1937
Dette året ble valget avholdt i Sandvikens Skoles gymnastikksal den 26/2-1937. Korpset var jo
uten hus, og man må uten videre slå fast at skolens overlærer var meget imøtekommende overfor
korpset og hjalp det ofte med lokale. Den avtroppende sjef, Ole Haugland ledet valget, som fikk
følgende resultat:
Offiserer 1937.
Kjell Rosendahl
Tom Mø1ler Christensen
Karl Haugland
Richard Eliassen
Henrik Henriksen
Carsten Johnsen
Edvard Henriksen
Arne Løken
Jon Strandenes
Kåre Kolstad
Gunnar Forthun
Asbjørn Johannessen

Sjef
l. kompanisjef
2. kompanisjef
2. løytnant
4. løytnant
Fanebærer
1. faneoffiser
2. faneoffiser
3. faneoffiser
Tamburmajor
Adjutant
1. troppsjef

Korpset feirer 80 år. Kjell Rosendal, sjef og Gunnar Forthun, adjutant på Sandvikstorget.
Der ble holdt en rekke møter utover i sesongen, og på et av disse møtene ble det valgt hel og
halvtroppsjefer, en forholdsvis ny skikk som ikke hadde vært vanlig tidligere. Imidlertid går det
frem av sjefens tale til disse at deres oppgave var, foruten å vise en mønstergyldig oppførsel selv,
også skulle påse at guttene i de meniges rekker også gjorde sitt ytterste i den retning. De ble med
andre ord en slags underoffiserer eller underbefal. Dette var sikkert bra for gjennomføringen av
korpseksersisen.
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Som idrettsledere ble valg Tom Møller Christensen og Karl Haugland. Disse skulle påse at
guttene fikk den nødvendige trening til Drott-stevnet senere på våren. Det neste møte ble avholt
på Kafe Nordhordleningen på strandkaien, så man ser at det var ikke alltid så lett å komme
sammen innendørs. Forøvrig gikk man senere over til å alternere i hjemmene hos de forskjellige
offiserer, og her viste foreldrene stor forståelse.
På disse møtene ble det drøftet en rekke ting, blant annet feiringen av jubileet. Korpset ble jo 80
år den 17. mai 1937. Som vi har skrevet tidligere skulle korpset dette året stå på egne ben med
hele arrangementet idet dette skulle avvikles uten innblanding av Sandviksguttenes forening.
Morgenprosesjonen ble således ikke den store oppmarsj og innledning på jubileet som man var
vant til, men mer om dette siden.
På møtene hadde man også oppe til diskusjon ønsket om å "oppheve" Hus og Hyttekomiteen.
Dette må man antagelig forstå der hen at så lenge denne fungerte verget guttene sig for å benytte
hytten. Denne ble således betjent av tidligere offiserer og andre interesserte i noen tid fremover.
Dette var jo bare å beklage. Det var jo for korpsets utflukter og andre aktiviteter at hytten ble satt
opp og i de eldres rekker var det unektelig en skuffelse. Dette drev jo over etter hvert, og alt
normaliserte seg.
Den 25/4-37 stilte korpset på linje kl. 16.30 for å marsjere til Møhlenpris for fellesoppvisningen
med Skansens Bataljon og Verftets Kompani. Der deltok 58 gutter fra Sandviken, altså noe i
minste laget, men interessen hadde ikke vært av de helt store dette året. Sandvikens
Ungdomskorps spilte, og det var en optimistisk flokk som marsjerte gjennom gatene i Sandviken
på vei til møtestedet på Torgallmenning. Været var godt, og antall tilskuere tilfresstillende.
Oppvisningen gikk "flott" skriver referenten. Noen flere kommentarer foreligger ikke, bortsett fra
at pressen ga en hyggelig omtale av arrangementet. Korpset var tilbake i Sandviken kl. 19:00 hvor
defilering og parade fant sted som avslutning på dagen.
Bataljonsutflukt ble avholt søndag 2/5 for å avvikle løpskonkurranser på internt nivå. Som vanlig
ble denne avviklet ved Langevannet i Munkebotten, og ettersom været var fint, gjorde man seg
hurtig ferdig med konkurransene og guttene fikk dagen til disposisjon med lek og annen moro.
Avslutningen fant sted på Sandvikstorget kl. 17:30.
Søndag den 9/5 ble det igjen utflukt til Munkebotn. Denne gangen var det skyteøvelsene som sto
på programmet, men siden det var konfirmasjonssøndag og flere av guttene skulle "i besøk",
måtte man skynde på slik at man var hjemme i tide til alle besøkene. Dette gikk imidlertid bra, og
en mester både for offiserer og menige kunne kåres. Kl. 15:30 var korpset tilbake på
Sandvikstorget.
Noen hyttetur ble det ikke arrangert dette året, selv om guttene ville hatt stort utbytte av det.
Som kjent hadde offiserene lagt opp arrangementet selv for dagen selv uten medvirkning av
Sandviksguttenes forening, men det hele forløp på en rolig og verdig måte. En liten morgen
prosesjon ble lagt inn tross alt, og mekler Einar Erichsen holt åpningstalen. Bataljonssangen ble
sunget og prosesjonen satte seg i bevegelse kl. 7.30 morgen, og marsjerte den tradisjonelle rute
gjennom Sandviken. På denne tiden gikk man fra Sandvikstorget sørover Sjøgaten, opp Johan
Mohrs gate, til venstre opp Elvegaten. Her ropte man hurra ved huset der hvor frøken Michelsen
hadde bodd. Videre gikk prosesjonen til høyre opp Sandviksveien, forbi brannstasjonen, opp
Kirkegaten, ned Aad Gjellesgate, nordover Amalie Skramsvei og ned til Stoltzehuset. Herfra gikk
man sørover Sandviksveien til Stoltzenesset (hvor dagens Shellkryss ligger). I bakken ovenfor det
hvite, lange huset (Sandviksveien 55) lå på denne tiden det såkalte ”Sprøytehuset”. Her hadde
korpset og Sandviksguttenes forening sitt klubblokale i 1930-årene. Navnet kommer av at
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brannvesenet en gang i tiden benytter dette som lager for brannsprøyter. Her ble det holdt tale og
ropt hurra. På denne tiden var ikke Sjøgaten anlagt nord for Sandvikstorget så man måtte følge
Sandviksveien til Søndre Allmenning. Herfra gikk man ned igjen til Sandvikstorget. Det regnet
kraftig om morgenen, så det var ikke så "kjekt" skriver referenten for året, men der var godt med
folk.
Den relativt begrensede festivitas ved 80. års jubileet kommer til uttrykk i Bergens Tidende for
16. mai 1937. Artikkelen innledes med 1. vers av "Du sterke Bataljon": "Disse linjer av den 17.
mai-glade sanger og poet, Henrik Jansen, til Sandvikens Bataljon er et rammende uttrykk for den
stemning man uvilkårlig hensettes til når korpset fra Sandviken viser seg i den vårlige mønstring.
Det virker i alle fall slik på en alminnelig publikummer og, ennskjønt ikke alle de 80 år har vært
lyse, så er dog jubilanten i strålende vigør."
Korpsets ledelse har villet tone ned arrangementet på grunn av de tett påfølgende jubileer. Derfor
er rammen gjort så enkel som mulig. Av korpsets første kull lever bare en som man vet om. Det
er professor Hans Dahl, Balestrand. Korpset hyllet ham og en rekke andre med blomster.
Etter denne runden er det oppstilling på Sandvikstorget for å delta i det store toget. Som jubilant
gikk Sandvikens Bataljon først i flaggtoget.
Korpset har igjen oppstilling kl. 15:30. Nå kom Skansens Bataljon, Verftets Kompani og
Dræggens Buekorps for å gratulere. Følgende hilsener og telegrammer ble mottatt på 80. års
dagen:

Professor Hans Dahl
Fru Carl O. Carlsen
Herr Alfred Bruvik
Herr Johan Rosendahl
Fru Kaia Gundersen
Sandviksgutter på Stillehavet
v/Trygve Amundsen
Familien Lars Johannessen
17. mai komiteen
Ulvenrekrutter fra 1905
Wesselengen Bataljon
Sydnæs Bataljon
Fjeldets Bataljon
Nøstets Bataljon
Mathiesmarkens Bataljon
Nordnes Bataljon
Skutevikens Buekorps
Av telegrammene siterer vi
ett fra den gamle
Sandviksgutten, Alfred
Bruvik:
80 år og like ung
mange sår men like sund
ærligt mot i unge sinn
være skal i sekler inn.

-3-

Fra familien Johannessen (faksimile over): Fra ungdommens år, til nu vi går, med grånet hår. Vi
ønsker soldatene det oppnår. Hjertelig gratulasjon. Familien Lars Johannessen.
Skansens Bataljon og Verftets Kompani overrakte Sandvikens Bataljon en gave på kr. 25.- etter
en god tale fra Skansesjefen. Fra Dræggens Buekorps og Nygaards Bataljon ble korpset overrakt
to forseggjorte hilsningsbudskap (se nedenfor).
Dagen ble avsluttet med fest for soldater på Sandvikens Skole og senere en fest på Hotell
Terminus for offiserene. Begge meget vellykket.
Søndag 23/5-1937 deltok korpset i det tradisjonelle Drotts-friidrettsstevne på Skansemyren.
Følgende gutter deltok fra Sandvikens Bataljon:
Under 14 år.
60 m. løp
Oscar Christensen
Reidar Nilsen
14 -18 år
60 m. løp
Henrik Henriksen
Per Johnsen

Lengdesprang
Kjell Thomsen
Oscar Christensen
Lengdesprang
Henrik Henriksen
Edvard Henriksen

Kule
Arthur Ingebriktsen
Tom Møller Christensen

1500 m. løp
Edvard Henriksen
Kjell Rosendahl

8 x 60 m. stafett
Finn Monsen
Oscar Christensen
Kjell Olsen
Kjell Thomsen
Reidar Nilsen
Gunnar Solberg
Odin Veseth
Sigurd Falck

4 x 100 m. stafett.
Richard Eliassen
Richard Eliassen
Tom Christensen
Kjell Rosendahl
Henrik Henriksen

Høydehopp
Arthur Ingebriktsen
Henrik Henriksen

Sammenlagt resultat: nr. 1 Verftets Kompani er vinner for 6. gang og av den andre vandrepokal.
"
2 Skansens Bataljon
"
3 Sandvikens Bataljon.
Sandvikens Bataljon hadde flere gode plasseringer å se tilbake på året før 2. plass og året derfor 3.
plass. Det gjenstod nå kun en sammenlagt seier, og den skulle komme.
Søndag den 30/5 var det landtur. Denne gikk på nytt til Sunnfjordheimen og korpset ble også i år
kjørt med biler frem. Man fylte 4 biler med korpset samt utenforstående, så oppslutningen var
ganske god. Det var bra vær om morgenen og en del av ettermiddagen. Senere ble det imidlertid
regn og guttene kunne ikke være ute. Tiden gikk imidlertid fort med lek og litt trekkspillmusikk
og dans. Der ble utdelt 40 hederlige. Kl. 15:00 reiste fanegarden til byen for å klarere båten på
Holbergskaien. Dette året var det fylkesbåtanes "Sogn" som hadde aftenturen og der var mange
utenforstående ombord slik at det økonomisk var dekning for utgiftene. Kl. 22:30 var man ferdig
på Sandvikstorget etter at sjefen Kjell Rosendahl var takket av og premier i løp og skyteøvelser
var utdelt.
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Skyting soldater:
1. premie Lorentz Pedersen
2. premie Thorleif Borge

5 skudd 40 poeng 3 omskudd 22 poeng
5 skudd 40 " 3 "
20 "

./ .
Offiserer:
1. premie Tom Møller Christensen

3 skudd

Løp soldater:
60 m under 14 år
1. premie Oscar Christensen
2. premie Sigurd Falck

9.1 sek.
9.6 "

60 m. over 14 år
1. premie Per Johnsen

9.05

Offiserer 100 m.
Tom Møller Christensen

12.9

24 poeng

Ørneorden ble dette året tildelt
Tambur Kåre Kolstad.
Dette var i store trekk forløpet av 1937 med korpsets 80-års jubileum. Ut fra den beslutning
offiserene hadde tatt om å stå på egne ben, uten "innblanding" av Sandviksguttenes Forening,
gjorde guttene en god innsats og kom fra sitt opplegg på en hederlig måte. Imidlertid har det nok
vært de eldres høyeste ønske å få hjelpe korpset i sine anstrengelser, men det tjener dem også til
ære at de ikke ville trenge seg på. Forøvrig bidrar Sandviksguttenes forening med et beløp på kr.
100.-. Dette beløpet ble gitt uten betingelser, slik at guttene sto fritt til å bestemme hva pengene
skulle benyttes til. Gaven ble da også tilbørlig takket for av Kjell Rosendahl, årets sjef med de
hjerteligste ønsker og "håp" for Sandviksguttenes forening.
Der ble dette året sendt en skarp protestskrivelse til Idrettsforeningen Drott under tidligere
henvisning til muntlig innsigelse fra vår stevneleder mot den uhørte måte måldommerne på 100 m
skjøttet sitt verv på, idet disse hadde plassert vinneren på 4. plass, annen mann på 3. plass og i ly
av denne avgjørelse tildelt de etterfølgende første og annen plass helt vilkårlig, heter det i
skrivelsen som er undertegnet av Georg de Chrushie Hansen, stevnleder og Christen Tvedt,
rådsformann. Skrivelsen er datert 23/5-37. Det ble også anmodet om å få gå gjennom Drotts
materiale i forbindelse med stevnet. Drott svarte den 9/6 og beklager avgjørelsen som synes å ha
gått den ene part imot, men henviser til Norges Friidrettsforbunds konkurranseregler hvor det sies
at måldommers avgjørelse er innappellabel. Sandvikens Bataljons ønske om å få gå gjennom
Drotts stevnepapirer blir deretter frafalt. Det er dog tydelig at der er begått en eller annen feil ved
denne avgjørelsen.
Til slutt klipper vi fra en artikkel som en A.L.M. skrev i Bergens Aftenblad datert 17/4-1937:
Det kan f.eks. nevnes skriver A. L.M. i forbindelse med buekorpsene i Bergen "at det ikke er
Dreggeguttene som startet det første korps i Bergen, men derimot Skuteviksguttene. For flere år
siden fant man nemlig i en gammel kjeller der ute en eldre fane som blant annet bar inskripsjonen
"Skutevigens Buecorps anno 1853". Avdøde Kr. Bing, som var meget interessert i de bergenske
buekorps, og selv gammel Nordnesgutt, lot fanen nøye undersøke i en tekstilfabrikk, og var
personlig ikke i tvil om at duken kunne være så gammel som inskripsjonen angav. Skutevikens
Buekorps skulle såldes i år (1937) være 84 år, vel tre år eldre enn Dreggens Buekorps. De feirer
da også sine jubileer deretter.
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For de øvrige Bergens Bataljoner stiller alderen seg slik:

Dreggens Buekorps
81 år
Sandvikens Bataljon
80 "
Nygårds Bataljon
80 "
Fjellets Bataljon
80 "
Nordnes Bataljon
79 "
Skansens Bataljon
77 "
Sydnes Bataljon
74 "
Markens Bataljon (noen sier 80) 70 "
Nøstets Bataljon
67 "
Wesselengens Bataljon
64 "
Ladegårdens Bataljon
57"
Mathismarkens Bataljon
50 "
Verftets Kompani
43 "
Ellers er, fortsetter forfatteren, buekorpsene kanskje enda eldre i det J. Nordahl Olsen nevner i sin
artikkel om buekorpsene at denne bevegelsen i Bergen kanskje er enda eldre enn de ovennevnte. I
et dikt "Guttelek" skildrer Johan Sebastian Welhaven en guttekorpsoppvisning på Torget i hans
fødeby Bergen, den gangen han var smågutt. Ettersom Welhaven er født i 1807 i Bergen, og
småguttalderen ikke kan regnes lenger enn til man er 10 år gammel, har vi her et vitnesbyrd om at
der faktisk fantes guttekorps i Bergen for i alle fall 120 år siden (dette er skrevet i 1937) så langt
beretteren. Vi kan jo ikke gå god for alderen til de andre korps i Bergen, men er meget glade for
at vi har en så uttømmende og bevislig riktig fremstilling av Sandvikens Bataljons stiftelsesdag
etter Sorenskriver Julius Olsens beretning fra 1927 om stiftelsen i 1857 hvor han selv var med.
To av korpsene hadde lagt ekstra mye flid i sine hilsener til 80-års jubilanten:

Denne hilsenen fikk korpset fra Dræggens Buekorps
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Den hilsenen fikk korpset fra Nygaards Bataljon
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