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Der var bra oppslutning også dette året, men effektene var det dårlig med. Det fortelles således at
et par av offiserene gikk bort og kjøpte 3 trommer som de selv romlet sammen til. Det fantes ikke
penger i korpskassen, og trommer måtte man ha.
Et rådsmøte ble holdt den 30. mars av rådets formann Christen Tvedt. Han hadde nu fungert som
rådsformann i 26 år, fra 1930, og det må man si er litt av en rekord. Breder Gundersen, som også
fikk innkallelse til rådsmøte, hadde sendt en protestskrivelse for den sene innkallelse og var
forhindret fra å møte. Han var jo inne i planleggingen av hundreårsjubileet, og han ønsket særlig å
delta på dette møtet.
Rådsformannen var spesielt fornøyd med valget av offiserer dette året, hvilket han ga utrykk for
Han gjorde oppmerksom på at fanen fra 1927 var svært medtatt og trengte å fornyes.
Hovedkasserer Richard Eliassen, så gjerne at han kunne få trekke seg fra sitt verv. Han ønsket
utskiftning, men ville fortsette med de løpende ting som han da hadde hånd om.
Under valgene ble ny hovedkasserer Henry Kårstad, mens rådsformann, Christen Tvedt, tok imot
gjenvalg.
Det ble besluttet å gi sjef og rådet fullmakt til å samle inn penger til innkjøp av trommer etc. Der
ble ikke avholdt fellesutmarsj dette året, og grunnen skal ha vært at Verftets Kompani var sluttet å
marsjere. Dette stemmer imidlertid ikke helt ettersom man i ettertid har brakt på det rene at
Verftets sluttet å marsjere først i 1961.
Imidlertid gikk Sandvikens og Skansens sammen om et idrettsarrangement på på Stemmemyren,
som ble meget vellykket.
17. mai deltok korpset som vanlig i flaggtoget og presenterte seg godt.
Den obligatoriske soldatfest på Sandvikens Skole ble også meget vellykket, og guttene satte stor
pris på arrangementet.
Landtur ble avholdt den 5. juni. Turen gikk til Skutevikstunet, som atter velvilligst var overlatt
korpset fra Skutevikens Buekorps. Turen gikk med rutebåt fra Strandkaien kl. 09:00 og etter en
fin dag i vakre omgivelser returnerte man med busser kl. 18:30 til trikkesløyfen i Sandviken.
Herfra marsjerte korpset med musikk til Sandvikstorget for avslutning med premieutdeling og
medaljeoverrekkelse. Her ble Einar Walle ble tildelt Ørneorden.
Det ble også avholdt et rådsmøte den 7. september 1955 på Sandvikens Skole. Møtet var kommet
i stand for å ta standpunkt til et almannamøte som Breder Gundersen hadde innkalt til den 11.
september i forbindelse med at man etablerte 25. manns komité som skulle aktivisere korpsets
forberedelser til det kommende hundreårsjubileum i 1957. Til dette møtet ønsket Breder
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Gundersen korpsets legalisering, og denne ble gitt under henvisning til korpsets gjeldende lover
og vedtekter. Møtet diskuterte også om man allerede tirsdag 25. september 1956 skulle velge
sjef for jubileumsåret, og likeledes avholde et foreldremøte omkring 2. okt. Rådsformannen fikk
fullmakt til å innlede forhandlinger om trykking av et historisk festskrift i anledning
hundreårsjubileet.
På rådsmøtet 30. mars, ble det fremmet et forslag om et nytt hederstegn for korpset, med henblikk
på de yngre årganger. Utkast forelå hos l. korrpanisjef, Aage Klungland (om dette ble aktuelt,
vites ikke).
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