ÅRSBERETNING OG
REGNSKAP 2012

B U E KO R P S M U S E E T I B E R G E N

Det innkalles herved til årsmøte
mandag 6. mai kl 19.00 i Murhvelvingen.
Til behandling foreligger:
1. Årsberetning for 2012.
2. Regnskap for 2012.
3. Valg.
4. Orientering om styrets videre planer.
Etter årsmøtet vil William Hazell, spesialrådgiver
ved Bergen kommune, kulturavdelingen,
snakke om kommunens museumspolitikk.
I pausen blir det servert kaffe og tebrød.

Årsberetning for 2012
Styre
Buekorpsmuseets styre har i 2012 hatt følgende sammensetning:
Formann:
Odd Hugo Eriksen, Eldre Laksevaagsgutters Forening
Viseformann: Eilif Jansen, Nordnæsguttenes Forening
Kasserer:
Knut Arne Olsen, Foreningen Fjellgutten
Sekretær:
Bjørn Brynjulfsen, Nordnæsguttenes Forening
Aktives rep. Ivar Skorpen Johnsen, 1. komp/Sjef Nygaards Bataljon
Varamann: Helge Karlsson,Eldre Sydnæsgutters Forening
Varamann: Olaf Sandahl, Eldre Mathiesmarksgutters Forening
Revisor:
Terje G. Nilssen, Nordnæsguttenes Forening
Revisor:
Morten Helle,Wesselengguttenes Forening
Valgkomite: Arild Lilleskare, Eldre Markegutters Forening
Valgkomite: Christian Eeg Nielsen, Dræggeguttenes Forening

Den 18. september ble styre orientert om at varamann Olaf Sandahl har
fratrådt sitt verv.
Det har i 2012 vært avholdt syv styremøter.
Årsmøte for 2011 ble avholdt 17. april 2012 i Murhvelvingen.
Muséets drift
Museet har i 2012 vært stengt for publikum. Dette skyldes et omfattende
oppussingsarbeid. Lokalene har vært gjenstand for en total rehabilitering.
Dette arbeidet har vært ledet av Knut Arne Olsen, med god hjelp fra interiørlinjen og tømrerlinjen ved Årstad Videregående Skole.
I forbindelse med rehabilitering og nye installasjoner i museet har styret
hatt kontakt med Bergen kommune – byantikvaren og Bergen kommunale
bygg for å ha en felles forståelse av hva vi kan utbedre innenfor gjeldende
lovverk.
BKK har i perioden hatt kontroll av det elektriske anlegget i Muren. Påleggene fra BKK er utbedret av elektriker og kostnadene er dekket av utleier.
Styret beklager at restaureringsarbeidet har tatt lengre tid enn forutsatt,
men håper å være ferdig til begynnelsen av april 2013, slik at Årsmøte kan
avholdes i nyoppussede lokaler.
Møteserien som var planlagt høsten 2012 arbeider styret å få til høsten
2013.

FOTO: CARL-ÅKE K ARLSSON

Buekorpsmuseets styre i 2012. Foran fra venstre Bjørn Brynjulfsen, Odd Hugo Eriksen og Eilif Jansen.
Bak fra venstre Helge Karlsson, Knut Arne Olsen og sjef Ivar Skorpen Johnsen, Nygaards Bataljon.

Representasjon mv.
Styrets formann eller medlemmer av styret har ved en rekke anledninger blitt
invitert til organisasjoner og skoler for å orientere om buekorpsmuseet.
Møtelokaler og arkivplass
Styret har sett på en mulig samarbeidsavtale med Bergen Byarkiv. Dette for
å sikre en fullgod oppbevaring av gjenstander, samt viktigheten av å være på
et trygt og egnet sted. I løpet av våren 2013 vil lokalet i Nordahl Rolvsens vei
30 C bli avviklet, og gjenstandene der flyttet til Bergen Byarkiv.
Det er styrets intensjon at alle gjenstander som ikke er utstilt i Museet,
skal være plassert hos Bergen Byarkiv.
Muséets eiendeler og deponerte gjenstander
Oversikten over Muséets eiendeler og deponerte gjenstander er lagt ut på
Muséets hjemmeside.
Museet har mottatt følgende gaver/gjenstander i 2012:
1) CD med bilder fra Nordnæs Bataillon 3. mai 2012, fra Det Glade
Bergen v/Magne Åhjem
2) CD med bilder fra Lørdagskorpsenes Fellesutmarsj 5. mai 2012 –
slagerkonkurransen i Korskirkesvingene, fra Magne Åhjem

3) 17. mai program 2012, fra Einar Langlo
4) Turhefte Lørdagskorpsenes Fellestur til Århus 2012, fra Turkomiteen
5) Turmedalje Lørdagskorpsenes Fellestur 2012, fra Turkomiteen
6) T-skjorte Lørdagskorpsenes Fellestur 2012, fra Turkomiteen
7) Medalje Wesselengens Bataljons 140-års jubileum 2013, fra
Wesselengens Bataljon
8) Bilder fra buekorpssesongen 2012, fra Einar Langlo
9) Kalender 2013, fra Wesselengens Bataljon
Buekorpsmuseets Venner
Styret ser det som formålstjenlig å revitalisere denne foreningen. I første
omgang har styret tatt initiativ, målet på sikt er en aktiv venneforening der
alle kan bidra. I januar/februar vil gamlekarforeningene få giverbrev som
styret håper alle foreningsmedlemmer kan få tilsendt.
Medieomtale
De enkelte buekorpsblad har trykket referat fra Årsmøte til Museet.
Bergensavisen har trykket reportasjer fra Muséets arbeid vedr. oppussing.
Christer Rasmussen, Eldre Laksevaagsgutters Forening, har samlet avisutklipp.
Buekorpsblader
Museet har mottatt mange numre av buekorpsblader dette året. Styret vil
understreke viktigheten av at Museet mottar tre eksemplarer av de til enhver
tid utgitte medlemsblad.
Buekorpsenes Dag 2014
Arbeidet med dette arrangementet er i gang. Det vil også denne gang bli ledet av Rune Løseth, Eldre Nygaardsgutters Forening. Styrets representant er
Knut Arne Olsen. Dato for arrangementet er 24. mai 2014, en uke etter 200
års jubileet for Norges Grunnlov.
Regnskap og økonomi
Vi vil takke Bergen kommune som i 2012 har støttet Buekorps museet med
kr. 60.000.
Vi takker også: Buekorpsenes Dag 2010 for gave på kr. 50.000, Stiftelsen
Nordnæs Bataillons Venner for kr. 1.500, Eldre Laksevaagsgutters Forening

for kr. 5.000, Laksevågs Bueskytteres Velforening for kr. 5.000, Eldre Markegutters Forening for kr. 5.000, Nordnæsguttenes Forening for kr. 10.000,
Foreningen Fjellgutten for kr. 5.000, Skanseguttenes Forening for kr. 10.000.
Regnskapsåret 2012 viser et driftsresultat på kr. 113.870,68, mens det i
2011 var et underskudd på kr 36.943,33. Pr. 31.12.2012 hadde Buekorpsmuseet kr. 142.766,12 på bankkonto. Betydelige deler av dette beløp vil
medgå til å ferdigstille oppussingsarbeidet i 2013.
Styret ønsker å rette en henstilling til alle gamlekarforeninger med bønn
om et årlig økonomisk bidrag, f. eks kr. 1.000 - 2.000, eller det beløp man
måtte finne passende. Dette har historisk vært nevnt og debattert flere ganger, men så vidt vi vet aldri realisert. Vi håper gamlekarforeningene vil se på
dette.
Det har ikke inntrådt økonomiske forhold som påvirker årsresultatet etter
31.12.2012.
Buekorpsmuseets virksomhet forurenser ikke det ytre miljø.
Valg
På årsmøtet 2012 ble det valgt følgende valgkomite: Arild Lilleskare, Christian Eeg Nielsen. Knut Arne Olsen er oppnevnt som styrets representant i
valgkomiteen.
På valg er: Formann for to år, to styremedlemmer for to år, ett styremedlem for ett år, en varamann for to år, en varamann for ett år, og to revisorer
for ett år hver. I tillegg skal det velges valgkomite bestående av to personer.

Bergen, den 20. februar 2013
I STYRET FOR BUEKORPSMUSEET I BERGEN

Odd Hugo Eriksen (s)

Eilif Jansen (s)

Knut Arne Olsen (s)

formann

viseformann

kasserer

Bjørn Brynjulfsen (s)

Ivar Skorpen Johnsen (s)

Helge Karlsson (s)

sekretær

styremedlem

varamann
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4 PÅ GATEN OM DE ER BLODGIVERE
DAG
THORKILDSEN
62 år, Sandviken
– Nei, det er lenge
siden jeg har tenkt
på det.

Nyhetsredaktører
Tommy Duesund, Svein Tore Havre,
Håkon Grønbech

ANDREA
HAUGE LYGRE
16 år, Os
– Nei, jeg tror man må
være 18 år og myndig
for å gi blod.

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

LARS
NEEGÅRD
67 år, Melkeplassen
– Jeg var blodgiver
i mange år og har
gitt blod over hundre
ganger.

e-post

seNtralbord

SUPERT: - Hvorfor ikke la ungdommen pønske ut hvordan en moderne utstilling på Buekorpsmuseet bør se ut? Som tenkt, så gjort - og her
er den stolte gjengen på Årstad vidergående skole.
FOTO: TOM R. HJERTHOLM

– Spennende oppdrag
SOLHEIMSVIKEN
Tom R. Hjertholm
tom.hjertholm@ba.no

Susann Rading (17) og de andre på
linjen for Interiør - og utstillingsdesign, har nettopp fått utkastene
på veggen.
Ledelsen for Buekorpsmuseet
er på skolen for å få presentert
det elevene har tenkt ut på tre
uker.
– Besøkte Buekorpsmuseet for
aller første gang for tre uker siden. Det at vi nå får jobbe med en
«ekte kunde», er veldig kjekt.
Det var ledelsen for Buekorpsmuseet som først tok initiativet

med samarbeidet.
– Målet er at samarbeidet kan
være med å gi en tidsriktig utstilling på museet.
Nyvalgt leder for museet, Odd
Hugo Eriksen, møter utkastene
fra de 23 kreative jentene og to
guttene for aller første gang.
Fargevalget faller tydelig i
smak.
– Men vil dere kunne få dette til
i lokalene i Muren?
– Håper det, men vi er stadig på
utkikk etter et større og samtidig
GØY: Susann
Rading (17)
titter nærmere
på sine forslag
til hvordan
utstillingen på
museet burde
se ut - hvis hun
fikk være med
og bestemme.
FOTO: TOM R.
HJERTHOLM

kuNdeseNter

tips@ba.no 55 23 50 00 55 23 50 23

Utstilling: Kreative ungdommer hjelper Buekorpsmuseet

– Hadde sett buekorps bare
på TV - aldri i virkeligheten. Bor du i Arna, er du
ikke så mye i byen 17. mai.
Men nå vet jeg og alle de
andre så mye mye mer.
Dette er spennende!

GEIR
EINARSEN
46 år, Bønes
– Ja, jeg var blodgiver
noen år.

sentralt beliggende lokale, opplyser Eriksen.
Ingen av ungdommene hadde
gått i buekorps, og svært få visste
hva buekorpsbevegelsen er.
Nå vet de mye mye mer.
– Har prøvd å systematisere litt,
forklarer Susann om sitt forslag
til utstillingt. Og nettopp opprydding i den enorme samlingen av
effekter, faner osv. blir en hovedoppgave i den videre planleggingen.

VEIENE
I DAG
Fv 556 Nordåsstraumen
bru
Stengt p.g.a. veiarbeid.
Gjelder fra 29.02 kl 0001 til
31.03 kl 2359. Gjelder fra
29.02 klokken 0001
Fv 314 Kvamstotunnelen
I Dale sentrum. Stengt p.g.a.
vedlikeholdsarbeid i periodene mandag til torsdag fra
0700 til 1900. Fredag fra
0700 til 1500. Omkjøring er
skiltet. Utrykningskjøretøy
og rutegående trafikk kan
passere. Gjelder fra 16.02 til
02.03. Gående og syklende
kan passere.
Fv 49 Vangdalsbergettunnelen
Norheimsund – Tørvikbygd. Stengt i perioder på
inntil 30 minutter på grunn
av vegarbeid i periodene
mandag til fredag fra 0700
til 1900. Utrykningskjøretøy
og rutegående trafikk kan
passere. Kolonnekjøringen
er tilpasset ferge JondalTørvikbygd.
Fv 49 Norheimsund Tørvikbygd
ved Kaldestad. Kan bli
stengt i perioder på inntil 30
minutter p.g.a. av sprengningsarbeid i periodene
mandag til fredag fra 0700
til 1800. Gjelder fra 08.02 til

HAVNEN
I DAG

30.04.

Hurtigruten
MS Finnmarken ankommer
Hurtigruteterminalen på
Nøstet kl 1430. Går i nordgående rute kl 2230.
Danmarkslinjen
MS Bergensfjord ankommer
Skolten kl 0800 fra Hirtshals. Går i rute igjen klokken
1300. Avgang fra Stavanger
kl 2100.

MUSEET: Her i
andre etasje i
Muren har Buekorpsmuseet
holdt til siden
1977. Museet
drives av et
styre valgt på
generalforsamlingbestående
av utsendinger
fra byens korps.
Museet viser
buekorpshistorien helt fra
1850-årene.

Resultatregnskap Buekorpsmuseet i Bergen 2012
Inntekter
Gaver
Driftstilskudd fra Bergen kommune
Fortjeneste ved salg fra Museet
Salg av bøker, DVD, etc.
Driftsinntekter
Utgifter
Elektrisitet
Husleie, Bergen kommune
Forsikringer
Brun/Løtvedt
Muren, teknisk utstyrsmat., inventar
Trykking, kopiering
Lokalhistorisk forening
Internett, domene, hjemmeside
Opprusting toalett/varmtvannstank 1)
MF/PR, Bergen Reiselivslag, Norsk kulturarv
Div. kostnader, komplementasjoner, blomster
Avskrivning varelager plater og kassetter 2)
Avskrivning varelager 25-års jubileumsboken 2)
Avskrivning CD-er 2)
Banktjenester
Driftskostnader
Driftsresultat
Renteinntekter konto 52056372210
Renteinntekter konto 15032349584
Årsresultat

2012

2011

91 500,00
60 000,00

2 500,00
60 000,00

1 700,00
153 200,00

6 000,00
68 500,00

14 982,86
441,64
16 777,00

18 196,24
435,54
14 619,00
25 000,00

896,75

2 562,50
3 144,90
–
–
–
207,50
39 443,15

5 803,95
250,00
430,00
18 116,97
2 500,00
5 199,50
520,00
9 600,00
4 770,00
57,02
105 498,22

113 756,85

– 36 998,22

113,83

41,66
13,23

113 870,68

– 36 943,33

430,00

1

) Det er sendt søknad til Bergen kommune om særskilt støtte 18 116,97 kr
til ny varmtvannstank og opprusting av toalett, utført desember 2010.

2

) Det regnskapsmessige varelager er nedskrevet til 0 kr.

Balanse Buekorpsmuseet i Bergen 2012
Eiendeler
Bank 15032349584
Sum eiendeler
Gjeld og egenkapital
Egenkapital
Driftsresultat
Sum gjeld og egenkapital

2012

2011

142 766,12
142 766,12

28 895,44
28 895,44

28 895,44

65 838,77

113 870,68
142 766,12

36 943,33
28 895,44

Bergen, 31. desember 2012 / 20. februar 2013
I STYRET FOR BUEKORPSMUSEET I BERGEN

Odd Hugo Eriksen (s)

Eilif Jansen (s)

Knut Arne Olsen (s)

formann

viseformann

kasserer

Bjørn Brynjulfsen (s)

Ivar Skorpen Johnsen (s)

Helge Karlsson (s)

sekretær

styremedlem

varamann

Buekorpsmuseet i Bergen

Revisjonsberetning for 2012
Vi har revidert Buekorpsmuseets regnskap for 2012 som viser et overskudd
på 113.870,68 kr.
Samtlige bilag er fremlagt og funnet i orden og saldo på oppgitt konto er
kontrollert.
Vi har gjennomført de revisjonshandlinger som vi har ansett som nødvendig for å
bekrefte at regnskapet ikke inneholder vesentlige feil eller mangler. Det er
ved gjennomgåelse av regnskapet ikke fremkommet forhold som, etter vår
mening har betydning for bedømmelsen av fremlagte regnskap.
Vi anbefaler at det fremlagte regnskap fastsettes som Buekorpsmuseets
regnskap for 2012.

Bergen, 15. februar 2013

Terje G. Nilssen

Morten Helle

BERGENSAVISEN TORSDAG 19. APRIL 2012
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4 på GATEN oM DE SoVER MIDDAG
JOHN
WAYAND
55 år, USA
– Nei, jeg sover aldri
middag. Jeg legger
meg klokken ti, og
står opp klokken seks.

Nyhetsredaktører
Tommy Duesund, Svein Tore Havre,
Håkon Grønbech

ANDREAS
ESPELAND
26 år, Laksevåg
– Ikke vanligvis. Jeg
prøver å legge meg
i ti-tiden og stå opp
klokken åtte.

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

ROY
KRISTIANSEN
40 år, åsane
– Av og til. Jeg legger meg ofte etter
midnatt og står opp
en gang mellom seks
og ni.
e-post

seNtralbord

FØRSTEHJELP: Formann for Buekorpsenes Dag 2010 Rune Løseth (t.h.) overrekker 50 000 kroner til Buekorpsmuseets formann, Odd

Hugo Eriksen.

FOTO: CARL ÅKE KARLSSON

– Starten på lang etappe
MUREN
Tom R. Hjertholm
tom.hjertholm@ba.no
Rundt femten personer fra buekorpsmiljøet hadde tatt turen til

årsmøte i Buekorpsmuseet. Per
Øyvind Riise, direktør ved Bymuseet i Bergen var invitert for å
snakke om Bymuseet, Gamle Bergen og Buekorpsmuseet.
Riise er absolutt positiv til at
også Buekorpsmuseet en gang i
fremtiden vil kunne legges inn
under Bymuseet.
En sjekk på 50 000 kroner fra
Buekorpsenes Dag 2010 gledet
museumsledelsen, og med 25
000 på konto fra før, er man halvveis av sted mot fullfinansiert førsteetappe.

– Dessuten er samarbeidet med
elever som har utstillingsdesign
på timeplanen på Årstad videregående, utviklet videref. Elevene
vil om kort tid ha museumsprosjektet som fordypning.
Knut Arne Olsen i styret for
Buekorpsmuseet ser for seg en
kortsiktig og en langsiktg plan for
museet.
– Tanken er at til høsten vil vi
ha mer konkret å vise til i form
av en fornyet utstilling, i tillegg
til oppstart på en foredragsserie
i museets lokaler. Christopher
NYTENKING:
Vel og bra med
gamle Hetlandtegninger med
buekorpstema,
men ledelsen
i Buekorpmuseet mener noe
drastisk nå må
gjøres. Innen
fem år må
man ha lagt en
konkret plan
for museets videre skjebne. I
første omgang
satses det på å
rydde i dagens
utstillinger.
ARKIVFOTO

kuNdeseNter

tips@ba.no 55 23 50 00 55 23 50 23

Buekorpsmuseet: Nye tanker omkring presentasjonen

Hva kan vi gjøre annerledes? Hvordan nå frem til
publikum? Må vi på sikt
finne andre lokaler? Hva
med å søke plass under
«paraplyen» til Bymuseet?

mATS
GJELSVIK
25 år, Kronstad
– Innimellom, hvis jeg
har jobbet dagskift.
Jeg jobber mest
kveld, og legger meg
sent.

Harris vil prate om Muren, Einar
Langlo om småkorpsene og Jostein Sørensen om buekorpsslagene.
Olsen påpeker at det i første
omgang er det nå om å gjøre å få
museet «opp og gå», for i neste
omgang prøve å få til åpent museum iallfall i helgene.
– Men drømmen vår på sikt, er
selvsagt et åpent museum også på
ukedager. Mulighetene ligger der
nå med byens Turistinformasjon
bare hundre meter borte i gaten
på «nye» Strandkaien.

VEIENE
I DAG
E16 Songstadtunnelen 1 Songstadtunnelen
Redusert framkommelighet
på grunn av vedlikeholdsarbeid. Utrykningskjøretøy kan
passere. Gjelder fra 19.04
kl 2200 til 20.04 kl 0530.
Kolonnekjøring med ledebil.
E39 Fløyfjellstunnelen
i retning mot Vågsbotn. Stengt
på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene søndag og
mandag til torsdag fra 2200
til 0530 (neste dag). Utrykningskjøretøy kan passere.
Rv 555 Damsgårdtunnelen
i retning mot Storavatnet.
Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Utrykningskjøretøy kan passere. Gjelder
fra 19.04 kl 2200 til 20.04
kl 0530.
Rv 580 Hopskrysset - Rådalskrysset
ved Sørås. Ett felt stengt på
grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene onsdag og
torsdag fra 0900 til 1430 og
fra 1900 til 0530 (neste dag).
Fredag fra 0900 til 1430.
Gjelder fra 11.04 til 12.10.
Fv 557 Sandeidet - Dolvik
i retning mot Dolvik. Stengt
på grunn av vedlikeholdsarbeid. Utrykningskjøretøy kan
passere. Gjelder fra 19.04
kl 2200 til 20.04 kl 0530.
Gjelder Knappetunnelen.

pollEN
Det ventes beskjeden spredning av pollen fra Salix i
fylket vårt.

HAVNEN
I DAG
Hurtigruten
MS Nordkapp ankommer
Hurtigruteterminalen på
Nøstet kl 1430. Går i nordgående rute kl 2000.

på by'N
VåRBLOmSTER:
Det påskegule
må vike i Bergen sentrum i
disse dager. Nå
er det tid for
utplanting av
vårblomster i
de kommunale
urnene.
FOTO: EIRIK
LANGELAND FjELD

BERGENSAVISEN TORSDAG 8. MARS 2012
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4 på GATEN OM DE MARKERER KVINNEDAGEN
DAIVA
KACIUSIENE
39 år, Landås
– Ja, jeg skal ut og
spise med min mann,
og så håper jeg at han
gir meg blomster.

Nyhetsredaktører
Tommy Duesund, Svein Tore Havre,
Håkon Grønbech

ANINE
LEINE LERØ
17 år, Askøy
– Ikke spesielt, men
jeg vil gratulere
venninnene mine og
ønske dem en flott
kvinnedag.
adresse
Bergensavisen, Chr. Michelsens gt. 4,
boks 824 Sentrum, 5807 Bergen

ANNE MARIE
BERGE
24 år, Loddefjord
– Jeg jobber i blomsterforretning, og
lager flotte buketter
til kvinnedagen.

e-post

seNtralbord

BUEKORPSHISTORIEN: Hvert fjerde år får mange nye et solid inntrykk av hva buekorpsbevegelsen egentlig står for. Som her, på Bu-

ekorpsenes Dag i 2010.

ARKIVFOTO: EIRIK HAGESÆTER

– Ber om 10 000 fra hver
SENTRUM
Tom R. Hjertholm
tom.hjertholm@ba.no

Laksevåg-gutten Odd Hugo Eriksen
er ny styreleder i Buekorpsmuseet,
og sammen med de andre i ledelsen, ønsker man bokstavelig talt å
åpne opp døren i museet i Muren.
– Alt koster penger. Også museumsdriften vår, hvor strømutgiftene utghjør en vesentlig del.
Rett nok har vi de siste årene fått
60 000 kroner i årlige tilskudd
fra Bergen kommune, men skal vi
nå komme videre i utviklingen av
museet, trenger vi flere midler.

Derfor har museumsledelsen
nå sendt brev til samtlige gamlekarforeninger i dagens buekorpsbevegelse.
– I brevet spør vi om 10 000
kroner. Om noen mener at summen heller bør være 1000 eller
500, er dette helt greit for oss. Og
om noen vil gi mer, er det selvsagt
også mulig å gjøre.
Eriksen vet ikke hvordan responsen blir, men håper at alle
som er opptatt av å få viderefor-

OPTIMIST: Odd
Hugo Eriksen
og de andre i
ledelsen for
Buekorpsmuseet
har et samarbeid
med elever ved
utstillingsdesignlinjen ved Årstad
videregående:
– Skal ha møte
med dem i neste
uke. Mange spennende innspill,
og noe av det de
foreslår, vil vi ta
utgangspunkt i
når vi nå tenker
nytt omkring
utstillingene.

kuNdeseNter

tips@ba.no 55 23 50 00 55 23 50 23

Bergensk tradisjon: Tenker nytt om Buekorpsmuseets fremtid

– Kanskje det eneste museet som drives på dugnad.
Vi må tenke nytt. Ikke
minst m.h.t. utstillingene.
Skaffe nye moderne montre. Rett og slett få gjort
museet mye mer kjent.

KARIANN
HALVORSEN
17 år, Sotra
– Ja, jeg har bursdag
på kvinnedagen, så
den blir alltid feiret!

midlet den over 150 år gamle
historien til byens buekorps, gir
etter evne.
– Kanskje kan vi se oss råd til å
ha lønnet vakthold, og dermed
oftere åpent museum. Mange
tilreisende har kanskje hørt om
buekorps, og ønsker å få vite litt
mer. Ikke mange som vet at i museets samlinger har vi også bilder
og effekter fra buekorps i andre
norske byer.

VEIENE
I DAG
E39 Vågsbotn Nygårdstangen
ved Sandviken, i retning
mot Nygårdstangen. Kan bli
stengt i perioder på inntil
15 minutter på grunn av
sprengningsarbeid i periodene mandag til fredag fra
1000 til 1400 og fra 1800
til 0530 neste dag. Arbeidet
ventes avsluttet 30.04.
E39 Eidsvågstunnelen
i retning mot Nygårdstangen.
Stengt på grunn av veiarbeid.
Omkjøring er skiltet. Utrykningskjøretøy kan passere.
Gjelder fra 08.03 kl 2200 til
09.03 kl 0530.
Fv 540 Løvstakktunnelen
Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene onsdag og torsdag fra 2200 til
0530 neste dag. Omkjøring
er skiltet. Utrykningskjøretøy
kan passere.
Fv 546 Hufthamar Krokeide
Fergesambandet har redusert kapasitet på grunn av
tekniske problemer. Rute 2
er innstilt.
Fv 556 Straume bru
Stengt på grunn av veiarbeid.
Gjelder fra 29.02 kl 0001 til
31.03 kl 2359. Fotgjengere
og syklister kan passere.

LUFTEN
Det ventes lite forurenset
luft i Bergen i dag.

HAVNEN
I DAG
Hurtigruten
MS Polarlys ankommer Hurtigruteterminalen på Nøstet
kl 1430. Går i nordgående
rute kl 2230.

på by'N

NYTT: Fra og med august 2010 har Statsarkivet på Årstadvollen vært preget av byggearbeid. Bygging av nytt magasin har preget området. Nå har Statsarkivet flyttet
sine 21 ansatte, arkivsaker og lesesal til disse nye lokalene. Den gamle bygningen
FOTO: TOM R. HJERTHOLM
skal nå gjennomgå større endringer.

