1963
Sesongen 1963 ble ikke av de store når det gjaldt antall gutter. Gjennomsnittet lå på noen og førti
soldater. Valgene på Sandvikens Skole fikk følgende resultat:
Offiserer 1963.
Rolf Henning (Dolla) Rasmussen
Terje Kvamme
Bjørn (Lillegutt) Olsen
Terje Engevik
Asbjørn Moldestad
Svein Tangseth
Odd Christensen
Jan Sverre Sage
Eivind Helland
Sigbjørn Nilsen
Fredrik Halvorsen
Sigbjørn Nilsen sluttet etter kort tid.

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

Foran fra venstre:
Terje Kvamme, Rolf (Dolla) Rasmussen, Fredrik (Medd’n) Halvorsen, Bjørn (Lillegutt) Olsen
2. rekke: Terje Engevik, Svein Tangseth, Odd Christensen, Asbjørn (Appa’en) Moldestad.
Bak: Jan Sverre Sage og Eivind Helland.
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Første eksersisdag var lørdag 2. mars i pent vær, men kaldt. Man kunne ikke øve på
Sandvikstorget på grunn av is. Det ble derfor heller ikke noen parade. Første rådsmøte ble avholdt
tirsdag 11. mars. Landturen ble diskutert, og Voss og Øystese ble nevnt. Øystese ble nevnt fordi
Terje Kvamme ”hadde en jente der inne”. Han fikk forøvrig i oppdrag å undersøke hva som ble
billigst.
Man tok opp et forslag om å skrive til foreldre og gjøre oppmerksom på et det gikk an å tegne seg
for et abonnement på ”Sandviksnytt”. De følgende lørdager ble der trenet i eksersis, og guttene
kom seg etter hvert, selv om det var svært mange nye dette året. Mandag den 17. mars stilte man
på linje kl. 1700 for å være med på Brygge aksjonen som var arrangert av konservator Herteig for
Bryggens Bevare1se. Man møttes på Torgalmenning sammen med Dreggens, Sydnes og
Skansens som også tok del i denne aksjonen. Soldatene fikk utlevert merker som skulle selges
blant publikum. Inntekten gikk direkte til Bryggens Bevarelse. Den l. april får korpset kjøpe to
nye ”gamle” trommer av Sandvikens Ungdomskorps for kr. 35.- pr. stk. Et godt tilskudd til
effektene som spesielt slagerne var glade for.
Mandag 8. april, under bata1jonseksersisen, kom det til en liten skjermydsel mellom l.
kompanisjef og sjefen. Den første mente det var ham som skulle kommandere ”første på kne,
annen ferdig gevær” i faneforsvar. Sjefen mente det var ham. Det ble til at sjefen fikk sin vilje.
Påsken falt den 9. april dette året, og den 20. april tok man til igjen, og guttene så ut som om de
var godt uthvilte. Slagerne har aldri slått så godt som i dag.
Lørdag 27. april gikk man kolonnemarsj fra Aad Gjellesgate og til slutten av Ekrengaten med
meget godt resultat. Kolonnemarsj var en form for gatemarsj som tok seg meget godt ut, og når
den var riktig innøvet og guttene gikk som perler på en snor, pelotong for pelotong i bredden, var
det ganske pent.
Tirsdag 30. april var det rådsmøte hos Rolf (Dolla) Rasmussen. Her møtte også Johan Aarberg.
Her ble igjen landturen diskutert. Man bestemte seg for å droppe både Voss og Øystese, og
istedetfor reise til Kvamsvåg. De andre prosjektene ble for kostbare. Rolf Rasmussen var av den
økonomiske legning som vurderte kronene.
Etter Johan Aarbergs forslag ble man enige om at alt arbeid med bladet ”Sandviksnytt” igjen
skulle overtas av offiserene. Johan Aarberg kritiserte forøvrig salget av bladet som han synes gikk
for tregt.
17. mai dette året ble det fulgt en annen rutine enn tidligere.
Korpset stilte på linje kl. 8.30. Johan Aarberg var tilstede og tok bilder av offiserene. Bakgrunnen
var fyrhuset til Solberg, det såkalte”Marha Harbitz sitt hus”. Fra Sandvikstorget marsjerte korpset
til Sandvikens Skole hvor elevene var samlet. Etter en kort tale av overlærer Opedal ble det
marsjert til Rothaugens skole hvor også elevene sluttet seg til, og slik gikk det videre til
Krohnengen og til Kristi-Krypbes skoler. Her sluttet elevene og Skansens Bataljon seg til.
Deretter marsjerte man til Festplassen hvor flaggtoget startet. Dette var en ny ordning. Da
Sandvikens Bataljon var på høyde med Logen ”Den Gode Hensikt” passerte den Sandvikens
Ungdomskorps som stemte i med Sandviksmarsjen, og sideoffiserene kommanderte ”givakt”. Et
fint innslag.
Etter Flaggtoget, marsjerte man til Torget hvor guttene fikk fri, men hadde beskjed om å møtes på
skoleplassen kl. 12.15 til brus og kakefest. Korpset hadde søkt overlærer om å få benytte
gymnastikksalen, men dette ble dessverre avslått. Dette var noe uventet, idet skolens ledelse
hadde vært svært velvillig mot korpset de aller fleste ganger der var søkt om slike ting. En grunn
må det likevel ha vært. Imidlertid var det fint vær og guttene klarte seg fint ute. Igjen tok Johan
Aarberg bilder av offiserene, slagerne og til slutt da fanebæreren gikk parade.
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Lørdag 25. mai hadde korpsene fellesoppvisning med Skansens Bataljon på Sandvikstorget.
Begge korps gjorde det meget bra, men en eldre sandviksgutt hadde sagt at Sandvikens var best
(selvsagt). Skansesjefen holdt en liten tale her hvor han beklaget seg over den dårlige tilslutning
av gutter til korpsene i de siste årene. Han mente foreldrene hadde megen skyld i dette idet de
burde oppfordre guttene til å være med i korpset for derved å støtte opp under en hundreårs
gammel tradisjon i vår by.
Søndag 26. mai var det fellesutmarsj med Skansens Bataljon på Stemmemyren. Her ble det
konkurrert i fotball og løp. Skanseguttene tok nær sagt alt i fotball idet de vant soldater i yngste
klasse med 2-1. Soldater eldste klasse ble det uavgjort l-l, men i kampen mellom offiserer vant
Skansens med hele 5-1. Imidlertid gjorde Sandvikens det bedre i løp idet dette korpset tok 5 av 9
diplomer. På hjemveien ble korpsene møtt av Sandviken Skoles Musikkorps ved trikkesløyfen og
under full musikk bar det til Sandvikstorget for avslutning.
Landturen 1963 gikk den 9. juni til Kvamsvåg. Dette var tredje gangen korpset var i Kvamsvåg,
og var blitt like godt mottatt hver gang. Været var helt strålende denne dagen, og det hele ble en
fest. Damegarden var med og sørget for kaffe og buljong, og solgte pølser og brus. Det gikk unna
alt. Der ble etterpå konkurrert i fotball og løp. Fotballkampen sto mellom offiserene og slagerne,
en kamp som slagerne vant.
Resultatene i løp var følgende:
Yngste klasse:
Nr. 1. Jan Erik Skau
Mellomste klasse:
Nr. l. Henning Nistad
Eldste Klasse:
Nr. 1. Kjell Lervik
Offiserer:
Nr. l. Terje Kvamme

2. Jørn Ove Johannessen
2. Dag Nilsen
2. John A. Lervik
2. Terje Engevik

Turen hjemover gikk uten uhell, bortsett fra at en av soldatene mistet sin rifle på sjøen, og måtte
være foruten den på hjemveien. Da båten la til kaien, spilte skolekorpset Sandviksmarsjen. Det
gjorde de så fint at man ikke skulle tro at de kun hadde øvet på den tre ganger.
Der var mange folk på kaien, og masse turister i byen som fikk det travelt med sine
fotografiapparater. Men gamlekarene glimret med sitt fravær, dessverre. I et innlegg i
”Sandviksnytt” tar sjefen for 1963 dette opp, og fastslår at der burde vises mer interesse fra de
eldres side, også på alminnelige øvelsesdager, og ikke bare ved jubileer. Det ville styrke guttenes
moral å få se sine foreldre på Sandvikstorget en og annen gang. Da hadde man fått noe mer å
arbeide for og det ville stimulert interessen atskillige grader og fått guttene til å føle at de gjør en
innsats. Korpset trenger også de eldre rent økonomisk, det er tungt for de unge offiserer å klare alt
alene, og det kan i lengden skade korpsets drift. Her vil vi være enig med Rolf Rasmussen, men i
de senere år har dette bedret seg spesielt gjennom det arbeid Sandviksguttenes forening utfører til
fordel for korpset.
På Sandvikstorget ble det utdelt 7 pokaler:
Vandrepokal til beste nybegynner gikk til Per Helle.
Pokalen til beste soldat gikk til Kjell Lervik.
Vandrepokal til beste pelotong ble tildelt l. pelotong v/ Terje Kvamme.
Vandrepokal til beste pelotong i løp gikk til 2. pelotong v/Terje Engevik.
3 gutter fikk et beger til odel og eie for deltagelse i korpset i 10 år, nemlig sjefen Rolf (Dolla)
Rasmussen, l. kompanisjef Terje Kvamme og slageren Jan Olaf Larsen.
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Sjefen takket spesielt Damegarden dette året for god innsats og arbeid for korpset, idet den har
vært flink til å skaffe gevinster til utlodning og sydd alle de utdelte 75 ”hederlige”. Han
oppfordret til at flere sandviksjenter slutter opp under dette tiltaket, og spesielt henstilte han til
guttenes mødre å ta del i arbeidet for korpset.
Om de økonomiske forhold i 1963 er det å si, at det er en av de første ganger korpset har hatt
overskudd i kassen, og dette overskuddet var hele kr. 600.-. Det gode resultatet skyldes for en stor
del salg av ”Sandviksnytt” og fra den støtte korpset har hatt av Damegarden. Godt gjort.
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