
Sydnæs Bataljon 
- En bit bergenskultur

En informasjonsfolder til foreldre  

og beboere om Sydnæs Bataljon.

HVA KAN VI TILBY AKKURAT DIN SØNN?

Ønsker du å vite mer? Ta gjerne kontakt med oss 
på e-post sydnaes1863@gmail.com, eller sjekk 
hjemmesidene våre www.sydnaesbataljon.com. 
 
Sjekk også facebook.com/sydnaes1863/, eller 
instagram.com/sydnaesbataljon/.

UTFORMING OG TILRETTELEGGING: DRAGONEN
FOTO: SORT-HVITE FRA SYDNÆS BATALJONS ARKIVER, FARGE-
FOTO AV CARL ÅKE KARLSSON OG SKJALG EKELAND.

I Sydnæs kan din sønn oppleve et 
kamerat- og fellesskap som er sunt og 
godt. Dessuten har Sydnæs et veldig 
variert program som burde kunne gi 
noe igjen til de fleste. Korpset tilbyr 
også viktig selvrealisering ved at gut-
tene hele tiden kan ha nye mål, enten 
en medalje som man skal gjøre seg 
fortjent til, en pokal som skal vinnes 
eller et verv, for eksempel slager eller 
offi ser, som skal nås. 

Korpset er utelukkende styrt av ung-
dom i tenårene, noe som er en utrolig 
lærerik og god skole for disse ung-
dommene og kanskje for din sønn om 
noen år? Buekorps får guttene vekk fra 
TV - skjermen og dataspillene og ut i 
litt frisk luft, noe som kan gi litt sunn 

variasjon i hverdagen. Kontingenten 
er meget lav i forhold til hva man får 
igjen, omkring 100 kr. for et år , og 
uniform kan lånes. 
Selv om det er ungdommer som driv-

er Sydnæs, har korpset 
forskjellige støtteappa-
rater av foreldre og tidl. 
Sydnæsgutter. Men det 
må understrekes at disse 
ikke har noen myn-
dighet ovenfor korpsets 
styrelse.



Med stadig færre barnefamilier 
i sentrum og innflyttere fra både 
inn- og utland er det kanskje van-
skelig å forstå hva denne erke-
bergenske tradisjonen egentlig 
er for noe. Ved første øyekast ser 
den kanskje ut som en gjeng barn 
og unge som driver rundt i gaten 
uten mål og mening, gjerne ak-
kompagnert av bråkete trommer. 
Dette bildet ønsker vi å forandre 
på. I denne folderen vil vi å gi 
deg en innføring i buekorpsenes 
verden, slik at du kan få en bedre 
forståelse for dette særbergenske 
fenomenet!

væpning. Borgervæpningen var en 
forpliktelse byborgerskapet i mange 
europeiske land hadde til å danne 
væpnede avdelinger til ordensvern og 
forsvar av byen. Borgervæpningen i 
Bergen holdt til på Engen, med der 
tilhørende militære formasjoner og  
eksersis. 

Bergensere er kjent for å være patri-
otiske, og 1800-tallet var intet unntak 
således. Forskjellen fra dagens patri-
otisme og datidens ligger i strøktil-
hørligheten. På 1800-tallet var bodde 
flesteparten av byens innbyggere i 
bykjernen, og man utviklet derfor en 
sterk strøkspatriotisme. Stoltheten 
av strøket ble da direkte overført til 
strøkets buekorps, og det hendte titt 
og ofte at denne stoltheten fikk sitt 
utspring i direkte slåsskamper, og til 
og med gutteslag mellom ulike ri-
valiserende bydelslag.

Buekorpsene slik de framstår i dag i 
organisasjon og uniformering opp-
stod først etter krigen.

Det er flere grunner til at vi mener 
buekorpsene har vært og er viktige, 
både sosialt og samfunnsmessig. Her 
har du noen av det vi mener er de vik-
tigste grunnene;

- Buekorps er inkluderende
Vi tør påstå at det er få arenaer som 
er så inkluderende som buekorpsene. 
Alle er velkommen og blir innlemmet 
som likeverdige, uavhengig av egen-
skaper, ferdigheter eller bakgrunn. Er 
du en ok type så er det greit.

- Buekorps gir identitet
Buekorps er en gammel tradisjon i 
Bergen, og er blitt et av de sterkeste 
identitetsmerkene for byen. Går du 
eller har du gått i buekorps, så er du 
bergenser, og ferdig med den. Uansett 
opprinnelse eller språk.

- Buekorps gir sosialt nettverk 
Det å gå i eller ha gått i buekorps, gir 
et stort sosialt nettverk. Man oppnår 
kjennskap og vennskap på tvers av 
alder og buekorps. Man trer inn i et 
fellesskap som varer livet ut.

- Buekorps er lærerikt 
Det er lærerikt å gå i buekorps. Både 
sosialt og organisatorisk. Her lærer de 
guttene å omgås hverandre, ha omsorg 
for hverandre, og ikke minst organ-
isere og få til noe sammen som et lag.

- På ungdommens egne premisser
Buekorps er en arena hvor gutter 
og jenter får lov til å være seg selv, 
der ting foregår på deres premis-
ser uten føringer fra voksne eller  
andre utenforstående, noe som  
utvikler selvstendighet og ansvarsbev-
issthet.

        HVA ER ET BUEKORPS?
Det fortelles om buekorpslignende 
gutteleker helt tilbake til Ludvig Hol-
bergs tid  på 1700-tallet, men bue-
korpsene som organisasjon oppstod 
ikke før på midten av 1850-årene. 
Buekorpsene var den gang guttenes et-
terligning av byens daværende borger-

 HVORFOR VIKTIG?


