1944
Rådsmøte 27. februar 1944, kl, 4.45 ettermiddag i Persenbakken 3.
Fremmøtt var, Nils Syrstad, Alf Kristiansen, Freddy Amundsen" Bjarne Kolstad, Arthur
Ingebrigtsen, Rich. Eliassen, Kjell Rosendahl og Christen Tvedt.
Sekretæren Tom Møller Christensen og Finn Møller Christensen hadde meldt forfall.
Sjefen Nils Syrstad gikk straks over til å behandle valget, og la frem en liste med forslag til årets
offiserskull. Etter en del rådslagning kom man frem til følgende sammensetning;
Offiserer 1944.
Nils Syrstad Nilsen
Alf Kristiansen
Egil Larsen
Arne Haarvik
Kurt Johannesen
Frank Gjesdal
Finn Christensen
Egil Vetaas
Ragnar Henriksen
Freddy Amundsen

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

På møtet ble fremvist to hederstegn som var utgitt i årene 1891 og 1892. Hederstegnene var
oversendt som gave fra korpsets sjef i 1893, herr Edv. Eriksen. De besto av et rødt og et hvitt
bånd sammensydd, ca. l,5 cm bred og 7 cm langt. på forsiden var trykt med gull bokstaver S.B.
samt årstall. Samtidig ble fremvist et fotografi fra 1830 som viste nåværende Sandviksvei 62,
tidligere Søren Stoltz fødested. (Det sies i dette referatet at det var i reperbanen til Stoltz at
korpset ble stiftet, men dette er feil. Man vet at korpset ble stiftet i Uren iflg. Julius Olsens
referat.)
Imidlertid ble man enige om å få bildet innrammet og overrakt korpsets eldste nåværende sjef,
Edv. Eriksen (skrevet i 1944). Den tidligere diskuterte tanken om at korpset skulle skifte
øvelsesdag fra søndag til lørdag ble tatt opp igjen. Stemningen var så absolutt for, og man ble
enige om at sjefen sammen med sine offiserer skulle gå inn for dette, og allerede nå begynne å
forberede arbeidet. Rådsformannen brakte så spørsmålet om Sandvikstorget på bane. Han mente
at Sandvikstorget var tapt for korpset på grunn av reguleringsplanene og at man måtte forsøke å
finne en annen plass, Lekeplassen på Sandvikens Skole ble nevnt som godt egnet, men det vil ha
både fordeler og ulemper. Man ble enige om å komme tilbake til saken.
Protokollen undertegnet 27.2. 1944 Kjell Rosendahl.
Rådsmøte 6. juni 1944 i Persenbakken 3.
Det var dårlig fremmøte og kun de nedenstående møtte:
Arthur Ingebrigtsen, Kjell Rosendahl, Christen Tvedt, Finn og Tom Møller Christensen samt Nils
Syrstad.
Man hadde i tankene å få fremlagt rapport om arbeidet med å flytte øvelsesdagen fra søndag til
lørdag, men da der var så få fremmøtt, ble man enige om kun å diskutere pkt. 4 på dagsordenen
som gjaldt Christen Tvedts innstilling om å tildele Kjøpmann Alfred Skulstad Ørneordenen.
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Rådsformannen supplerte innstillingen med følgende: "Utdelingen av Ørneordenen er opp
gjennom årene nøye overveid så nær som i 1929 da der skjedde noe som man må betegne et rush i
utdelingen. De tildelte har dog senere opptjent sine rettigheter i korpset slik at Ørneordenen nå
kun er i hendene på folk som fortjener å bære den. Utenfor korpset er følgende tildelt denne
orden:
Kjøpmann Breder Gundersen
Mekler Einar Erichsen *1944
Skansens Bataljon
Dreggens Buekorps
Samtlige hyttebyggere: Chr. Pedersen, Ole og Ragnvald Bessesen og Anton Forthun.
Til slutt understreket Tvedt det utmerkede arbeid Alfred Skulstad hadde gjort for korpsets
fremme, Samtlige ga sin udelte tilslutning til innstillingen og rådsformannen ba om lov til å foreta
tildelingen da der søndag 11/6-44 ville by seg en anledning i forbindelse med en felles tur som
skulle foretas til hytten "Fjelly" (dagens Ankerhytte, red. anm.) på Sandviksfjellet. Dette ble
godkjent av møtedeltakerne.
En del arkivbilder fra Breder Gundersens tid i 1908 ble fremvist, likeledes en orden i form av en
medalje som hadde tilhørt Ingvald Jørgensen i 1895. Denne orden har fulgt korpset senere som
sjefsmedalje. Her følger innstillingen til Christen Tvedt i forbindelse med tildeling av
Ørneordenen til Alfred Skulstad:
"Til sjef og råd for Sandvikens Bataljon. Undertegnede, rådsformann i korpset, gir seg herved den
ære å foreslå for det ærede råd å tildele herr Alfred Skulstad, kjøpmann i Bergen, Sandvikens
Bataljons høyeste utmerkelsestegn: Ørneordenen for hans alltid våkne og beredvillige innsats for
vårt korps. I mer enn 40 år, men i særdeleshet etter 1927, har herr Alfred Skulstad stadig vært en
av de mest interesserte når det gjaldt Sandvikens Bataljons ve og vel, korpsets trivsel og
fremgang. Det var således på hans tiltak og etter et fremragende arbeid at Sandviksguttenes
forening ble startet. I denne korporasjon har han stedse vært en god venn og trofast hjelper.
Bramfri og stille har han forfulgt sine mål, nemlig alltid å gi korpset det beste. Denne innstilling
vil jeg anbefale det ærede råd å vedta enstemmig.
Sandviken i Bergen 17. mai 1944
Christen Tvedt
Rådsformann.”
Dette er alt om korpset i 1944, men som man ser, kontakten er holdt og korpset ligger ikke nede.

-2-

