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Det ble inntegnet 64 soldater. Lørdag er nå blitt obligatorisk øvelsesdag for korpset, og det ser ut
til at dette passer både utøvere og foreldre bedre enn søndager.
Korpset deltok også dette året i de vanlige arrangementer, men SVS-alliansen er definitivt brutt.
Således er fellesutmarsjen til Møhlenpris slutt, men Sandvikens og Skansens Bataljoner møttes til
felles dyst. Mulebanen er nå tatt i bruk som ble opparbeidet til leke- og fotballbane. 1956 står
forøvrig i hundreårsjubileets tegn og meget av det arbeid som nedlegges i Sandviken i 1956 var
preget av dette. Særlig er kjøpmann Breder Gundersen meget opptatt av denne oppgaven, noe
som vi skal lese mer om.
Et annet korps feiret sitt hundreårsjubileum i 1956, nemlig Dræggens Buekorps. Rekkefølgen var
således klar, historisk sett - Skutevikens Buekorps i 1953, Dreggens i 1956 og Sandvikens i 1957.
Uten å betvile de andres datoer, så står vel Sandvikens Bataljon sterkest når det gjelder en rett
nedadgående linje fra 1857.
Sandvikens Bataljon ble skriftlig innbudt til det arrangementet som Dræggens lot avholde på
festplassen den 13. mai 1956. Denne innbydelse ble like formelt mottatt i skriv undertegnet av
sjef Einar Walle. Det ble jo en strålende forestil1ing- det så ikke ut for at Dreggens Buekorps
manglet verken penger eller resurser i form av effekter og utstyr. Men Dræggens fortjente det det har vært til stor inspirasjonskilde for en rekke av byens korps gjennom årene.
Korpsets landtur gikk igjen til Kvamsvåg, og arrangementet med rutebåt begge veier ble gjentatt.
Det ble en vellykket tur, og på Sandvikstorget om aftenen ble Magne Næss og Kåre Yndestad
tildelt Ørneorden. En oppgave over effekter pr. 15/8 viser at korpset på det tidspunkt er i
besittelse av:
56 rifler, smurt og pusset
70 vindjakker - samlet offiserer og soldater
60 stk. luer
”
15 luer er kassert som ubrukelige, av trommer er der 8 stk. (5 messing hvorav
2 stk. defekte, l stk. nikkel og 2 stk. bandtrommer som er nye)
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Ikke meget å gå inn i et jubileumsår med. Som tidligere nevnt dette året, tar kjøpmann Breder
Gundersen opp, seriøst og med stort alvor hele korpsets status ved inngangen til jubileet og i den
forbindelse går det ut et skriv til Tidligere aktive deltakere og interesserte.
Skrivet er datert 4/6-1956 og her heter det:
Som kjent feirer korpset neste år 100 års jubileum regnet fra den dagen det for første gang troppet
opp offisielt i full utrustning for marsj mot byen. Undertegnede antar at der er en stor skare av
tidligere aktive deltakere og andre interesserte som ønsker at dette året skal få et festlig jubileum.
For at så kan skje, må alle interesserte kalles til oppbud og støtte korpset- for de unges
vedkommende aktivt, og for de eldre med støtte på den måten som passer hver og en. Korpset har
gjennom årene tidligere hatt lyse og gode driftsår, men der har vært nedgangsbølger hvor det helt
har syntes å nærme seg sin oppløsning. For 30 års siden (70 års jubileet 1927) var korpset nede i
en slik bølgedal, men det lykkes å tilføre det den nødvendige støtte ved 70 års jubileet slik at det
kunne gjenreises på en verdig måte. Det ble den gang nedsatt et utvalg på 5 komiteer, hver på 5
medlemmer som ble tildelt gruppevise gjøremål, fra den aktive komité til finanskomiteen. Det
gode resultat uteble ikke, og den tilslutning som fant sted, både fra korpsgutter og fra de mange
hjem i Sandviken, resulterte i en god avslutning. I inneværende år synes korpset å være inne i en
slik bølgedal, og hermed påkalles derfor en mulig innsats fra eldre og yngre, og i den anledning
innkalles det til rådslagningsmøte i Hotell Rosenkrantz førstkommende torsdag den 7/6 kl. 20.00.
Det er sterkt ønskelig at De som interessert Sandviksgutt kunne møte for å godkjenne en tidligere
tilrettelagt 25 manns komité, og eventuelt supplere denne om det kunne være ønskelig eller
nødvendig.
Med hilsen
Breder Gundersen (sign)
Dette var da innledningen til feiringen av 100 års jubileet, og det var ikke få møter det såkalte
Arbeidsutvalget hadde i perioden 4/6 frem til slutten av 1956 for å få satt opp en dyktig og
initiativrik 25 manns utvalg.
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