1928
Valg av sjef og offiserer for korpset fikk følgende resultat:
Offiserer 1928.
Henry Thommassen
Eugen Knutsen
Marthin Rosendal
Georg Rosendal
Fredrik Skulstad
Oluf Haarvik
Bjarne Nilsen
Jacob Hansen
Alf Øvredahl
Arild Liland
Alf Gjertsen
Bernhard Andersen
Sverre Klemmetsen
Alf Nygård

Etter 29. april
Sjef
l. kompanisjef
2. kompanisjef
2. løytnant
4. løytnant
Fanebærer
1. faneoffiser
2. faneoffiser
Adjutant
Tamburmajor
1. troppssjef
2. troppssjef
3. troppssjef
4. troppssjef

Marthin Rosendal
Georg Rosendal
Fredrik Skulstad
Alf Øvredahl

Alf Gjertsen

Under pelotongeksersis i Småmøllen (Slaktehustomten) 29/4 slo Eugen Knutsen etter en rotte
med sabelen. Sabelen knekket. Sjefen forlangte at han skulle betale for sabelen men han nektet.
Etter en krangel leverte Eugen inn effektene og sluttet. Etter dette ble det en forandring i
offisersrekken.
Dette år får bataljonen en ny komité som kaller seg for "Komiteen for aktiv drift", og denne holdt
sitt første møte fredag 17/2-1928. Formann var Alrik Dahl, med Christian Pedersen som sekretær.
De øvrige tilstedeværende var Bjarne Olsen og Martin Iversen. Formannen åpnet møtet med å
ønske alle velkommen til det første møtet i den nystartede komité.
Følgende retningslinjer for komiteen ble godkjent:
l)Komiteen består av 3 mann med 2 suppleanter/med den aktive sjef som selvskreven medlem. • I
2) Enhver avtroppende sjef blir sittende i komiteen sådan at den eldste går ut.
3) Det påhviler komiteen å bistå korpsets sjef i dets drift med hensyn til eksersis og opptreden
etc., dog må komiteen stadig påse at guttene får utvikle seg fritt.
4) Landturer og utmarsjer etc. arrangeres av komiteen i samarbeid med Finanskomiteen.
Etter forslag fra formannen ble det bestemt å holde valg på offiserer søndag 26/2-1928 for, etter
de gamle tradisjoner, å begynne øvelsene første søndag i mars måned. For å få en god tilslutning
til valget ble det besluttet å henstille til finanskomiteen å utrede midler til anskaffelse av plakater
til oppslag i og omkring Sandviken samt en bekjentgjørelse i byens aviser.
Formannen hadde hatt en føler ute og hadde fått sammen en liste over offiserer som var villige til
å stille seg til valg. Etter denne liste så det ut til at interessen var uforandret fra året før da de
fleste gamle offiserer var villige til å gå med. Korpset bør, etter komiteens mening, oppsettes
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første søndag i mars således som det sluttet i fjor med full oppsetning og overleveres til den
nyvalgte sjef med en dertil passende høytidelighet. Etter en del debatt angående forskjellige
forandringer i komiteens sammensetning, ble møtet hevet.
Denne komiteen, som senere går under navnet "Aktiv komité" og virker som et råd for korpset i
videre forstand, vil vi følge noen år fremover, da mange av de ideer som lå på
planleggingsstadiet, og som kom til uttrykk i de mange stemningsfulle taler ved 70. års jubileet,
som nettopp er beskrevet, virkelig ble realisert gjennom oppofrende og vel gjennomtenkt arbeid
av disse karene med den idérike og praktiske Christian Pedersen i spissen. Når vi bruker uttrykket
"at komiteen et råd for korpset i videre forstand", skyldes det at det at det er 5 komiteer i arbeid
for korpset, alle med henblikk på 75 års jubileet i 1932, nemlig Hovedkomité, Historiekomité,
Finanskomité, Hyttekomité og endelig Aktiv komité. Breder Gundersen er formann for
Hovedkomiteen.
Historiekomiteen har arbeidet siden juni 1927 med Einar Erichsen som formann, Finanskomiteen
har også arbeidet noen år og har Alexander Wallem som hovedkasserer. Hus/hyttekomiteen er
mer diffus og har ennå ikke fått den rette sammensetning - dette kom senere.
Imidlertid hadde korpset allerede på det tidspunkt fått sin hytte, og faktisk en byggekomité med
Carl O. Carlsen som formann. Dette går frem av korrespondanse mellom Breder Gundersen og
Carl O. Carlsen. Når det gjelder hyttens overdragelse, foreligger det skrivelse fra Bernt J.
Berentsen/datert 23. februar 1928 som gjengis her: Sandvikens Bataljon Hersteds. Refererende til
tidligere meddelelse bekrefter jeg herved. på egne og medeieres vegne, at fjellhytte nr. 3;
"Utsikten, som gave overdras korpset. Ved henvendelse til de kommunale myndigheter, vil
overføring bli notert ved å fremvise denne skrivelse. Bergen, den 23. februar 1928 Undertegnet
Bernt J. Berentsen.

Skrivelsen ble oversendt Boligarkitekten med følgende brev (udatert):
Ad fjellhytte nr. 3 "Utsikten". I henhold til skrivelse av 23/2 1928 fra herr Bernt J. Berentsen
hvorav vi vedlegger en kopi, er ovennevnte hytte som gave, overdraget undertegnede korps, og
tør vi be dette notert. Ærbødigst Sandvikens Bataljon.
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Denne hytten, som sto helt fremme på fjellknatten nord for den nåværende hytte, ble altfor liten
for korpset, og det ble på senere møter besluttet å arbeide for reisning av en ny hytte.
Historiekomiteen ble kalt "Komiteen for korpsets historie", og som formann ble valgt mekler
Einar Erichsen. De øvrige medlemmer var: Breder Gundersen, Sverre Andreassen og Martin
Andreassen. Suppleanter: Arthur Sørensen og Nils Ellingsen Torgersen. Komiteens æresmedlem:
Sorenskriver Julius Olsen. Denne komiteen arbeidet og virket for korpsets historie fra 1927 til
1932, da Christen Tvedt overtok som formann.
I et møte avholdt i historiekomiteen 23. oktober 1930, tilbød Christen Tvedt seg sjenerøst, uten
godtgjørelse å få korpsets historie nedskrevet, under forutsetning av at det av historiekomiteen
innsamlede materiale skulle samles bearbeides til et hele, som deretter ville bli redigert av
Christen Tvedt til bokform.
Fra de forskjellige møtereferater fra komiteens arbeid fra 24. mai 1927 til 2. november 1932
fremgår det at der var innsamlet en god del grunnlagemateriale til en korpsets historie, men svært
mye av det er borte. Imidlertid har den nærværende komité dratt nytte av det som foreligger, og til
en viss grad bygget sin fremstilling på disse opplysninger (og annet materiale). Christen Tvedt et
lite festskrift til Sandvikens Bataljons 100 års jubileum i 1957.
Fra protokollen til den første historiekomité finner vi noen interessante opplysninger som vi tar
med her:
Søren Stoltz og frue feiret diamantbryllup den 5/10-1928.
Videre at sorenskriver Julius Olsen fylte 80 år 19/11-1928. Begge begivenheter ble omtalt i
pressen og telegrammer sendt fra Sandvikens Bataljon.
I et annet referat fra protokollen finner vi at der er sendt en skrivelse fra Einar Erichsen til
kunstmaler, professor Hans Dahl, som da var i London og at svarskrivelse forelå. Det må ha vært
i forbindelse med professor Dahls 80 års dag. Professor Hans Dahl var jo også en av stifterne av
Sandvikens Bataljon eller Buekorps som det het den gangen.
Bergens Aftenblad av 4/4-1929 inneholder en artikkel vedrørende professor Hans Dahls besøk
hos ekskeiser Wilhelm i Dorn. Det skal ha vært i anledning en konfirmasjonsfest. Professor Hans
Dahl beveget seg således i de høyeste sirkler, og dertil var han Sandviksgutt.
Forørig hadde Bergens Tidende av 4/3-1929 en artikkel som omhandlet "Rolfen"s 50 års dag. For
de unge som ikke kjente "Rolfen" kan vi opplyse at han var alle Bergens buekorps venn og
dukket opp ved hvert eneste jubileum og der han rakk på landturer og andre store dager. Han var
visstnok opprinnelig Markegutt, men korpsets navn var ham likegyldig når der bare var fest og
musikk. Da marsjerte han foran sjefen i en gammel utslitt frakk, med en gammel filthatt på hodet
og brystet fullt av buekorpsmedaljer.
Fra møtet i historiekomiteen den 2/2-1932 ble det foreslått å legge ut noten til Bataljonens marsj,
komponert av Otto Strømbeck, for salg. C. Rabes musikkhandel ble kontaktet i den anledning.
Denne marsjen er korpsets "ubestridelige eie" som det heter i referatet, etter Strømbecks
utrykkelige ønske, så det skulle ikke være noe til hinder for dette. Imidlertid ble det på møte
25/10-1932 besluttet å stille denne saken i bero, delvis på grunn av at den ikke kunne bli ferdig til
75 års jubileet, og delvis på grunn av pengemangel.
Så langt historiekomtéen av 1927.
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