1938
Valget dette året fikk følgende resultat:
Offiserer 1938.
Tom Møller Christensen
Richard Eliassen
Gunnar Forthun
Karl Haugland
Arthur Ingebriktsen
Per Johnsen
Anfinn Larsen
Bjarne Kolstad
Lars Hansen
Agnar Olsen
Willy Thorsen

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

Det som står i fokus dette året er korpsets annen Haugesundstur, denne gangen sammen med
Skansens Bataljon, og idrettsstevnet på Skansemyren hvor Verftets Kompani ble slått for første
gang siden disse stevnene begynte. Og seierherren var Sandvikens Bataljon. Men mer om dette
senere.
Karl Haugland, som året før var 2. kompanisjef i korpset, finner vi nå igjen som 1. løytnant. Han
gikk inn i denne jobben etter at han hadde bestemt seg for å gå av som stedfortreder for Gunnar
Solberg som reiste ut som førstereisgutt. Meget fint gjort. Korpset fikk dermed en erfaren offiser
på en vanskelig post, samtidig som Karl Haugland var en utmerket poengplukker på
idrettstevnene. Han var svært rask i løp og hopp.
Oppslutningen av soldater var heller ikke dette året særlig stor men lå på det jevne med ca. 50
gutter. Det ble avholdt en rekke møter, og der ble trenet iherdig i eksersis og i sportslige øvelser.
Guttene var dermed i god form og godt rustet til å ta kampen opp mot sine konkurrenter da man
kom frem til stevnedagene på henholdsvis Møhlenpris og på Skansemyren. Skyte- og løpsøvelser
ble også avholdt internt med godt resultat.
"SANDVIKENS BATALJON BRØT VERFTETS SEIERSREKKE."
Dette kunne man lese i et referat fra stevnet på Skansemyren i Bergens Aftenblad for fredag 27/51938. Forøvrig heter det i artikkelen: "Drott arrangerte i går buekorpsstevne på Skansemyren, det
syvende i rekkefølge. Deltakelsen var ikke så stor som tidligere idet der deltok kun tre
søndagskorps, Verftets Kompani, Skansens og Sandvikens Bataljoner, hva nå enn grunnen kan
være. Manglende interesse innen de andre korps?" Seierherre gjennom de forløpne år har stadig
vært Verftets Kompani som har vunnet de to oppsatte vandrepokaler til odel og eie. I år hadde
arrangøren gjort en del forandringer i statuttene, blant annet med utdelinger av diplomer til de
deltagende lag, samt individuell premiering. Det så lenge ut til at det også i år ble Verftets som
dro i land seieren idet kompaniet ledet foran siste øvelse med 350 poeng foran Sandvikens
Bataljon. Men så ble Verftets disket på grunn av feil veksling, og det ble Sandvikens Bataljon
som kunne forlate banen som seierherre.
Sluttresultat:

Sandvikens
Verftet
Skansens

6539.5 poeng
6388
5.505.5
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Der var humør over stevnet anført av den muntre Verve-gjeng. Også etter nederlaget da de ga
seierherren sin velfortjente hyllest. Av enkeltprestasjoner må nevnes at Kjell Thomsen ble toer i
60 m løp for gutter lo - 13 år. Også i lengdehopp ble Kjell Thomsen toer. I klasse 3 over 16 år ble
Tom Møller Christensen ener i 100 m. løp. Karl Haugland ble nr. 2. I lengdehopp over 16 år ble
Tom Møller Christensen nr. 2, Karl Haugland nr. 3. Høydehopp Tom Møller Christensen nr. 2 og
Per Johnsen nr. 3. Kulestøt Karl Haugland nr. 3, Richard Eliassen nr. 4. 8x60 m stafett nr. 1
Verftet. 100 m stafett Sandviken nr. l. Verftet ble diskvalifisert, forøvrig nr. 2.
Søndag den 29/5-38 drar så korpset på sin andre Haugesundstur, men denne gangen sammen med
Skansens Bataljon i et fellesarrangement. Også denne gangen er Haugesund Idrettslag, sammen
med gullsmed Victor Tommelstad hyggelige og interesserte vertsfolk som nedla et stort arbeid for
de to korps. Skipet "Ullensvang" var det samme som i 1932, programmet likeledes.
Haugesundsbeboerne møtte tallrike frem, som sist og stemningen var utmerket og arrangementet
fikk en meget god presseomtale. Imidlertid hørte man i år også andre røster som holdt en helt
annen tone, og det hadde for en stor del sid opprinnelse i den spente situasjon i Europa, hvor
herren med bart drev sitt spill. I Haugaland Arbeiderblad finner man således denne artikkelen:
"Buekorpsene kommer. Et innlegg mot dem."
Nå må dere foreldre i Haugesund være våkne og vise de
bergenske buekorps den avsky dere føler for barneopplæring til
krig. Med skuddet på Minde i frisk erindring bør hver mor og far
ta avstand fra å la sine barn delta i nazistiske guttekorps til
opplæring i krigshåndverket (her siktes til en beklagelig hendelse
på Minde i Bergen hvor en gutt ble skutt av en annen jevnaldrene
med en rifle som angivelig skulle tilhøre et av korpsene i Bergen).
Vi lever i en så alvorlig tid, fortsetter innsenderen, at hver mor og
far må verne barnesinnet mot krigsgalskapen.
Buekorpsene kommer til Haugesund søndag 29. mai for å stifte
buekorps også her (dette var jo en overdrivelse). Nå må det settes
en stopper for dette. Vil ikke dere Haugesundere vise at dere
finner barnesjelen for verdifull til å tillate at barn opplæres i
brodermordmentaliteten? Du mor som har ditt barn kjært, tenk på
den stakkars moren som mistet gutten sin på en så grusom måte
ble skutt på en søndag formiddag. Skulle ikke det være nok til å
vise de nazistiske barnekorps forakt?
Hanna Zachariassen.
Dette var året hvor Hitler hadde allerede hadde kastet sine øyne
på Tsjekkoslovakia for å komme de såkalte sudettyskerne til
"hjelp". Møtet mellom den engelske statsminister Neville
Chamberlain, den franske statsminister Daladier, Italias Benito
Mussolini og Hitler skulle snart finne sted i Munchen og
Chamberlain uttrykke "fred i vår tid" etter at Tsjekoslovakia var
ofret på "fredens" alter. Korpsene forlot Haugesund etter en
vellykket oppvisning, bekransning av Fiskeren og av
Haraldsstøtten, og gjorde sine saker bra. Det forekom ingen uhell.
På Sandvikstorget ble det en festlig mottagelse av slekt og venner og en rekke løps- og
skytepremier ble utdelt. Ørneorden tilfalt dette året sjefen Tom Møller Christensen, faneoffiser
Anfinn Larsen og Tambur Agnar Olsen. Fanebærer Per Johnsen var ført opp til hederlig, men
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"ville ikke ha den". Fra pressens referat fra idrettstevnet på Skansemyren ser vi at journalisten
undret seg over hvorfor ikke der deltok flere korps. Uten å kunne si noe med sikkerhet kan en av
grunnene være at Sandvikens, Skansens og Verftets alle hadde fått invitasjon til å danne et
Buekorpsenes Forbund. Dette ble også realisert, men - på et av brevene fra dette forbunds
initiativtakere har Sandvikssjefen Tom Møller Christensen skrevet med rødt: har frasagt oss all
forbindelse med dette forbund da vi står tilsluttet S.V.S. alliansen. Dette kan selvsagt hatt en viss
innflytelse på de øvrige korps avgjørelse når det gjaldt det felles "Drott" stevnet. En annen ting
som også ble avslått i 1938 var en innbydelse til å være med i reisning av en byste av
høyesterettsadvokat Kr. Bing, guttekorpsenes historieskriver og varme talsmann i mai 1939. Alle
planene for denne bysten lå klar, men Nordnes Bataljons Venner som var initiativtaker mente at
det ikke bare var Nordnes Bataljons sak, men vedrørte alle korps i Bergen. Denne innbydelse er
av våre folk også merket med rødt "Ubesvart". Forøvrig blir Sandvikens Ungdomskorps
Instrumentfond tildelt kr. 25.- av bataljonen. Dette for alle de store tjenester ungdomskorpset
hadde gjort bataljonen gjennom årene. Mulig at dette er de samme kr. 25.- som tilsynskomiteen
for hytten ved Chr. Pedersen overrekker bataljonen som dens del av utbyttet, fremkommet ved
salg av brus og kaffe i hytten. Her noen avisutklipp fra avisene i Haugesund:
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