1929
Valg av sjef og offiserer for korpset foregikk søndag 24/2 og fikk følgende resultat:
Offiserer 1929.
Per Solberg
Georg Rosendahl
Fredrik Skulstad
Petter Wiese
Alf Øvredahl
Bjarne Nilsen
Alf Gjertsen
Kristoffer Wiese
Sverre Klementsen
Paul Larsen
Edmund Pedersen
Olaf Hole
Oluf Christensen
Ole Haugland
Johs. Jacobsen
Henrik Hansen
Leon Rosendahl

Sjef
l. kompanisjef
2. kompanisjef
2. løytnant
4. løytnant
Fanebærer
1. faneoffiser
2. faneoffiser
Adjutant
Tambur
Oppslager
Slager
Slager
1. halvtroppssjef
2. halvtroppssjef
3. halvtroppssjef
4. halvtroppssjef

For dette året har vi to kilder som beretter om begivenhetene; Christian Pedersen, sekretær i Aktiv
komité og Fredrik Skulstad sekretær for korpset. Fremstillingen til historiekomiteen av 1979
baserer seg på Chr. Pedersens referater. Redaktøren (K.L. 2009) har også sett på Fredrik
Skulstads notater.
Ved korpsets oppsetting søndag 3/3-1929 var det fremmøtt 30 soldater som til tross sitt ringe
antall ga et meget fordelaktig inntrykk. Det ble foretatt en marsj rundt i Sandviken og utover
Helleveien. Her avla korpset en visitt til vårt gamle samlingssted, Fjæren (Fredrik Skulstad
skriver Grønnestølen).
Etter avslutningen ble det i samråd med sjefen besluttet avholdt et møte mellom Aktiv komité og
offiserene onsdag 6/3-1929 for å drøfte et forslag om marsjplan lagt frem av Breder Gundersen.
Møtet den 6/3-1929 ble avholdt i Sandvikens Torvgt. 3, da vi av herr Gundersen var blitt
innprentet ikke å bruke penger til leie av lokale, og Huskomiteen ennå ikke hadde maktet å skaffe
korpset hus. Vi var derfor nødt til å klare oss med det rommet vi fikk her, og det viste seg å gå
meget godt man var i alle fall fri for fremmed innflytelse. I Til stede var Alrik Dahl, Chr.
Pedersen, sjefen Per Solberg og de øvrige offiserer, i alt 18. Som første sak forelå at all tvungen
kontingent skulle sløyfes. Et forslag fra Chr. Pedersen at korpsets kasserer foretok en fortegnelse
over t: soldatenes navn og adresse, og at disses foreldre ble forelagt et ensartet skriv hvor de ble
anmodet om å tegne seg for minst kr. 0,50 på måned ble enstemmig vedtatt. Korpsets kasserer ble
da å betrakte som underkasserer, foreta inkasso og gjøre regnskap til hovedkasserer Aleksander
Wallem. Den før omtalte marsjplan ble i sin helhet godt mottatt av alle de tilstedeværende. Planen
ble gjennomgått punkt for punkt og vedtatt. Planen ble besluttet oversendt herr Gundersen som
har lovet å mangfoldiggjøre den, slik at Aktiv driftskomité, sjefen, samt offiserene får et
eksemplar hver, i alt 20 stk. Det ble henstilt fra komiteen til offiserene å velge 5 mann som skulle
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ha som oppgave å skaffe soldater til korpset. Dette skulle de senere drøfte/og vi håper de gjør sitt
beste.
Et forslag fra Pedersen om å søke samarbeide med Sandvikens Idrettsforening for en eventuell
yngre avdeling i klubben rekruttert fra Sandvikens Bataljon, samt fellesaksjon til fordel for
idrettsplass i Sandviken ble frarådet av sjefen, som selv var medlem av S.I.F. og visste at
forholdene der ikke lå til rette for et samarbeid. Forslaget ble derfor ikke behandlet, men ble
henlagt til senere.
Bergen, 6/3-1929
Chr. Pedersen (sign)
Som vi ser er ideene til bedrede forhold for korpset allerede begynt å utkrystallisere seg, og flere
skulle komme. Aktiv komité avholdt i møte Chr. Pedersens hjem i 8/3-1929. Tilstede var Alrik
Dahl, Chr. Pedersens, Bjarne Olsen og sjefen Per Solberg. på dagsordenen var gjennomføringen
av marsjplanen, måten og stedene for denne. Komiteen besluttet å foreta en befaring i omegnen
og man fant ut at Helleveien egnet seg for kappløp og hytten for skyting. Samtidig forelå en plan
for anskaffelse av skotte luer til korpset. Til da hadde soldatene stilt i kortbukser og en blanding
av skinnluer og sixpence. Samtidig håpet man at guttene ville skaffe seg lange bukser. Komiteens
medlemmer forpliktet seg til av alle krefter å gå inn for dette. Det ble besluttet å samle alle
korpsets offiserer på Sandvikens Skoles lekeplass til en innføring i alle de viktigste øvelser i
marsj og kommando. Alrik Dahl stilte seg villig til å innøve disse inntil vi var i stand til å formå
en gammel Sandviksgutt, en godt kjent sådan, som er utdannet underoffiser og for tiden instruerer
en del idrettsforeninger, å overta hele korpset til eksersis. Jeg vil her bemerke at herr Dahl i hele
denne tiden, med en enestående energi har ledet disse øvelsene, og det skyldes ham stor ære for
de fremskritt som er gjort. Den påtenkte mann til dette verv har til dags dato ikke vært mulig å få
fatt i.
Etter møtets bestemmelse har komiteen arbeidet, og resultatet forelå allerede på Hovedkomiteens
generalforsamling 18/4-1929 i Nye Sandviksvei 66. Her ble luespørsmålet avgjort til komiteens
tilfredshet idet det ble besluttet å kjøpe 60 luer, og der ble blant de fremmøtte komitémedlemmer
innsamlet kr. 85.- til dette. Etter samråd med sjefen ble utmarsjen bestemt forlagt til Hellen, idet
vi så på den fine veien som egnet seg fortreffelig, samtidig som politiet helst så at vi benyttet
denne veien. Utmarsjen foregikk etter programmet og ble meget vellykket, riktignok var
musikken meget dårlig, men det vi vet jo alle at det billigste er ikke det beste, så vi kunne ikke
vente det bedre.
Den første skyteøvelse ble foretatt søndag 21/4. Det avmarsjertes til hytten kl. 09:00 morgen, og
etter endt kappløp i Munkebotn, fortsattes til Hytten hvor komiteens medlemmer, Alrik Dahl og
Chr. Pedersen, samt historiekomiteens formann, Einar Erichsen, hadde flagget heist og kaffen
ferdig til guttene kom. Været var til å begynne med godt med sol og klar himmel, men det blåste
en kald og sur nordavind, noe som gjorde det umulig å holde guttene ute lenge ad gangen. Hytten
ble i dette tilfelle meget for liten. Det viste seg godt å være i hus, svett og varm som guttene var
etter oppstigningen. De ble da lett kalde i nordavinden.
Hovedkomiteen var samme dag av Alfred Skulstad innbudt på kaffe i hans hytte (Furuly, den som
i dag er kjent som Ankerhytten, red. anm.) og senere tur over fjellkammen til Sandvikshytten.
Dette for at medlemmene skulle få se en hytte bygget ikke ved hjelp av så mange penger, men av
virkelig interesse og begeistring for ideen. Der var på generalforsamlingen lovet godt fremmøte,
men der møtte, - oss uavvitende - kun innbyderen og hans kompanjong, herr Jensen. Disse to
ankom til Sandvikshytten utpå formiddagen, og vi hadde en interessant befaring av tomten. Her
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fremholdt Skulstad at den daværende gamle hytte burde kunne bli reparert og anvendt foreløpig
til bedre ting kunne skaffes, noe samtlige var enige i.
For at leserne skal forstå dette, må vi innskyte at det hele tiden var tale om den gamle hytten som
Sandvikens Bataljon hadde fått som gave fra Bernt J. Berntsen og medeiere, som tidligere
referert. Denne lå som nevnt helt nord på fjellknatten hvor stien tar nedover og er svært liten og
særlig utsatt for vind og vær. Skytingen foregikk ut over ettermiddagen, men måtte forseres da
været gikk til en veritabel snøstorm.
Om selve skytingen må bemerkes at guttene trengte meget mer øvelse, både i riflens håndtering
ved anlegg, sikting og treffsikkerhet. Resultatet var mildest talt slett. Høyeste poeng hos
offiserene var 18, og blant soldatene 16 av 30 oppnåelige. Resten var bom.
Søndag 28/4-1929 fikk korpset de første 40 skotteluer som alle ble utlevert, uten at vi kunne
skaffe til alle som ville ha. Vi tok da fanevaktens luer til hjelp. Det var en fornøyelse å se korpset
den første søndag i ensartede luer. Korpset talte ca. 50 soldater som alle, ved mottagelsen av
luene, forpliktet seg til å gå med dem hver søndag. En hel del av guttene hadde også skaffet seg
lange benklær, og andre igjen skulle skaffe seg slike. Vi vil gjerne, i forbindelse med luene, få
uttale vår anerkjennelse till fru Dahl som hadde på tatt seg den lite misunnelsesverdige jobb å sy
båndene på luene. Dette var gjort både pent og godt.
. Søndag den 5/5-29 var konfirmasjon; og mange var fraværende. Det er således først søndag den
12/5 man fikk se korpset fullt oppsatt, idet de resterende luer da var kommet og utlevert på 5 nær.
Vi håper og tror at korpsets gamle tradisjoner for fremtiden er sikret. Sjefen, Per Solberg er enn
videre gått i gang med øvelser om kveldene, 2 ganger ukentlig, og interessen hos guttene er meget
stor. Omtrent alle deltar, og eksersisen går både presist og vakkert.
Da landturen stundet til og landsted og båt skulle skaffes, begynte komiteen å se seg om etter
dette. For skipets vedkommende var det for oss kun å henvende oss til vår gode gamle hjelper i
denne saken, Breder Gundersen, og da kom det mer fart i sakene. Jo da, men vi var meget for sent
ute etter hus, sa han, og nu var alle båtene fra Lindesnes til Nordkapp opptatt. Vi ble jo helt varme
om ørene og resultatet ble at undertegnede tok bena fatt Kristi Himmelfartsdag utover til Tertnes
hvor jeg hadde hørt om et sted som het Bokkedalen, hvor det skulle være en hel gård til leie. Jeg
fikk 2. kompanisjef, Fredrik Skulstad, som oppholdt seg på Tertnes, med meg.
Resultatet ble et helt tomt to etasjes hus med 5 værelser samt kjøkken, innmark og utmark. Kunne
Gundersen skaffe båt tilsvarende huset, kunne jeg garantere landturen en suksess. Prisforlangende
var kr. 50.-, men da jeg ikke hadde mandat til å slå til, og i tillegg hadde ørene fulle av
formaninger når det gjaldt omgangen med korpsets penger, fikk jeg det på hånden til senere.
Søndag 12/5 gikk så herr Wallem, Alrik Dahl og Pedersen atter utover. Leien ble avtalt til kr. 50.hvorav halvparten ble betalt på forskudd. Turen var herlig med godt vær, men det kostet Alrik
Dahl, som var i meget god stand, atskillige kilo som rant ut i svette, og det var f god plass under
vesten til en god porsjon middagsmat. Vi håper at herr Gundersen, som den hjelpsomme mann
han er løser båtspørsmålet for oss. Veien er god helt frem til huset og ikke overvettes lang, så det
kan godt marsjeres en vei.
12/5-1929
Chr. Pedersen (sign.)
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Landturen ble avholdt 9/6-29 i strålende vær. De1fvar fremmøtt 80 soldater som med sine nye
luer tok seg meget godt ut. En mengde mennesker var fremmøtt og fulgte korpset til Ishuset (ved
Langevannet) hvor Alrik Dahl serverte en liten forfriskning, som det ble satt stor pris på.
Tilslutningen fra de eldre var bra, men vi hadde ventet at der hadde vært flere heldags deltakere.
Huset var stort, og været godt, og guttene hadde hatt godt av litt mer voksent selskap. En del kom
riktignok utover en tur, men det brakte ikke noe i kassen, noe som i høyeste grad trengtes. Der ble
foretatt kappløp om en pokal oppsatt av herr Andreassen, og tenkt som vandrepokal. Når reglene
for denne er i orden, blir den overlatt vinneren i 1929.
Hjemreisen foregikk med D/S "Alversund" fra herr Andersens brygge på Tertnes som velvilligst
var stilt til vår disposisjon. Skipet var godt besatt med folk da det kom utover, og at ikke
inntekten ble større kan kun tilskrives en hel del fripassasjerer og manglende kontroll. Fra
Strandkaien marsjerte så korpset utover til Sandviken hvor avslutning foregikk, herunder utdeling
av ordenstegn og hederlig. Da ordenstegnene ikke var ferdige ble det utdelt et diplom som var
meget vakkert tegnet av Sigmund Hauken.
Om korpset i 1929 kan det bare være en mening, og det er at det året som gikk har det vært
arbeidet godt og energisk, og resultatene har vært meget gode. Der ble av soldater og offiserer
fremvist meget stor interesse idet man ekserserte to kvelder i uken, og det viste seg å gi resultater.
Guttene ble svært flinke og fikk bedre holdning og presisjon over sine øvelser. Ved siden av
offiserene og soldatene må nevnes Breder Gundersen og Alrik Dahl, som ved sin interesse og
hjelpsomhet stadig medvirket til korpsets trivsel. Fortsetter dette vil korpset bli det som var vår
hensikt, nemlig at det skal bli det ypperste søndagskorps i Bergen.
15/6-29
Chr. Pedersen (sign)
Her må man selvsagt ikke glemme Chr. Pedersens arbeid, som både i denne og senere komiteer
var fremragende.
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