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Det innkalles herved til årsmøte 

mandag 11. mai kl. 19.00 i Murhvelvingen.
 

Til behandling foreligger:

1. Årsberetning for 2014.
2. Regnskap for 2014.
3. Valg.
4. Orientering om styrets videre planer.

 
Etter årsmøtet vil Geir Atle Ersland holde foredraget 
«Mitt hjerte står i Bergens Fundas.» Det handler litt 
om de historiske grunnene til bergenspatriotismen, 

litt om at bergensere gikk i tog lenge før 1814 og mye 
om bergensk identitet og hvorfor det er fullt mulig 

å ha mange identiteter samtidig.

I pausen blir det servert kaffe og tebrød.

Velkommen

Hilsen
Buekorpsmuseets styre

Forsidebilde: Fra utstillingen «Leve tradisjonen».  FOTO: CARL-ÅKE K ARLSSON



Årsberetning for 2014

Styre:
Buekorpsmuseets styre har i 2014 hatt følgende sammensetning:
Formann:  Odd Hugo Eriksen, Eldre Laksevaagsgutters Forening
Viseformann:  Eilif Jansen, Nordnæsguttenes Forening
Kasserer:  Knut Arne Olsen, Foreningen Fjeldgutten
Sekretær:  Frode Mæhlum, Foreningen Fjeldgutten
Styremedlem: Kurt Djupevåg, Eldre Sydnæsgutters Forening
Varamedlem:  Martin Trones, Skutevikens Eldre Forening
Varamedlem: Jarle E. Nesøy, Eldre Markegutters Forening
Aktives rep:  Kim Daniel Haugen, Sjef Løvstakkens Jægerkorps
 
Revisor: Terje G. Nilssen, Nordnæsguttenes Forening
Revisor: Helge Myking, Dræggeguttenes Forening

Valgkomite: Arild Lilleskare, Eldre Markegutters Forening
Valgkomite: Christian Eeg Nielsen, Dræggeguttenes Forening

Det ble avholdt 8 styremøter i 2014, og det er behandlet 58 saker.
Årsmøtet i 2014 ble avholdt 12. mai i Murhvelvingen. Etter årsmøtet holdt 
Per Hagelin et foredrag basert på hans egen utgivelse Buekorpsboken, om 
det å gå i buekorps.

Museets drift
Det har vært et meget aktivt år i museet med totalt 971 besøkende.

Museet har hatt åpent hver lørdag og søndag fra 15. mars til 15. desember, 
bortsett fra juli da museet var stengt. Styrets formann har tatt de fleste vak-
tene. Eldre Laksevågsgutters Forening, Foreningen Fjeldgutten, Eldre Marke-
gutters Forening og Eldre Sydnæsgutters Forening har tatt vakter en måned 
hver i 2014. Ellers har også en del styremedlemmer tatt vakter i museet. 

Buekorpsmuseet holdt stengt fra desember 2013 til mars 2014 for å bygge 
om til den nye utstillingen «Leve tradisjonen», som er viet Buekorpsenes 
Dag. Museets interiørmessige utforming gir god fleksibilitet i hvordan det 
kan skiftes mellom utstillinger. 



Her vil vi igjen takke elever ved Årstad Videregående Skole, interiør- og 
utstillings design, for uvurderlig hjelp. En stor takk til Eldre Markegutters 
Forening og Markens Bataljon i forbindelse med oppussingen av det indre 
rommet i museet. Det er gjort en del monteringsarbeid på dugnad av styre-
medlemmer, bl.a. montering av audiovisuelt utstyr. Styret vil rette en stor 
takk til alle som bidrar med dugnadsinnsats og fremmøte på våre aktiviteter.

Utstillinger/aktiviteter 

Utstillingsåpning og boklansering
Utstillingen «Leve tradisjonen!» om Buekorpsenes Dag åpnet 15. mars. 
 Elever ved linjen for interiør og utstillingsdesign ved Årstad videregående 
skole hadde ideene til presen tasjonen av utstillingen. Utstillingen ble åpnet 
av Rune Løseth, leder i komiteen for Buekorpsenes Dag 2014.

Deretter ble det lansering av boken «Buekorpsenes trommemarsjer», som 
i tillegg til et historisk sammendrag også har noter. Nordnæsgutten Eirik 
Sundvor har skrevet boken  og slagverker Ben Nordby i Bergen Filharmo-
niske Orkester har digitalisert notene  til marsjene. Forfatter Gunnar Stålesen 
skrev forordet i boken. Tilstede var ca. 120 besøkende. NRK gjorde et opp-
tak med Eirik Sundvor i forkant av boklanseringen som er tilgjengelig på 
http://www.nrk.no/hordaland/buekorpsmarsjene-blir-bok-1.11602588

«Sydnes og Bataljonen»
Boken «Sydnæs og Bataljonen» kom ut høsten 2013. Bokens hovedforfatter 
Jon E. Thorsen presenterte et sammendrag av strøket og korpsets historie 
27. mars. Det var tilstede 15 interesserte tilhørere.

Salg og markedsdager 5.–6. april
Første helg i april stilte representanter for flere av buekorpsene og gamle-
karforeningene for å selge buekorpsbøker, CD-er og DVD-filmer og andre 
bue korpsrelaterte artikler. Flere av korpsene stilte med egen stand. Det var 
74 besøkende. Et sosialt og hyggelig arrangement.



Buekorpsenes trommemarsjer
Som en god oppladning til Buekorpsenes Dag ga Eirik Sundvor oss et sam-
mendrag om trommemarsjene tirsdag 27. mai. 35 fremmøtte.

Kulturnatt i Buekorpsmuseet
Fredag 12. september var en begivenhetsrik dag i museet. Per Hagelin holdt 
to ganger i løpet av kvelden foredraget «Hva er det som er så viktig med 
buekorps?», Brettbok fra Buekorpsenes Dag 2014 ble overrakt til buekorps-
sjefene fra formann i komiteen for Buekorpsenes Dag, Rune Løseth og 
kvelden  ble avsluttet med underholdning av Brygge sjauerne fra Dokke-
skjærskaien. Det var 84 besøkende i løpet av arrangementet.

Buekorpsslagene – et skråblikk på buekorpshistorien
Tirsdag 21. oktober holdt Jostein Sørensen foredrag om de mange bue-
korpsslagene på 1800-tallet og hvordan de er omtalt i ettertid. Det var 
29 interesse rte tilhørere.

Andre aktiviteter
Museet har stilt til rådighet historiske tekster og bilder til informasjon i til-
knytning til Wikborg og Reins møtelokaler. Selja Forlag fikk låne museet til 
lansering av boken Opptur kysten, hvor buekorpsene og Buekorpsmuseet er 
omtalt. Jo Gjerstad/Folkeuniversitetet har hatt omvisning i museet. Flere 
informasjonsmøter om Buekorpsenes Dag 2014. To skoleklasser på omvis-
ning.

Besøkende
Museet hadde følgende besøkende:
 Utstillingsåpning Foredrag Arrangementer Besøkende  Total
2013 120 (1) 35 (2) 114 (6) 625 894
2014 120 (1) 79 (3) 179 (6) 593 971
I parentes antall arrangement. 



Representasjon mv.
Styrets formann eller medlemmer har ved flere anledninger blitt invitert til 
organisasjoner og skoler for å orientere om Buekorpsmuseet.

Knut Arne Olsen og Frode Mæhlum representerte museet i hovedkomi-
teen for Bue korpsenes Dag 2014.

Møtelokaler og arkivplass
Styret er i dialog med Bergen Byarkiv for et mulig samarbeid. Vi har i 2014 
disponert lokale hos Padøy Transport, til oppbevaring av faner i påvente av 
plassering hos Bergen Byarkiv.

Buekorpsmuseet har et stort behov for ekstra lokaler til lagring av muse-
umsgjenstander. Dette jobbes det kontinuerlig med, og vi håper dette kan 
løse seg i nærmeste fremtid. Museets økonomi gir oss ikke rom for å leie dyre 
lokaler til dette formålet.

Buekorpsmuseets styre i 2014. Foran fra venstre Eilif Jansen,  FOTO: CARL-ÅKE K ARLSSON 

Odd Hugo Eriksen, Knut Arne Olsen. Bak fra venstre Jarle E. Nesøy, Kim Daniel Haugen, Løvstakken 
Jegerkorps, Kurt Djupevåg og Martin Trones. Frode Mæhlum var ikke tilstede.



Museets eiendeler og deponerte gjenstander
Oversikten over museets eiendeler og deponerte gjenstander er lagt ut på 
hjemmesiden.
Museet har mottatt følgende gaver/gjenstander i 2014:
1) Skjerf Mulens Bataljon, ukjent giver.
2) Distinksjoner Vågens Bataljon, ukjent giver
3)  Ordener og medaljer Ladegårdens Bataljon, tilhørt Sigurd Hansen 

Høgh. Gitt av Finn Molvik
4) Soldatorden 1902 Fjeldets Bataljon, ukjent giver
5) Bilde av Dræggens Buekorps våren 1928, ukjent giver
6) Utvalg bilder av Fjeldets Bataljon. Gitt av Fjeldets Bataljons arkivkomite

Buekorpsmuseets Venner 
Buekorpsmuseets venner har fått tilsendt informasjon om museets aktivi-
teter.

Medieomtale
Bergensavisen, Bergens Tidende, NHH Bulletin og BOB-magasinet har 
trykket reportasjer fra museet. NRK har hatt innslag om trommeboken.

De enkelte buekorpsblad har trykket museets årsberetning samt referat fra 
årsmøte og omtale av «Buekorpsenes trommemarsjer». Christer Rasmussen, 
Eldre Laksevaagsgutters Forening, har samlet avisutklipp.

Kommunikasjon mot publikum
Buekorpsmuseet har en nettside, http://buekorps.webs.com/. Denne er blitt 
oppdatert sporadisk i 2014. Det er i tillegg blitt sendt ut e-post til alle bue-
korps og gamlekarforeninger i forbindelse med åpning av utstillinger, fore-
drag og andre arrangementer.

Buekorpsblader
Museet har mottatt mange utgaver av buekorpsblader i 2014. Styret vil be 
samtlige redaktører sende oss tre eksemplarer av de til enhver tid utgitte 
medlemsblad.



Regnskap og økonomi
Vi vil takke: 
– Bergen kommune for driftstilskudd 70.000 kr
– Buekorpsmuseets Venner for 10.000 kr
– Buekorpsenes Dag for 80.000 kr
– Bryggesjauerne for 5.000 kr
– Eldre Markegutters Forening 5.000 kr
– Eldre Sydnæsgutters Forening 3.000 kr
– Wikborg og Rein 7.500 kr
– Selja Forlag 1.500 kr
– Folkeuniversitetet 1.500 kr

Regnskapsåret 2014 viser et overskudd på 80.678,21 kr
Pr. 31.desember 2014 hadde museet 92.213,32 på bankkonto. 

I 2014 har Museet hatt betydelige kostnader i form av oppussing og investe-
ringer. Også i år ønsker styre å henstille til alle gamlekarforeninger og gam-
ledamerforeninger med ønske om at Buekorpsmuseet tilgodesees med et år-
lig tilskudd. Alle beløp vil være kjærkomne.

Det har ikke inntrådt økonomiske forhold som påvirker årsresultatet etter 
31. desember 2014.

Buekorpsmuseets virksomhet forurenser ikke det ytre miljø. 

Valg
På valg er formann og to styremedlemmer hver for to år, et varamedlem for 
to år, to revisorer hver for ett år, to medlemmer til valgkomite hver for ett år.

Bergen, den 20. april 2015

I STYRET FOR BUEKORPSMUSEET I BERGEN

Odd Hugo Eriksen (s)
formann

Eilif Jansen (s)
viseformann

Knut Arne Olsen (s)
kasserer

Frode Mæhlum (s)
sekretær

Kurt Djupevåg (s)
styremedlem

Jarle E. Nesøy (s)
varamedlem

Martin Trones (s)
varamedlem

Kim Daniel Haugen (s)
aktives representant
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Nyhetsredaktør papiravis 
Svein Tore Havre, 
svein.havre@ba.no

adresse 
Bergensavisen, Chr. Michelsens gt. 4, 
boks 824, Sentrum 5807 Bergen.

e-post

tips@ba.no
seNtralbord

55 23 50 00
kuNdeseNter

55 23 50 23

Buekorpsbevegelsen handler i ett 
og alt om tradisjon, tradisjon og 
atter tradisjon. Derimot er en på 
gli når det snakkes om museets 
beliggenhet. – Vi er ikke fjern fra 
tanken om å flytte på oss, hvis 
bare sjansen byr seg. 

Tom R. HjeRTHolm
tom.hjertholm@ba.no

BERGEN: Museets styreleder, Odd 
Hugo Eriksen, selv gamlekar i Lakse-
vågs Bueskyttere er sentral i mye av det 
som foregår innen buekorpsbevegelsen.

Museet han brenner for, åpner en ny 
sesong i dag, og Eriksen ser at det er be-
hov for større plass.

– Spesielt lagerplass skorter det på. 
Får stadig inn effekter fra byens bue-
korps. Vet snart ikke hvor vi skal gjøre av 
dem. Så sent som i fjor fikk vi inn en 
gammel fane fra ett av korpsene.

Han tviler på at det nå dukker opp fle-
re faner.

– Men det er så mye annet korpsene 

selv ikke makter å ta skikkelig vare på, 
og da kommer de til oss. 

Buekorpsmuseet så dagens lys så sent 
som i 1977, og behøver ikke nødvendig-
vis holde til i Murbygningen.

– Trenger ikke engang ligge midt i sen-
trum. Det store målet er at vi får innpass 
på Gamle Bergen. Hva er vel mer ber-
gensk enn buekorpsene og deres histo-
rie fra siste halvdel av 1800-tallet.

Flytting er aktuelt, bare hvis nye loka-
ler er tørre og uten fuktighet som er bu-
ekorpseffektenes verste fiende.

Styrelederen for museet er ikke stor-
forlangende, når han prater om størrelse 
på mulig nytt lager.

– Førti kvadratmeter tror jeg skal hol-
de, sier han – før han legger til: 

– Alt dette er likevel et stykke frem, og 
nå konsentrerer vi oss om det vi har og 
det vi skal vise frem.

Eriksen berømmer elevene fra Årstad 
videregående som har bidradd til å løfte 
frem budskapet i utstillingen om Bue-
korpsenes Dag, «La tradisjonen leve», 
som åpner i dag kl. 1300.

 – I tillegg til selve utstillingsdesignen, 

har de hjulpet oss på andre måter, og vi 
har vel aldri hatt det så ryddig og pent på 
museet som nå.

Forfatter Eirik Sundvor kommer for å 
presentere sin nye bok om buekorpse-

nes trommemarsjer med historier, noter 
og en rekke historiske bilder, mens ut-
stillingen åpnes av Rune Løseth, leder i 
komiteen for Buekorpsenes Dag 2014.  

– Ikke fjern fra å flytte på oss

trangt: Et ørlite rom i museets inn-
gangsparti er fullt av både det og det andre. 
Her behøver man større plass. 

FOrnØYD: Formann i styret for Buekorps-
museet, Odd Hugo Eriksen. – Vi holder åpent 
lørdager og søndager kl. 1200–1500. 

KOSELIg: – Nå kan de besøkende komme innom, sette seg ned og se gjennom blader og litteratur om buekorpsene og kikke på bilder.  FOTO: TOM R. HJERTHOLM

4 på gaten om  de har kjæledyr

LARS CHRISTIAN 
WEISTEN 
25 år, Sandviken
– Har aldri hatt eget 
dyr, men familien har 
hatt katter, kaniner 
og hund.

TRON 
LØVÅS
23 år, Jevnaker
– Jeg har hund. Bo-
xertispen Mira er seks 
år. Hun er min fjerde 
hund.

NADIA AFONSO 14 
år, sentrum
– Ja, jeg har katt. Har 
også hatt kaniner og 
hamster.

VITOR 
GOMES 
36 år, Søreide
– Ja, vi bodde på 
landet og hadde kat-
ter, hunder, kaniner, 
høner, skilpadde og 
en gris.



Resultatregnskap Buekorpsmuseet i Bergen 2014

2014 2013
Inntekter

Gaver1)  106 115,00  40 350,00 
Gave fra Buekorpsmuseets venner  10 000,00  20 000,00 
Driftstilskudd fra Bergen kommune  70 000,00  80 000,00 
Tilskudd fra Bergen kommune utstilling om Værftets  12 400,00 
Tilbakeført fra BKK  1 230,56 
Sydnæs-boken2)  1 600,00  4 800,00 
Salg av bøker, DVD, CD, etc.3)  30 895,00  12 400,00 
Driftsinntekter  218 610,00  171 180,56 

Utgifter

Elektrisitet  15 845,47  15 354,92 
Husleie, Bergen kommune  446,50  446,50 
Forsikringer  13 112,00  11 929,00 
Muren, teknisk utstyrsmat., inventar  43 204,30  227 456,71 
Foredrag  3 725,18  2 165,80 
Sydnæs-boken  4 800,00 
Utstilling Buekorpsenes Dag / Værftets  23 106,98  16 584,00 
Bok Buekorpsenes trommem. / Værftets  23 000,00  13 000,00 
Lokalhistorisk forening  500,00  250,00 
Internett, domene, hjemmeside  230,00  230,00 
MF/PR, Bergen Reiselivslag, Norsk kulturarv  2 750,00  2 625,00 
Diverse kostnader, komplementasjoner, blomster  11 746,00  7 306,00 
Banktjenester  320,00  337,00 
Driftskostnader  137 986,43  302 484,93 

Driftsresultat  80 623,57  -131 304,37 

Renteintekter konto 15032349584  54,64  73,36 
Årsresultat  80 678,21  -131 231,01 

1)  Buekorpsenes Dag 2014 kr 80 000,00 • Sjauerne fra Dokkeskjærskaien kr 5 000,00 
Eldre Markegutters Forening kr 5 000,00 • Eldre Sydnæsgutters Forening kr 3 000,00 
Wikborg & Rein kr 7 500,00 • Selja Forlag kr 1 500,00 • Folkeuniversitetet på Vestlandet kr 1 500,00 
Andre kr 2 615,00 

2) Gjeld til Sydnæs kr 1.600
3)  Buekorpsenes trommemarsjer kr 28 450,00 • Buekorpsenes Dag 2014 brettebok kr 800,00 

For Værftets Kompani kr 300,00 • Buekorpsmuseet i Bergen kr 245,00 
Leve tradisjonen kr 400,00 • Byens Barn – født i Marken kr 200,00 
Buekorpsenes Dag DVD kr 200,00 • TrommeCD kr 300,00 



Bergen, 31. desember 2014 / 25. mars 2015

I STYRET FOR BUEKORPSMUSEET I BERGEN

Balanse Buekorpsmuseet i Bergen 2014

2014 2013
Eiendeler

Bank 15032349584 92 213,32  11 535,11 

Sum eiendeler 92 213,32  11 535,11 

Gjeld og egenkapital

Egenkapital 11 535,11  142 766,12 

Driftsresultat 80 678,21  -131 231,01 

Sum gjeld og egenkapital 92 213,32  11 535,11 

Odd Hugo Eriksen (s)
formann

Eilif Jansen (s)
viseformann

Knut Arne Olsen (s)
kasserer

Frode Mæhlum (s)
sekretær

Kurt Djupevåg (s)
styremedlem

Jarle E. Nesøy (s)
varamedlem

Martin Trones (s)
varamedlem

Kim Daniel Haugen (s)
aktives representant



Terje G. Nilssen Even Eide
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NYHETSREDAKTØR PAPIRAVIS 
Svein Tore Havre,
svein.havre@ba.no

ADRESSE 
Bergensavisen, Chr. Michelsens gt. 4, 
boks 824, Sentrum 5807 Bergen.

E-POST

tips@ba.no
SENTRALBORD

55 23 50 00
KUNDESENTER

55 23 50 23

4 PÅ GATEN OM  HVEM SOM HAR VÆRT DERES BESTE LÆRER

MARKUS 
KVERSØY
17 år, Arnatveit
– Øyvind Solberg, vår 
lærer i IKT-fagene 
på Bjørgvin videre-
gående. Er fl ink og 
hyggelig.

SOLVEIG 
HAUGE BIRKENES
18  år, Lepsøy
– Har likt så mange. 
Nå har vi Sigrun Risa 
Kalvenes på Kongs-
haug. Hun er kreativ 
og morsom.

VANJA
GLOPPESTAD
15 år, Laksevåg
– Øyvind Wiborg på 
Damsgård ungdoms-
skole. Han gjorde 
matte og naturfagti-
mene morsomme.

HENRIK 
LUNDAL NJÅSTAD
9 år, Jondal
– Oddveig Vetlesand 
på Jondal skule. Hun 
er snill, grei og ef-
fektiv.

De legger siste hånd på verket. Fra 
rundt juletider har mye dreid seg 
om buekorps, buekorps – og atter 
buekorps. Utstillingen «Leve 
tradisjonen» er rett rundt hjørnet.

TOM R. HJERTHOLM
tom.hjertholm@ba.no

MUREN: I Buekorpsets lokaler er det 
seks kreative hoder fra linjen for utstil-
lingsdesign på Årstad videregående 
som har regjert de siste ukene.

– Først kom de med ideer og så ble det 
utarbeidet skisser. Disse var det så styret 
for museet som måtte ta stilling til, for-
teller lærer Bine-Kristin Lodden.

Det er andre gangen at avgangselever 
fra skolen får se ideer bli til virkelighet.

Denne siste dagen er det de siste foli-
ene som skal til pers. Noen steder må 
det små justeringer til med malerpensel, 
og spotlightene skal � nstilles.

Som seg hør og bør, er det skikkelig 
hektisk. Tross alt skal utstillingen som 
forteller om Buekorpsenes Dag åpnes 

om bare noen dager. Utstillingsåpnin-
gen markerer sesongstart for et inn-
holdsrikt år også på Buekorpsmuseet.

Og når sant skal sies; det har vel 
strengt tatt aldri vært lysere og triveli-
gere på Buekorpsmuseet enn nå. Ny-
malt der dette trengtes, og så den � otte 
utstillingen som blir stående fra kom-
mende lørdag og til 14. desember.

BUEKORPSMUSEET
 � Museet er en frittstående institusjon. 

Formålet er å arbeide for at alle effekter og 
annet arkivmateriale som har tilknytning til 
buekorpsbevegelsen i Bergen blir registrert 
og samlet i dertil egnede lokaler. Sørge for 
at dette materialet blir tilgjengelig for publi-
kum via permanente og skiftende utstillinger.

 � Museet holder til i hovedetasjen av Mur-
hvelvingen i Bergen sentrum, en gammel 
murbygning fra 1562.

 � Årsmøtet er museets høyeste organ. Det 
innkalles to eldre buekorpsgutter fra hvert 
av korpsene. Både fra nåværende og ned-
lagte korps. Dessuten en aktiv representant 
fra hvert av de korps som går. 

KILDE: BUEKORPSMUSEET

«Leve tradisjonen» er klar
INNSPURTEN: Gjengen fra Årstad videregående på siste dag for å gjøre ferdig utstillingen om Buekorpsenes Dag, f.v. Jeanette Remme, Thomas Hoem, Gabriel Holmvik, So� e Engeland 
Sjursen og Patrycja Robacka.  FOTO: TOM R. HJERTHOLM

IDEER: Ingen tvil 
om hvem som har 
inspirert elevene fra 
Årstad videregående, 
da de skulle lage 
en buekorpsgutt til 
den ene veggen på 
Buekorpsmuseet. 
 
 FOTO: TOM R.
 HJERTHOLM

ELEVPROSJEKT: Lærer 
Bine-Kristin Lodden (t.v.) 
holder seg litt i bakgrunnen 
og lar elevene styre med 
det som skal monteres og 
ordnes på.    
FOTO: TOM R. HJERTHOLM
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Nyhetsredaktør papiravis 
Svein Tore Havre, 
svein.havre@ba.no

adresse 
Bergensavisen, Chr. Michelsens gt. 4, 
boks 824, Sentrum 5807 Bergen.

e-post

tips@ba.no
seNtralbord

55 23 50 00
kuNdeseNter

55 23 50 23

I den store haugen av utgivelser i 
2014, kan denne boken fort bli en 
av dette årets mest kuriøse og 
minst omtalte. Tittelen «Buekorp-
senes trommemarsjer» lyder 
spesiell – og boken er unektelig 
spesiell. 

Tom R. HjeRTHolm
tom.hjertholm@ba.no

BERGEN: La det være sagt først som 
sist: det finnes bare én i den lange ber-
genske buekorpshistorien som har kom-
petanse til å gi ut en slik bok.

Eirik Sundvor (75) er for lengst en le-
gende i buekorpskretser.  

– I 2003 ble det gitt ut en CD med bue-
korpsmarsjer i regi av styret for bue-
korpsmuseet. Og for noen år siden ble 
jeg og spurt om jeg kunne skrive ned no-
ter til disse trommemarsjene.

Noter til korpsenes trommemarsjer 
var og er sjelden vare, men for Eirik 
Sundvor ble dette en anledning til å vi-
dereføre en familietradisjon. 

Helt siden tidlig barndom har trom-
ming og trommer nemlig vært en stor 
del av Sundvors liv.

– Husker faktisk min farfar, da jeg var 
liten. Og minnes at han trommet.

Bestefar Johannes har fått sin velfor-
tjente plass i norsk musikktradisjon. 
Han dro Vestlandet rundt og skrev ned 
notene fra trommeslåtter.

Johannes Sundvor var tambur og 
hornblåser ved Bergen Bataljon på slut-
ten av 1890-tallet. Johannes tegnet i til-
legg også ned noter til buekorpsmarsjer.

Kulturskatten gikk så videre i Sund-
vor-slekten, og det gjorde også interes-
sen for trommer og tromming.

– Disse er fra 1800-tallet og er såkalte 
løvetrommer, sier Eirik idet han hekter 
på én av de mange store trommene.

– Alle sammen arvet etter bestefar Jo-
hannes, forteller han – og legger til at det 
var hans far Olav som lærte videre det 
han hadde arvet etter Johannes.

Eirik far var trommeslager i Nordnæs 
Bataillons Musikkorps, og han lærte ju-
nior kunsten å tegne ned trommenoter.

Eirik var selv tamburmajor i Nord- 

næs Bataillon i årene 1953 og 1954.
Boken, som blir lansert på Buekorps-

museet i forbindelse med sesongåpnin-
gen 15. mars, har noter til trommemar-
sjene både til dagens buekorps pluss et 

solid knippe andre buekorpsmarsjer.
– Og så følger CD-en fra 2003 med på 

kjøpet, forteller Eirik Sundvor om boken 
som garantert blir et samlerobjekt. 

Den er bare trykket i 100 eksemplarer! 

Viderefører farfars tradisjon

LEGENDEN: Tradisjonsbæreren Johannes 
Sundvor samlet og skrev ned noter til tromme-
slåtter og militærmarsjen på tidlig 1900-tallet.  

MUSIKKLØYTNANT: Olav Sundvor tok arven 
etter sin far videre. Olav var trommeslager i 
bataillonens eget musikkorps.

BESTEFARTROMMEN: Eirik Sundvor klemmer til med én av slåttemarsjene som farfar Johannes sendte videre i slekten. I boken som nå kommer, har han med både noter og en god 
del historisk rundt tromming og de enkelte buekorpsenes trommemarsjer. Og så følger det med en CD på toppen.  FOTO: TOM R, HJERTHOLM 

4 PÅ GATEN OM DERES BESTE BARNDOMSMINNE

MARTE WESTERSJØ 
NESHEIM,
22 år, Rennesøy
– Må være når alle na-
boer og hyttefolk var 
samlet på stranden 
om sommeren og det 
var fint vær. 

TRYGVE E.
HAUG
83 år, Bergen
– Det må være 8. mai 
1945. Det var helt 
ubeskrivelig. 

MASHA 
KRABACEVIC
27 år, Serbia
– Når bestemoren min 
gav meg noen små 
ballerinasko i gull. 

HÅKON 
GUDBRANDSEN
46 år, BERGEN
– Julaften hos farmor 
og farfar. Det var noe 
spesielt med stemnin-
gen, forventningen og 
gleden. 
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– Her på «bosskaien» barket 
Nøstets Kaardekompani og 
Værftets Compagni sammen. Det 
ble et blodig slag mellom rundt 50 
buekorpsgutter på begge sider.

TOM R. HJERTHOLM
tom.hjertholm@ba.no

VERFTET: I dag sitter TV2-folkene i 
uvitenhet om hva som foregikk utenfor 
kontorvinduene en gang på 1870-tallet.

– «Bosskaien» � kk sitt navn fordi det 
var her kaggene ble lastet på prammer 
og fraktet til Kollevågen på Askøy, for-
klarer Jostein Sørensen.

Selv er han gammel Fjeldets-gutt, og 
med hobby å dukke ned i ukjente histo-
rier fra buekorpsbevegelsens historie.

– Er kommet frem til at det kan ha 
vært rundt 20 buekorpsslag i Bergen by, 
forklarer Sørensen som er den første 
som har gått inn i de enkelte korpsenes 
historie for å få tilnærmet full oversikt.

– Tar for meg tidsrommet 1857 og frem 
til det siste slaget i 1913. Det siste fant 

sted i Fløygaten – og da mellom bataljo-
nene til Skansens og Wesselengens.

Vi skrur tiden tilbake til slaget på 
«bosskaien»: Da mødrene fra vinduene 
i strøket skjønte at det bar galt av sted 
for verveguttene, tok de a	 ære – løp ut 
på kaien med både kosteskafter og lø-
vanger. Nøsteguttene ble kjeppjaget. 
Slåsskjempen deres, «Kongen», måtte 
hjelpes hjem. Tilbake på slagmarken lå 
ødelagte tregeværer og trekårder som var 
våpnene man brukte. I tille   utkjempet 
o  serene kamper med blanke sabler!

– For å kunne forstå litt av bakgrun-
nen for buekorpsslagene, er det viktig å 
huske på den sterke kvartalsånden som 
hersket. Man var stolt over strøket sitt. 

Et stykke inn på 1900-tallet ble så dis-
se slagene til mer edle kappestrider slik 
vi kjenner i dag. Idrettskonkurranser, 
slagerkonkurranser osv. 

– Og tenk vi snakker om 10–11 år gamle 
gutter. Hadde jo aldri gått i dag. 

Kommende tirsdag kl. 1900 forteller 
Jostein Sørensen mer om alle bue-
korpsslagene i Buekorpsmuseet i Muren, 
og det er gratis adgang.

– Var rundt 20 buekorpsslag 
HETLANDS STREK: Wesselengen-gutt og buekorpstegneren fremfor noen, Audun Hetland, laget i sin tid denne legendariske tegningen om et slag mellom Sandvikens og Wesselen-
gens bataljoner. – På denne siden av byen var det skikkelig tett mellom buekorpsene, og lite som skulle til før det smalt mellom husene, forteller buekorpskjenneren Jostein Sørensen. 

SLAGSTEDET: – 
Bakgrunnen for slaget 
var at nøsteguttene 
var misunnelige på 
verveguttene som 
hadde et større 
område. Sørensen 
påpeker at grense-
stridigheter ofte var 
årsaken.  FOTO: TOM R. 
HJERTHOLM

NØSTEGATEN: – Gut-
tene på Nøstet de verste. 
De kjempet ikke bare mot 
naboene i Sydnæs og Værf-
tets. De dro over hele byen 
for å møte andre korps til 
kamp! FOTO: TOM R. 
HJERTHOLM

ÅPNINGSÅR: 
Dette er én av 
byens aller � ot-
teste bygninger, 
Jernbanesta-
sjonen, som her 
er foreviget i 
åpningsåret 1913.

PÅ FJORDEN: 
Året er 1912 og 
det er fortsatt 
noen år igjen før 
Skoltegrunnskaien 
bygges. Passasjer-
skipene ligger på 
Pudde� orden og 
mindre skip frakter 
reisende til og fra. 

SKUTE-
VIKEN: Disse 
skipene ligger 
på sjøen utenfor 
Skuteviksbodene. 
Hvorfor de ligger, 
vites ikke. Året er 
1938. 

Gamle bergensbilder
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4 PÅ GATEN OM  DE HAR EN FOBI

LAURA 
MYRAN GUTIERREZ
13 år, Fyllingsdalen
– Jeg hater edderkop-
per. De er så ekkle.

SYNNØVE
WAAGE
14 år, Kronstad
– Jeg liker ikke krab-
ber. Ble kløpet en 
gang, så nå bruker 
jeg alltid badesko på 
stranden.

IDUNN 
TJÆRE
14 år, Minde
– Jeg har fobi for 
edderkopper. Andre 
insekter går fi nt, men 
ikke edderkopper.

CHRISTOFFER
JACOBSEN
20 år, Eidsvåg
– Jeg har fobi for støv. 
Liker å ha det rent 
rundt meg.

– Hele etterkrigstiden er borte. Å 
spore protokoller eller bilder er 
vanskelig. Skulle så gjerne hatt litt 
opplysninger fra den tiden og 
frem til midten av 1960-tallet.    

TOM R. HJERTHOLM
tom.hjertholm@ba.no

BUEKORPSMUSEET: Selv er Jostein 
Sørensen (58) gammel sjef i Fjeldets Ba-
taljon (1976), men akkurat nå er han 
mest opptatt av Ladegaardens Bataljon.

– Har nok litt med alderen å gjøre. Når 
vi blir eldre, blir vi også glade i alle bue-
korpsene!

Jostein forklarer hvorfor han nå hol-
der på med en ny buekorpsbok – boken 
om Ladegaardens som gikk inn i 1964.

– Korpset hadde riktignok én sesong i 
1970, men forsøket på å få det på fote 
igjen, feilet. I realiteten var 1964-seson-
gen den siste for korpset som ble stiftet i 
1880, opplyser han.

– Har en god del informasjon å bygge 
boken på, men jeg skulle gjerne kommet 

i kontakt med gamle Ladegaardens-gut-
ter eller andre personer som på en eller 
måte har tilknytning til strøket.

Sørensens bok blir vel så mye en bok 
om strøket Ladegården som strekker 
seg fra Stølen nordover til Rothaugen.

Buekorpsboken er nemlig ment å 
inneholde mer enn bare historien om 
korpset. Sørensen snakker om byhisto-
rie så vel som kulturhistorie i en og 
samme bok.

– Denne delen av byen hadde en utro-
lig stor befolkningstetthet, og det duk-
ket opp det ene buekorpset etter det an-
dre. Grensene mellom disse ble ofte 
� yttet på, alt etter hvor sterke eller sva-
ke korpsene var. Kan gjerne si Ladegaar-
dens Bataljon hadde nedslagsfelt på 
oversiden og nedsiden av Ladegårdsga-
ten.

Hvis noen har bilder eller opplysnin-
ger de mener bør med i boken, så ring 
Sørensen på 906 96 973. Alt er av inter-
esse, både bataljonens historie eller 
strøkets. For øvrig kan nevnes at sjef i 
Ladegaardens for 50 år siden var næ-
ringsminister Monica Mælands far Otto.

Hentes frem fra glemselen
NY BUEKORPSBOK: For få år siden var Jostein Sørensen med og laget boken om et annet av de rundt 250 (!) korpsene som ikke lenger eksisterer. Forrige gang var det Nøstets Batal-
jon som ble hentet frem fra glemselen. Til våren kommer boken om Ladegaardens Bataljon. Her med buekorpsets første fane som oppbevares i Buekorpsmuseet. FOTO: TOM R. HJERTHOLM

MEDALJER:: Jostein 
Sørensen studerer et 
utvalg Ladegaardens 
Bataljon-medaljer 
som oppbevares i Bu-
ekorpsmuseet. – Både 
min morfar og mine 
onkler på morssiden 
gikk i korpset.  
FOTO: TOM R.
 HJERTHOLM

LADEGAARDENS: – Har 
godt med kildemateriale 
fra 1890-årene, og en del 
bilder også, sier Sørensen. 
Her et bilde av o�  serene 
i 1895. Bildet be� nner seg 
på Buekorpsmuseet. 


