebærer
Kristoffer Winter Olsen 
Claus Fastingsgate 14

5031 Bergen 
918 40 240
2. Løytnant 

Fredrik Grimstad Tveitnes
Øvre Riplegården 83 

5161 Laksevåg  
55 94 11 61 - 905 80 042

4. Løytnant
Carl Henrik Andersson  

Gimleveien 67 
5052 Bergen  

55 20 11 27 - 970 03 629
Tamburmajor

Sander Moldestad 
Skansemyrsveien 12

5019 Bergen  
974 18 991

1. Faneoffiser
Mats Ryum Erstad 

Skutevikens Tverrgate 6
5032 Bergen 

55 31 12 26 - 906 46 380
2. Faneoffiser 
Daniel Sørby 
Hallskaret 62

5117 Ulset
55 19 25 41

3. Faneoffiser 
Jørgen Winter Olsen 

Claus Fastingsgate 14
5031 Bergen
403 21 523

4. Faneoffiser
Kim-Henrik Eriksen
Elvenesveien 12 B

5223 Nesttun
980 21 265

5. Faneoffiser 
Anders Gjetle Pedersen

Kringsjøveien 79
5163 Laksevåg

55 34 61 04 - 991 14 064
Adjutant 

Johan Cruys Magnus
Langhaugen 16

5093 Bergen
55 29 42 33 - 917 95 200

Offiserene 2011

For e-post adresser se  
www.skansensbataljon.com

Det var en gang en Skansegutt 
og en Nordnæsgutt som skulle på 
isfiske. Skansegutten halte opp fisk 
etter fisk men Nordnæsgutten fikk 
ingenting. 
Da sendte Nordnæsgutten ut en 
spion. Da spionen kom tilbake sa 
han:"Han har boret hull i isen".
Har du hørt om Nygaardsgutten 
som var så liten at det luktet 
fotsopp av håret hans?
Vet du hvorfor Sydnæsgutter alltid 
har tomflasker i kjøleskapet? I 
tilfelle det skulle komme noen 
som ikke var tørste.
En bilist kjørte over en bru. Da han 
kom midt på brua ble han stoppet 
av en politimann som sa:
"Gratulerer du er bilist nr. 1000 
som kjører over denne brua. Du 
har vunnet 1000 kroner!"
"Jippi!" utbryter bilisten. "Nå har 
jeg råd til å ta sertifikat!"
En politimann tok fartskontroll. 
Han kjedet seg veldig fordi det 
ikke var noen som kjørte for 
fort.Så kom det en som kjørte 
for fort. Politimannen stoppet 
ham og sa: jeg har ventet lenge 
på deg.
Så svarte mannen: jeg kom så 
fort jeg kunne.

I geografitimen spurte læreren 
Ole: - Hvor ligger Barcelona?
Ole svarte: - De ligger øverst på 
tabellen.
Jørgen pleide å spille bingo i 
kirken og hver onsdag ble det delt 
ut en symbolsk premie. Denne 
onsdagen var Jørgen den utvalgte 
og premien var en splitter ny 
dobørste.
– Dæsken, dette er den største 
tannbørsten jeg har sett, sa han 
imponert.
Presten humret godmodig.
– Jørgen, det er ikke en tannbørste. 
Det er en dobørste!
Uken etter var Jørgen tilbake for 
en ny runde bindo i kirken.
– Nå, er du fornøyd med dobørsten, 
spurte presten.
– Veeeel, børsten funker den, men 
jeg har nå gått tilbake til dopapir, 
likevel!
Alle fra cruiseskipet kan se den 
skjeggete og hårete mannen 
som hopper og skriker på den 
lille øya. 
– Hvem er det, spør noen av 
passasjerene. 
– Jeg har ikke peiling, svarer 
kapteinen. Hvert eneste år når vi 
passerer ham, blir han helt gal!

Skansequiz
1. I hvilket år ble Skansens Bataljon stiftet?
2. Hvem var sjef i sesongen 1991?
3. Hvem har skrevet teksten til ”Marsj for Skansens Bataljon”?
4. Hvilke korps er med i SSS-alliansen foruten Skansens Bataljon?
5. Hva heter den første sjefen i Skansens Bataljon?
6. Hva kalles korpsets høyeste utmerkelse og som deles ut til 
tidligere aktive medlemmer som har lagt et særdeles godt arbeid 
ned i Skansens Bataljon i en årrekke?
7. Hvem var siste person som mottok denne utmerkelsen?
8. Hva heter årets 1. kompanisjef?
9. I hvilket år reiste Skansens Bataljon på tur til Paris?
10. I hvilket år overtok Skanseguttenes Forening og korpset 
Brushytten?

Svar: 1. 1860 - 2 Johnny Lyngbø - 3. Alfred Madsen - 4. Sydnes Bataljon 
og Sandviken Bataljon - 5. Ole Andreas Monsen - 6. Helteborg - 7. Holger 
Hagesæter - 8. Anders Bredvik - 9. 1993 - 10. 1980

1 -2 rette: Er du en Sandviksgutt som smugleser Skansegutten?
3-5 rette: Du bør nok stille på nybegynnertrening.
6-8 rette: Bra, men du kan lese litt mer i Skansens historiebøker.
9-10 rette: Du er en ekte Skansegutt!
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Sesongprogram 2011
Marsjdag Dato Aktivitet Klokkeslett Uniformering

1 Lørdag 26/02 Sesongstart – Pølsefest på Rothaugen Mer info kommer Full uniform
VINTERFERIE – INGEN MARSJERING

2 Lørdag 12/03 Bataljonen marsjerer en runde i strøket 15.30-17.30 Full uniform
3 Lørdag 19/03 Bataljonen marsjerer en runde i strøket 15.30-17.30 Full uniform
4 Lørdag 26/03 Kinodag Mer info kommer Grand Galla
5 Lørdag 02/04 Bataljonen marsjerer en runde i strøket 15.30-17.30 Full uniform
6 Onsdag 06/04 Eksersisøving 18.00-19.30 Full uniform
7 Lørdag 09/04 Besøk på Peppes og Vannkanten Mer info kommer Grand Galla
8 Onsdag 13/04 Eksersisøving 18.00-19.30 Full uniform
9 Lørdag 16/04 Bataljonen marsjerer en runde i strøket 15.30-17.30 Full uniform

PÅSKEFERIE – INGEN MARSJERING
10 Onsdag 27/04 Eksersisøving – Generalprøve 18.00-19.30 Full uniform
11 Lørdag 30/04 Fellesoppvisning med SSS-alliansen Mer info kommer Grand Galla
12 Lørdag 07/05 Besøk på Haakonsvern Mer info kommer Grand Galla
13 Lørdag 14/05 Bataljonen marsjerer en runde i strøket 15.30-17.30 Full uniform
14 Tirsdag 17/05 Grunnlovsdagen Mer info kommer Grand Galla
15 Søndag 22/05 Stiftelsesdag Mer info kommer Grand Galla
16 Søndag 29/05 Fellesutmarsj med 

SSS-alliansen
Mer info kommer Grand Galla

17 Lørdag 04/06 Hemmelig aktivitet Mer info kommer Grand Galla
18 Lørdag 11/06 Bataljonen marsjerer en runde i strøket 15.30-17.30 Full uniform
19 Søndag 19/06 Sesongavslutning Mer info kommer Grand Galla

** Med forbehold om endringer. 

Ved spørsmål kontakt en offiser. Sideoffiserer vil ringe rundt før hver marsjdag.  
Eget skriv blir utlevert/sendt før store og spesielle dager. 

Grand galla:
Medlemmene bruker hederlig(er), medaljer(r), røde og grønne bånd i buen. Hvis soldaten har Skanseorden 
brukes ikke hederligere (filler). På 17. mai brukes også norsk flagg i buen.

VINTERFERIE – INGEN MARSJERING

PÅSKEFERIE – INGEN MARSJERING

Møt opp på stiftelsesdagen og vær med på 
marsj gjennom strøket. Gamle og unge!


