1960
Valget foregikk på Sandvikens Skole 27. februar 1960 og fikk følgende resultat:
Offiserer 1960.
Per Normann Sønnervik
Edmund Tangseth
Reidar Skare
Gerhard Nielsen
Kurt Størseth
Otto Larsen
Asbjørn Herland
Reidar Tangedal
Rolf (Dolla) Rasmussen
Svein Tangseth
Terje Kvamme
Einar Nilsen
Jan Olav Larsen

Sjef
l. kompanisjef
2. kompanisjef
2. løytnant
4. løytnant
Tamburmajor
Fanebærer
l. faneoffiser
2. faneoffiser
3. faneoffiser
4. faneoffiser
5. faneoffiser
Adjutant

Valget ble annonsert i Bergens Tidende og på plakater oppslått i Sandviken.
Tirsdag 1/3 ble effektene utdelt og der møtte 59 gutter, og fredag 4/3 valgte guttene:
Kasserer: Edmund Tangseth
Sekretær Otto Larsen
Materialforvalter: Reidar Skare.
Sjefen dette året må ha vært riktig en administrator i det han selv valgte sin adjutant, og etter hans
forslag ble Rådets tre "sivile" medlemmer gjenvalgt. Disse må ha vært: Henrik Henriksen,
Henning Madsen og Kåre Kolstad. Per Egil (Pegga) Jacobsen (sjef 1958) ble valgt til varamann
for rådsmedlemmene. Til finanskomité ble oppsatt sjef, sideoffiserer, fanebærer og tamburmajor,
i alt 6 mann. Videre er Rådets formann i henhold til lovene sjefen og at ordensrådet er lagt opp
etter de samme lover. Som man husker ble Bataljonens lover behandlet i 1958 og revidert.
Lørdag 5/3 var første eksersisdag, og guttene ble ønsket velkommen til ny sesong av sjefen som
oppfordret dem til å gjøre sitt beste i eksersis, disiplin og god oppførsel dette året.
"Det skulle ikke stå på offiserene" sa han.
På rådsmøte den 8/3, ble bataljonens finanser diskutert. 1959 sesongen hadde gjort slutt på resten
av overskuddet fra jubileet i 1957. Man satt nå igjen med kr. 90.- i underskudd. Man besluttet
derfor å gå i gang med en utlodning med en gang, og gevinstene var lodder i pengelotteriet. Faste
treningsdager i uken ble lagt til tirsdag.
Lørdag 12/3 var det strålende vær og korpset gikk runden. Kolonnemarsj ble forsøkt i Aad
Gjellesgate, og den etterfølgende eksersis ble gjennomgått med en del småfeil.
Mandag 14/3 hadde man fellesråd på Skansen i S.V.S. alliansen. Sjefen Sønnervik var til stede
sammen med E. Tangseth og R. Skare. Fellesøppvisning og fellesutmarsj ble diskutert. På grunn
av Skansens Bataljons hundreårsjubileum var det visse vansker med datoene, men etter forslag fra
Sandvikens ble lørdag 30. april valgt for oppvisning, men fellesutmarsjen ville man ”komme
tilbake til”. Oppvisningen ble bestemt arrangert av Sandvikens og dette korpset skulle holde
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musikken. Sandvikssjefen skulle holde velkomsttalen, Verftets sjef skulle kommandere under
defilering og parade, mens Skansesjefen ble valgt til å holde avskjedstalen. Kveldens store
overraskelse var at Verftets ville være med og delta. Dette ble forøvrig en av de siste gangene
Verftets var med på en opptreden.
Utover våren gikk treningsdagene og de faste lørdager sin gang og sjefen deler ut både ros og ris.
Slagerne får imidlertid hele sesongen uforbeholden ros for meget god og presis tromming.
På et rådsmøte onsdag 22/3, fikk sjefen i oppdrag å undersøke mulighetene for en lengre landtur.
Voss, Sogn og Haugesund var foreslått. Selv om man mente dette ville bli for dyrt, lovte sjefen å
undersøke priser etc.
Lørdag 25/3 opplevde man den første regnværsdag i sesongen og det ble dårlig fremmøte. Det ble
imidlertid til man tok 20 minutters trening på Slaktehustomten. Man fikk inn flere utsolgte
loddbøker og kr. 200. - i loddpenger. 20 gutter hadde betalt sin kontingent i korpset, som nå var
kr. 5.- for menige og kr. 10.- for offiserer. Eksersisen går nå bedre og bedre for hver treningsdag,
og den 4/4 bestemmer sjefen at treningsdagene skal utvides til å gjelde tirsdag og torsdag helt
frem til oppvisningen 30. april. Faneoffiserene får skifte på å gå parade slik at man ikke står
opprådd i fall fanebæreren skulle få forfall. Sjefen Per Egil (Pegga) Jacobsen fra 1958 og Kåre
Yndestad, sjefen for 1959 som hadde perm fra militære, fikk "låne" hver sin pelotong, og de
hadde ikke glemt sine gamle kunster.
På rådsmøte den 6/4, ble det bestemt å gå i gang med en ny utlodning. Vinnerne fra siste
utlodning ble trukket. Den lenge omtalte 3 års offisersmedalje ble diskutert, men saken ble
fremdeles utsatt. Der var ikke kommet noe svar på korpsets henvendelse om landtur til Voss.
Haugesund blir for dyrt. På rådsmøte 13/4 opplyste sjefen at der ikke var plass for korpset på
Voss i pinsen. Markens Bataljon hadde bestilt for 100 stykker (de er optimistiske skriver sjefen).
Der ble avstemning over offiserenes orden, og det ble enstemmig vedtatt. Nå har vi altså fått en
ny medalje for gutter som har vært offiserer i 3 år og vist god oppførsel og dyktighet. Medaljen
vil bli utdelt av rådet. Forslag til utforming av medaljen ville sjefen ha til neste møte. Sjefer.
orienterer om fellesutmarsjen i S.V.S. regi til Stemmemyren den 30/4.
Fredag 29/4.
Generalprøve på Sandvikens Skoles lekeplass. Nå viste det seg at all treningen hadde gitt
resultater. Sjefen betegnet gjennomgåelsen av programmet som "supert".
30/4. Oppvisning på Mulebanen.
Været var bra, litt vind. Skansens hadde en meget god oppvisning, en hundreåring verdig. Dagens
overraskelse var imidlertid de 30 guttene fra Verftets. De ga en meget god og presis oppvisning.
Når det gjelder Sandviken så skrev Bergens Tidende at ”Sandviken, som vanlig var presis og rask
og kom fint fra sin del". Mulig var Skansens best, men vi kom hederlig fra det også i år.
Imidlertid synes alle at Herland, vår fanebærer gikk en glimrende parade, og tok prisen.
Sandviken holdt musikken.
Onsdag 4/5. Rådsmøte.
Sjefen fortalte at det var kommet svar fra Voss, og denne gangen positivt. Man ble derfor enige
om å avholde landtur dertil i pinsen. Man diskuterte økonomien som ikke var helt bra, og det ble
bestemt å gå i gang med en tredje utlodning. Vedtak om utforming av den nye medaljen ble
enstemmig vedtatt.
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Onsdag 11/5 Rådsmøte.
Der ble bestemt å bestille kaker og brus til 17. mai. Det ble også bestemt å gi Skansens Bataljon
et signalhorn til deres hundreårsjubileum.
Søndag 12/5. Fellesutmarsj.
Grått vær, men med solgløtt. Skansens var arrangør og hadde leid banen fra kl. 9.30 til kl. 13.30.
Skansens vant tilbake begge fotballpokalene fra Sandviken med seieren 1-0 for soldater, og 2-1
for offiserer. Verftet ble slått 4-0 både av Skansens og Sandviken. for soldater, og med 3-1 for
offiserer. Stafetten vant Skansens over Sandvikens med 25 cm. I løp vant Skansens eldste
soldatklasse, men hadde to 16 års gutter med. Sandvikens og Verftets stilte kun med 13 åringer. I
mellomste klasse vant Verftets l. og 2. plass, Sandviken 3. og 5. plass og Skansens tok 4. plass. I
yngste klasse vant Sandviken begge medaljene, samt 3. 4. og 5. plass. Her var vi altså suverene.
Særlig populært var det at Magne Johnsen, den yngste og minste av de alle, vant og denne seieren
var svært så populær og alle heiet seg hese.
Avslutningen ble holdt på Mulebanen, og Sandvikssjefen, som ble holdt for være "størst i kjeften"
holdt tale og delte ut medaljer, pokaler og diplomer. Fin parade av Asbjørn Herland, og slagerne
våre er "mer enn god" sa Skansesjefen.
Fredag 17. mai.
Deltok i morgenprosesjonen med fanegarde som i 57 og 58. Fikk uventet dårlig kritikk i Bergens
Tidende som skrev:" Sandvikens og Natlands Bataljoner slepte avsted med fanen o.s.v. og at
faner ikke hører med i morgenprosesjonen. Fanegarden fikk en skrape, men da sideoffiserene,
som gikk bak alle sa at det bare var noe tøys og ikke sant, sendte sjefen svar til avisen om at
Sandviken fikk pokal i 1957 for å stille med fane og korps, og at anklagen var feil. Ellers var
Sandviken det eneste korpset som marsjerte ut hele prosesjonen. Resten av 17. mai ble en fin dag,
og takket være herr Kvamme fra Sandviken var dette korpset det eneste som stilte med musikk.
Lørdag 21/5.
Korpset gikk runden. Fint vær. Sjefen leste opp for soldatene innbydelsen fra Skansen om
soldatfest for alle dem som deltok som leiesoldater, 22 i alt. Hele korpset skulle stille, og vi hadde
alt fått effektene for symbolisere Skansens i år 1890, så som gamle skjerf, sabler og tregeværer
etc.
Søndag 22/5. Skansens 100-års jubileum.
Korpset var på linje kl. 06:30 i de gamle uniformene, og det var morsomt å se soldater i sixpence
og skyggeluer. Møtte Skansens kl. 07:30 for å delta i det historiske opptog som besto av Skansens
som var dagens korps, Sandvikens som var Skansens i 1890 og Verftets som var Skansens i 1860
med knebukser osv. Senere på dagen deltok hele Sandvikens og Verftets i en soldatfest hvor
guttene fikk masser av is, brus og kaker. Så var det hjem og skifte til vanlig uniform
i det hele korpset var invitert til gratulasjonspelotong. Sandvikssjefen holdt den første talen av
gratulantene og fikk god kritikk i avisen neste dag. Signalhornet ble så overrakt. Kl. 20:00 var
sjefen invitert til gallamiddag. Også her holdt han en vellykket tale og mottok Skansens
jubileumsmedalje av Skansesjefen.
Lørdag 28/5 ble der levert ut blanketter for tegning til landtur til Voss.
Mandag 30/5. Rådsmøte
Medaljene ble diskutert. Det ble besluttet å tildele 3 offiserer, Per Sønnervik, Edmund Tangseth
og Reidar Skare medalje. for 3 år som offiserer. l. pelotong ble beste pelotong. Det ble også
bestemt å overrekke l. løytnant Gerhard Nielsen og troppssjef Bjørn Olsen diplom for 10 år i
korpset. Gerhard Nielsen hadde også 3 år som offiser og fikk 3 års medaljen. Videre gikk man til
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innkjøp av en pokal for beste soldat i korpset og ellers skulle der kjøpes en liten pokal til den
beste loddselger. Løpemedaljer etc. er bestilt. Man regnet med et underskudd på kr. 2.- pr. soldat
på landturen. Sjefen hadde bestilt billetter til toget og fått de moderasjoner som var mulig.
Tirsdag 31/5.
Alle skriftlige tillatelser fra foreldre er kommet inn. Alle deltar. Der var gitt løfte om musikk til
landturen ved tilbakekomsten.
Onsdag l/6 foregår det noe på Festplassen som vi tror må være noe nytt. Referenten skriver:
Flaggfiring på Festplassen. Skansens og Verftet kunne ikke komme så Sandviken ble alene om
jobben, men det gikk bra, selv om sjefen måtte mase mye for å få plass til korpset på
Torgallmenningen som var full av folk.
4/6 Landturen 1960.
Korpset stilte på linje kl. 10.45. Toget skulle gå kl. 11:30. Det var strålende sol og alle var i sin
beste puss. Toget kom presist avgårde. Alle var i strålende humør og viste god oppførsel. To og
en halv time etter var vi på Voss og tok oppstilling på stasjonen. Det var strålende sol og 30
grader i skyggen. Korpset ble knipset av mange "motivhungrige" utlendinger. Lastebilen som
skulle ta bagasjen var møtt frem, og sammen med et par soldater kjørte den i forveien. Korpset
marsjerte gjennom tettbebyggelsen og da korpset kom ut av Vossevangen gikk man i vanlig marsj
til Ungdomsherberget. Da korpset korn til herberget, ble vi møtt med tonene fra Sandviksmarsjen.
Det var bestyreren av herberget som hadde kjøpt platen og på denne måten hilste korpset
velkomme. Det ble en opplevelse å komme i hus. Guttene ble fordelt på 4 manns rom, hver med
en offiser, slager eller troppssjef. 2. kompani var innlosjert i annekset under sin kompanisjef som
hadde kommandoen der. Hvert rom hadde sin romsjef, og dessuten hadde sjef og l. kompanisjef
siste og første rom i korridoren i hovedbygningen for å kunne holde et øye med alt. Alle guttene
viste god oppførsel, og verten var meget fornøyd. Dagen etter fikk de fleste utdelt hederlig. 2 av
faneoffiserene og en del soldater fikk den imidlertid ikke å grunn av fravær. Det ble mye
diskusjon om hvem som skulle ha bestemannspremien blant soldatene. Til slutt fant man at
Magne Johnsen hadde gjort seg fortjent til den. Han har i løpet av året vist en sjeldent god disiplin
og ellers vært meget god. Turen var i det hele svært vellykket og guttene moret seg stort.
Da vi kom til byen møtte det oss en skuffelse. Torleifen hadde ikke fått fatt i musikk. Sjefen holdt
på å få sjokk. Det var bare å forklare situasjonen, men det var unektelig en stor skuffelse å ikke få
høre Sandviksmarsjen, særlig når alt ellers hadde klaffet så fint hele helgen. Men det ble en
verdig avslutning og medaljer etc. ble utdelt under stor jubel. Sjefen takket for seg og for året. l.
kompanisjef ga sjefen et minnebeger samt sjefsorden, og han holdt en meget bra tale.
Fanebæreren gikk en glimrende parade som markerte årets slutt. Årets underskudd er omtrent
som i fjor, kr. 75.-, så der har ikke direkte vært noen økning i korpsets gjeld. Men økonomisk er
nok korpset kommet inn i en dødperiode. Der bør være et reservefond på minst kr. 500.-. Dette
skriver sjefen, Per Normann Sønnervik, idet han takker for 1960.
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