Hendelsene på Øvregaten 17. mai 1893
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Slaget på Øvregaten 1893.
Det var 17. mai 1893 at Sandvikens Bataljon hadde vært med i prosesjonen og var på vei
utover Øvregaten med sjefen Oluf Hansen (Baker-Olufen) i spissen. De hadde fått ny
fane den dagen og hadde ellers med alle de nye effektene som de hadde anskaffet i 1890.
Da de passerte Nikolaikirkeallmenning, stormet Eidemarksguttene frem med lange
hesjestaur. Det var forresten ikke bare gutter, de fleste var nok fedre til guttene. Det ble et
virvar uten like. Nils Gjestdal (Smånilsen) (1877-?) som var trommeslager, flyktet opp
trappen til Elefantapoteket (rett over foretningen til Halvdan Solberg & Sønn i dag). En
Eidemarksgutt ville stikke stauren gjennom trommen hans, men Nils sparket ham ut i
rennesteinen og la på sprang. Olav Pettersen (1874-1962) var faneoffiser men bar fanen
akkurat da.
Han sprang bort til "Mentalen" (der hvor butikkfagskolen er nå) og holdt fanen opp mot
muren til luftegården. Han var svært høy så Eidemarksguttene forsøkte forgjeves å få tak
i den. En annen Sandviksgutt, Ingvald Jørgensen, så faren. Han krøp opp på muren, løp
bortover den, trev fanen og sprang mellom smitt og smau. En eldre Sandviksmadam
knekket paraplyen over ryggene til noen Eidemarksgutter. Repslagerne i Sandviken
hadde også vært med i prosesjonen under sitt flagg. De var kommet til Mariakirken da de
fikk vite hva som foregikk. De snudde, og nå ble det ordnet opp i en fart. Først da
korpsguttene var kommet utenfor Rothaugen stilte de på linje. De kunne da konstatere at
ingen ting var skjedd, verken med mennesker eller effekter.
Denne beretningen er et utdrag fra historiekomiteens upubliserte bokmanuskript s. 65-66
(delvis publisert i 2009; se Årsrapporter på dette nettstedet) fra 1981 som dannet
grunnlaget for boken SANDVIKEN, Bydelen og buekorpset.

