1942
Søndag 1/3-1942 foretok sjef og rådsformann i fellesskap det tradisjonelle offisersvalg. Under de
nåværende forhold gikk man frem på samme måten som ved fjorårets valg. Sjefen hadde stillet
forslag til kandidater og dette ble fulgt. Man besøkte den enkelte, og fikk deres samtykke. Ved
oppsetting av forslaget har man gått frem etter ansiennitetsprinssippet: Valgt ble:
Offiserer 1942.
Bjarne Kolstad
Lars Høegh
Nils Syrstad
Egil Larsen
Arne Hordvik
Alf Kristiansen
Helge Hovland
Rolf· Thomsen
Kjell Thomsen
Oscar Møller Christensen
Kurt Johannessen
Egil Vetaas
Finn Møller Christensen
Karl Madsen

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

Som vi er kjent med var korpset fra invasjonen i Norge 9. april 1940 innaktiv og utad oppløst.
Denne skjebne delte korpset med alle guttekorpsene i Bergen. Men dette betydde ikke at de var
innaktive innad. Dette får man et godt eksempel på av teksten i dette lille kortet fra Dræggens
Buekorps adressert til Sandvikens Bataljon i 1942:

"Vi tillater oss herved
på denne måten å
oversende Dem, som
god buekorpsgutt,
denne vår hilsen med
ønsket og håpet om at
Sandvikens Bataljon
og Dræggens
Buekorps samt de
andre korpsene i vår
by snart pånytt kan
samles under våre
respektive faner.
Med hilsen fra
Dreggesjefen 1942."
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Dette var i forbindelse med at Sandvikens Bataljon feiret sitt 85 års jubileum dette året. Rådet,
ledet av Christen Tvedt, arbeidet fortsatt som om intet var skjedd, dog i mer forsiktige former.
Således finner vi i mars 1942 følgende fra Christen Tvedts hånd:
Av forannevnte offiserer skal følgende ha Ørneordenen:
For 1941 Bjarne Kolstad
" 1942 Nils Syrstad
" 1942 Egil Larsen
" 1942 Arne Hordvik
" 1942 Oscar Møller Christensen
" 1942 Egil Vetaas
Tiloppmuntringspremie står:
Kurt Johannessen
Finn MøllerChristensen
Korpset har i år den 17. mai sin 85 års stiftelsesdag. På det nåværende tidspunkt vil rådet ikke ta
standpunkt til hva man i den anledning vil foreta seg. Noen henvendelse til offentligheten vil det
under ingen omstendighet bli tale om så lenge de nåværende forhold varer. Et mulig arrangement
vil bli av absolutt intern karakter. Sandviksnytt kom med sitt siste nummer i 1942. Den avgåtte
sjef, Arthur Ingebrigtsen fikk sitt hederstegn Ørneordenen ved en festlig anledning senere.
At også andre funksjoner blir tatt hånd om i disse
mørke krigsårene tyder en utbetaling fra
Krigsskadetrygden for Løsøre på, datert 4. februar
1942 med
kr. 72,som bataljonen har til gode etter brannen i
Døsehergarden på Nordnes. Der var tidligere blitt
utbetalt kr. 250.-, slik at hele erstatningen var på
kr. 322, -.
Fra protokollen i mai 1942 sakser vi:

"I et sirkulerende møte mellom aktive komités
medlemmer som nu består av sjefene Bjarne
Kolstad, Arthur Ingebrigtsen, Richard Eliassen jr.,
Tom Møller Christensen og Kjell Rosendahl er
det truffet beslutning om å forbigå 85 årsdagen i
stillhet. Heller ikke ønskes noen publikasjon. De
hensyn som her har vært avgjørende er den
overmåte store risiko med selve dagen, samt den
tunge sorg og den grufulle nød som hersker i
norske hjem i dag. Korpsets jubileumsdag som
faller på Norges Grunnlovsdag vil sannsynligvis
i år bli utsatt for en sterk kontroll og herunder ønsker man ikke å utsette korpsets eiendeler og
personer for mulige inngrep.
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Om sorgen og nøden har Sandvikens pånytt blitt minnet på en forferdelig måte gjennom
Telavågsaffæren. Til slutt skal vi meddele at så snart noe nytt foreligger i det i øyeblikket rådende
forhold, vil jubileumsmøte igjen bli tatt opp til drøftelse.
Bergen, mai 1942
Rådsformann"
Som en kuriositet finner vi i arkivet fra 1942 en stensilert skrivelse fra selve ministerpresidenten
med en forordning om at alt dyreliv skal være fredet mot all ødeleggelse og skade i fjellområdet
omkring Bergen øst. Innenfor dette området er det forbudt med fare for strenge straffer å:
l) Drepe, fange, skade eller forstyrre dyr.
2) Ødelegge eller røre reir, hi eller egg.
3) Å løsne skudd.
4) Å gå med skytevåpen.
5) Å gå med hund som ikke er i bånd.
Undertegnet: Vidkun Quisling, Gudbrand Lunde og R. J.Fuglesang.
Det var vel neppe så meget dyr eller fugler som sto dem i hodet som det å kunne med lov i hånd
kontrollere alle tobente skapninger som ferdes der. Med andre ord, man skulle helst ikke gå
østover fjellene. Det var ikke trygt.
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