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Nordnæs Bataillon: Flunkende ny til 155 årsdagen  

på by'n

BARDUNE-
RING: Det har 
tydeligvis vært 
en tøff vinter 
for mange, men 
noen har vært 
ekstra heldig og 
fått egen «støt-
tekontakt». 
FOTO: TOM R.  
HJERTHOLM 

– Føler faktisk at jeg med 
dette har vært med å skape 
litt bergensk historie. Et 
veldig kjekt oppdrag, og 
ikke minst med tanke på at 
farfar malte Heien Kompa-
nis fane i 1958.

BERGEN 

Tom R. Hjertholm
tom.hjertholm@ba.no

Hilde Espedal er stolt. I vinter tok 
hun på seg oppdraget fra en del 
gamlekarer i Nordnæs Bataillon.

Jobben gikk ut på gjenskape 
klenodiet, bataillonens fane fra 
1958.

– Buekorpsfaner blir naturlig 
nok slitt etter noen år. Fanen som 
frem til i går hadde gjort jobben 
siden 1999, var begynt å bli en 
smule slitt. Bergensk vær og vind 
sliter på buekorpsfanene.

Bengt Olav Helgesen er for-

mann i Nordnæsguttenes Foren-
ing, og ønsket sammen med brø-
drene Petter og Lars Jørgen Dahl 
å gi en personlig gave til Nordnæs 
Bataillon på 3. mai 2013.

– I samråd med faneansvarlig 
i Nordnæsguttenes Forening, og 
ved studier av foregående faner 
, har vi benyttet 1958-fanen for 
å gjenskape dens egenskaper så 
som vekt og utforming av spesi-
elle detaljer. 

Helgesen berømmer da også  

Hilde Espedal som har klart å få 
frem det oppdragsgiverne mener 
er det rette uttrykket i den gylne 
løve. 

– Stoffet er silke, og jeg har be-
nyttet gull acrylmaling. Brukte 
rundt 60 arbeidstimer, og hadde 
den gamle 1958-fanen som mo-
dell hele tiden, opplyser Hilde 
Espedal som  driver med illustra-
sjon, tegning og andre former for 
grafisk design og reklame - dessu-
ten fanemaling.  

Bataillonens nye 58-fane 
STOLT: Hilde Espedal med den nye fanen med påmalt løve og det hele. Et smykke blant byens buekorpsfaner.  FOTO: EIRIK HAGESÆTER

17 mAI 2011: 
Denne fanen 
som har vært å 
se fremst hos 
gamle ærver-
dige Nordnæs 
Bataillon siden 
1999 er nå i 
likhet med de 
øvrige «løvefa-
nene» gått over 
i pensjonistene 
rekker. 
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SHARIF 
NIDAL 
20 år, Godvik
– Jeg jobber mye og 
har lite fritid, men i 
helgene spiller jeg 
fotball med vennene 
mine.

THEA 
STRAND 
14 år, Bergen
– Hver mandag 
svømmer jeg, og hver 
torsdag danser jeg.

mARTIN 
LYNGHAUG 
14 år, Fyllingsdalen
– Jeg driver med 
tricking i Fysakhallen, 
og til høsten skal jeg 
begynne å bokse.

DIANE 
SKULSTAD 
15 år, Laksevåg
– Jeg tar sangtimer 
og danser. Jeg har 
også begynt å bokse.
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Rv 555 Lyderhorn-
tunnelen Øst 
i retning mot Nygårdstangen. 
Stengt på grunn av vedlike-
holdsarbeid. Utrykningskjøre-
tøy kan ikke passere. Gjelder 
fra 03.05.2013 kl 20:00 til 
04.05.2013 kl 13:00. 
Rv 555 Lyderhorn-
tunnelen Vest 
i retning mot Beinastaden. 
Stengt på grunn av vedlike-
holdsarbeid. Utrykningskjøre-
tøy kan ikke passere. Gjelder 
fra 04.05.2013 kl 13:00 til 
06.05.2013 kl 05:30.
E39 Knarvik - Romarheim 
Litle Urdaltunnelen. Stengt 
i perioder på inntil 1 time på 
grunn av vedlikeholdsarbeid i 
periodene mandag til fredag fra 
2300 til 0530 neste dag. Utryk-
ningskjøretøy og rutegående 
trafikk kan passere. Gjelder fra 
23.04 kl 2300 til 17.05 kl 0530. 
Gjennomkjøring med ledebil 
hver hele klokketime.
Fv 569 Dalseid - Eidslandet 
Stengt på grunn av vegarbeid i 
periodene: Mandag til fredag fra 
1010 til 1240. Arbeidet ventes 
avsluttet i begynnelsen av juli.  
Fv 569 Dalseid
- Eidslandet 
Stengt i perioder på inntil 40 
minutter på grunn av vegarbeid 
i periodene: Mandag til fredag 
fra 0745 til 1010 og fra 1240 til 
1910. Arbeidet ventes avsluttet 
i begynnelsen av juli.

 
Det ventes beskjeden spredning 
av pollen fra Salix. 

 
Hurtigruten
MS Finnmarken ankommer 
Hurtigruteterminalen på Nøstet 
kl 1430. Går i nordgående rute 
kl 2000.


