1941
Rådmannen har jevnt over året rundt stått i kontakt med medlemmene, menige så vel som
offiserer. Likeledes personlig overvåket han at riflene er smurt. Valgene 1941 foregikk søndag
den 23. februar på den måten at sjefen, Arthur Ingebrigtsen, l. kompanisjef Bjarne Kolstad og
Rådsformannen personlig besøkte kandidatene til de respektive stillinger og fikk bekreftet
vedkommendes mottaking av valg. Liste følger nedenfor:
Offiserer 1941.
Arthur Ingebrigtsen
Bjarne Kolstad
Lars Høegh
Nils Syrstad
Egil Larsen
Frank Gjesdal
Alf Kristiansen
Helge Hovland
Oscar Møller Christensen
Kurt Johannessen

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

Sandviksnytt har utkommet med ett nr. i sitt åttende årgang. Innkommet på assuranse ved skaden
på Tollboden kr. 100.- er benyttet til dekning av gjeld til Sandvikens Ungdomskorps. Bestilling
på to hederstegn, til Skansens Bataljon og til sjef Arthur Ingebrigtsen er gjort hos gullsmed
Haldorsen. Han ordner nå med tilslutning av passive medlemmer. Likeledes drives vårt
vervingsarbeid for menige i 1942 for fullt. Der foregår dette året foreningsregistrering, og
Sandvikens Bataljon oppgir pliktskyldig sine vita til Politimesteren i Bergen, herr Sørsveen. Dette
vita lyder som følger:
”Til Politimesteren i Bergen
Ad foreningsregister.
Henholdende til Deres herr Sørsveens
henvendelse til Christen Tvedt, c/o Jacob
Kjøde A/S, Bergen skal meddeles:
Navn på omspurte korporasjon: Sandvikens
Bataljon.
Stiftet 17. mai 1857.
Formål: Å drive eksersis som gutte1ek.
Styrets sete: Bergen
Sjefens navn for 1941: Arthur Ingebrigtsen,
Ekrengt. 8
Styret forøvrig. Christen Tvedt,
Persenbakken 3
Arthur Ingebrigtsen, Ekrengaten 8,
Kjell Rosendahl, Jægermyren l
Tom Møller Christensen, Rothaugsgt. 5 b,
Rich. Eliassen, Elvegaten 11 b.
Medlemstallet et vekslende og dreier seg om
ca. 70.
Medlemmene innskrives ved 10 års alderen
og må senest forlate korpset før
myndighetsalderen, 20 år.”

-1-

19. mars 1941
Arthur Ingebrigtsen
Sjef
Dette er alt vi finner om korpset dette året. Korpsene var jo bokstavelig talt gått under jorden.
Men kontakten ble holdt, likelededes kontinuiteten i opprykning ved de symbolske valg slik at de
enkelte gutter når så langt kom at krigen var forbi og normal tilstand igjen var opprettet, kunne
innta sin stilling i henhold til ansiennitet og alder.
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