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Buekorpsmuseet i Muren
 
•  Velkomst ved formann Odd Hugo Eriksen.
•  Åpning ved byråd Helge Stormoen 

(gammel Dræggegutt).
•  Introduksjon av boken ved forfatter Jostein Sørensen.
•  Samtale mellom to eldre Ladegaardsgutter Egil Bratli 

og Kåre Larsen, forfatter Jostein Sørensen og etnolog 
Christopher Harris.

 
Boken beskriver Ladegården fra landlig idyll til sentralt 
bystrøk. I boken inviterer Sørensen oss med på streiftog, 
men mesteparten av boken handler om Ladegaardens 
Bataljon.
 
Åpent for alle. Gratis inngang.
 
Velkommen!
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Jostein Sørensen

Jostein  Sørensen    «O
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«Og La’gaardsmerket samletså mang en dyktig tropp –»
Ladegården og Bataljonen –

slik det engang var
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 Ladegaardens Bataljon er ett av Bergens mange buekorps som dessverre ikke lenger «går». Batal-jonen hadde sin siste opptreden i uniform i by-jubileumsåret 1970. Siden den gang har korpsets vakre, blå fane kun vært å se i Buekorpsmuseet – og en og annen gang på Buekorpsenes Dag.Ladegaardens Bataljon hadde kanskje sin beste periode på 1930-tallet, da storslåtte jubileer, fellesutmarsje r med glitrende oppvisninger og festlige landturer medførte at bataljonen stod langt fremme. Denne boken du nå holder i hån-den forteller historien om dette ærverdige bue-korpset med tilhold i ett av de typiske arbeider-strøkene i Bergen – Ladegården. Bataljonen og strøket har gått hånd i hånd i gode og mindre gode tider. Derfor er også strøket Ladegården rikt skildret i boken gjennom tekst og bilder. Dette er en bydelshistorikk likeså mye som en buekorpshistorikk.
Forfatteren er selv gammel buekorpsgutt og har utgitt � ere buekorpsbøker. Utgiver er Buekorps-museet i Bergen, som ved siden av å registrere og ta vare på gamle buekorpse� ekter, også driver en utstrakt historieformidling gjennom skiften-de utstillinger i Muren og utgivelse av historiske publikasjoner. 

Måtte boken bli et verdig minne om Ladegaardens Bataljon og strøket Ladegården.

JOHN GRIEG FORLAG


