1939
Den 26. februar foretok Sandvikens Bataljon de tradisjonelle valg som fikk følgende resultat:
Offiserer 1939.
Richard Eliassen
Arthur Ingebrigtsen
Bjarne Kolstad
Lars Høegh
Willy Thomsen
Frank Gjesdahl
Anfin Larsen
Alf Kristiansen
Agnar Olsen
Nils Syrstad

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

Det hadde tegnet seg 52 menige soldater dette året og det viste seg å være et bra kull. Det som
igjen fanget hovedinteressen blant guttene var fellsoppvisningen på Møhlenpris og friidrettstevnet
på Skansemyren. Samarbeidet med korpsets to partnere i S.V.S. alliansen var forbausende god og
felleslandtur med Skansens ble igjen en realitet. Den første begivenhet, fellesutmarsjen, fant sted
på Møhlenpris søndag 23/4-1939 og i Sandviks-Nytt som fremdeles fungerte, men nå mer som en
internt løsbladpublikasjon til Sandviksbeboere og til korpsets offiserer og menige (og uten
annonser), kunne man lese:
"Buekorpsenes vårmønstring.
Førstkommende søndag ettermiddag begynner korpsene sine oppvisninger på Møhlenpris
lekeplass. Det betegner vårens høydepunkt av festlige begivenheter. De første på banen er
Verftets Kompani og Sandviken og Skansens Bataljoner. Innmarsjen vil foregå under flygende
faner og til tonene av de respektive korps hyldningsmarsjer spillet flott og feiende av de beste
ungdomskorps i Norges land. Inngangspenger kr. 0,25. "
Som man ser blir det appellert sterkt til publikum om å slutte opp om arrangementet, idet det var
et felles ønske fra samtlige korps om å komme ut av den trange økonomiske situasjon som årviss
var tilfelle med de fleste korps. Og innmarsjen på Møhlenpris og hele oppvisningen ble da også
meget vellykket, men det ville være galt å kåre en mester.
Verftet fylte forøvrig 45 år dette året og var derfor første korps ut. Morsom lesning er bladet
Vervegutten dette året. Både de eldre og de yngre arbeidet svært godt med en entusiasme man
skal lete lenge etter. Det er ikke tvil om at Verftet må ha lange tradisjoner å se tilbake på idyllisk
som det må ha vært med skipsverft og små pittoreske hus i smitt og smau og med store
fritidsarealer opp mot det dominerende og ruvende Frediksbergs Festningsverker. Og ikke å
forglemme den vakre sangomsuste Puddefjord som nærmeste nabo. Fra "Dikke-dokken", som
man populært kalte det på Verftet og i hele byen for øvrig, ble de fineste og mest skarpseilende
skip sjøsatt og skipsbyggerkunsten sto høyt. Det må ha vært et levende og rikt miljø på vestsiden
av Nordnes halvøyen.
Men Verftets Kompani har jo i alle år hatt storebror, Nordnes Bataljon som en dominerende
faktor ved siden av seg så det har sikkert ikke alltid vært lett å mønstre gutter. Men det kompaniet
har prestert i de 45 år det har eksistert er godt og gjennomført i alle deler. Nedskriveren av disse
linjer (Edmund Pedersen, red. anm.) husker godt med hvilken respekt vi så på Verftets som korps,
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både når det gjaldt eksersis og ikke minst dets slagergjeng. Den var noe av det beste jeg har hørt
både i takt og presisjon. Dette gjorde det helt naturlig at det ble inngått et samarbeid mellom
Sandvikens Bataljon og Verftets Kompani som da sammen med Skansens Bataljon dannet S.V.S.
alliansen i trettiårene. De tre korps sto godt til hverandre og uten forkleinelse for andre korps i
Bergen utgjorde de noe av det beste buekorpsideen kunne frembringe, ikke minst når det gjaldt de
sportslige prestasjoner.
Den neste begivenhet var friidrettsstevnet på Skansemyren. Dette fikk også en bred publisitet og
en meget god presseomtale. Drottstevnet for buekorps var nå blitt litt av en tradisjon og var meget
populær. Det var åttende gang det ble arrangert. Drotts hensikt med disse arrangementene, nemlig
det å oppdra guttene i sportslig lek og da med guttekorpsene som media, var langt på vei oppfylt.
1939-stevnet fikk da også en større oppslutning enn året før da kun S. V. S. alliansen del tok.
Programmet som Drott presenterer i forbindelse med stevnet er et lite stykke Bergenshistorie i seg
selv når det gjelder annonser.

Her finner man Smed Pettersen i Garmansgaten og Sandvikstorgets Fiskeutsalg, Brødrene
Eriksen A/S, Parfyme og leketøy i Stølegaten og A. K. Sivertsen, innbrenning av Bergensbilder i
Halvkannebakken. Videre Årstad Bakeri i Solheimsgaten og Jonsvolds Fabrikker som ber
buekorpsguttene være streng med pussen og bruke "Flott" skokrem. Og hvem visste at
Sandvikstorgets Bakeri hadde filialer både i Edvardsensgate og i Skuteviksvei? Der var et mylder
av forretninger og småbedrifter men ennå ingen kjøpesentre.
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Men for å gå tilbake til stevnet så klipper vi fra en av byens aviser følgende. Sandvikens Bataljon
dro av med seieren, Verftets Kompani ledet til siste øvelse. Og referatet lyder: Det var folksomt
på Skansemyren i går under idrettsstevnet som Drott holdt for byens søndagskorps.
Buekorpsgutter av alle årganger fra hele byen og halve Sandviken var troppet opp. Og
selvfølgelig var Verftets gutter i majoritet under Rundstrøms kraftfulle ledelse. Verftet har jo et
ekstra godt tak på disse konkurransene og vant 6 år i trekk - før Sandviksguttene i fjor brøt deres
seiersrekke.
Kampen sto da også mellom disse to korpsene, og som
i fjor hadde Verftets ledelsen til siste øvelse stafettløp.
Der tok Sandviksguttene inn de siste 70 poeng og gikk
forbi og vant også dette året. Hardere kamp og
morsommere, skal man lete lenge etter. Sandvikens
Bataljon hadde sin styrke i sine gode løpere i eldste
klasse, Frank Gjesdal og Sigurd Hansen som har et
stort potensial for å drive det langt i sprint. I
mellomklassen hadde korpset en god allrounder i Lars
Høgh som har litt å slekte på etter storebror Jon. Ja,
dette var virkelig morsom lesning, og for Sandvikens
Bataljon og for hele bydelen var det oppmuntrende og
til stor inspirasjon at korpset hadde hevdet seg så godt i
friidrett.
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Resultatene for Sandviken ble:
Klasse 1, 10-13 år.
60m
Arne Hordvik
Lengde Arne Hordvik
Kurt Johannessen

9.4
3.83
3.68

Nr.
"
"

4
1
3

Klasse 2, 13-16 år
60m
Oscar Christensen
Lars Høgh
Lengde Lars Høgh
Oscar Christensen
Høyde Lars Høgh
Oscar Christensen

8.4
8.4
4.93
4.71
1.45
1.45

Nr.
"
"
"
"
"

3
4
3
5
2
3

Klasse 3 over 16 år
100m
Frank Gjesdal
12.6
Nr. 1
Sigurd Hansen
12.6
"
2
Rich. Eliassen
13.0
"
4
Høyde Frank Gjesdal
1.50
"
3
Arthur Ingebriktsen 1.45
"
4
Lengde Frank Gjesdal
5.49
"
1
Freddy Sivertsen
5.39
"
2
Sigurd Hansen
5.10
"
3
Arthur Ingebriktsen 4.66
"
5
Kule
Arthur Ingebriktsen 9.67
"
4
Rich. Eliassen
9.48
"
5
I 4 x 100m stafett ble Sandvikens nr. l med 52 sek.
Sammenlagt ble resultatet:
l. Sandvikens Bataljon 6874 poeng
2. Verftets Kompani 6774 "

Så sto landturen for døren. Også i år arrangertes det felleslandtur med Skansens Bataljon. Dette
var gjort av økonomiske hensyn for ikke å slite med nye underskudd som følge av dyrt hus og
dyre båter. I år hadde man søkt seg til Håkonshella hvor man hadde fått leiet ungdomshuset for
kr. 60.-. Det heter i premissene at begge korps vil "bli holdt ansvarlig for den skade deltakerne
måtte forvolde" og det er fort gjort med så mange gutter av forskjellig støpning å kontrollere.
Korpsene hadde tatt seg riktig ut i år. Gamle gode "Ullensvang" som korpsene var blitt fortrolig
med var også leiet, og man søkte lensmannen i Laksevåg om tillatelse til å arrangere dans i
ungdomshuset. Begge korps hadde ordnet seg med sterkt vakthold av voksne karer for, som det
heter "at ikke råtamper får ødelegge det ungdommen i Håkonshella har kjært". Man hadde også
ordnet seg med artister, således ville der bli opptreden av balansekunstneren Bartos samt klovnen
Charlei og imitatoren Frantz. Ellers ville det bli avholdt leker og idrett for guttene. Svære greier
altså. Programmet ble annonsert både i pressen og i Sandviks-Nytt.
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Prisene kan være av interesse for
lesere i dag. En ettøring og en toøre
var fremdeles av verdi den tiden.
Landturen ble meget vellykket og der
var god oppslutning. Hvorvidt de
"berømte" kunstnere opptrådte vites
ikke med sikkerhet, men der var både
trekkspill og dans, som nå var blitt en
bra inntektskilde for korpsene.
Avslutningen på Sandvikstorget gikk
etter det vanlige mønster med utdeling
av løps og skytepremier, defilering og
parademarsj. Av andre ting som
skjedde i 1939 var at korpset fikk
tildelt 20 nye luer av Sandviksguttenes Forening og at Breder Gundersen fikk i sin varetekt de
hederstegn sorenskriver Julius Olsen hadde mottatt av Sandvikens Bataljon. Disse er tatt vare på
av historiekomiteen. De ble tildelt ham henholdsvis 1917 og 1927.
Mangelen på arbeidsfolk var et problem på denne tiden. En rekke årsklasser ble innkalt til
nøytralitetsvakt og måtte forlate jobben. De som da ble igjen fikk dobbel arbeidsbyrde og man
måtte arbeide til langt utover kveldene. Spesielt ble julehandelen hard å komme gjennom. Vi som
var unge synes dette var spennende og festlig, selv om man ikke fikk to øre i overtidsbetaling.
Men vi fikk gode smørebrød og "kaffe til nattmat" i åttetiden om kvelden, og da sto man gjerne
både til kl. 23:00 og 24:00 utover natten.
Der lå dog en god del spenning i luften som var til å ta og føle på, men etter krigsutbruddet i
september og de tyske og russiske styrker hadde delt Polen mellom seg, skjedde det ingenting,
bortsett fra et økende vakthold til sjøs. Mønsteret fra den første verdenskrig begynte nå å ta form
med den engelske marine som kontrollerte skipsfarten i Nordsjøen. På den andre siden hadde vi
fått den skremmende ubåtfaren fra tyskerne. I Europa lå de oppmarsjerte divisjoner mot
hverandre i hver sine lenge forberedte festningsverker, Maginotlinjen og Ziegfriedlinjen. Disse
skulle være uinntagelige og ettersom tiden gikk og ingenting skjedde, slo man seg mer og mindre
til ro med at der ennå kunne finnes en ordning hvorved forhandlinger kunne komme i gang.
Hitler hadde også følere ute, kanskje for å vinne tid, men de allierte var denne gangen
standhaftige. Året 1939 løp således ut.
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