1967
Dette året feiret korpset sitt 110 års jubileum. Valget foregikk i Sandvikens Menighetshus 20.
januar.
Offiserer 1967.
Fredrik Halvorsen
Rolf Trondsen
Frank Jenssen
Amund Solend
Eivind Helland
John A. Lervik
Erik Ellefsen
Einar Johannessen
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2. kompanisjef
2. løytnant
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Fanebærer
Tambur
Adjutant

Korpsguttene hadde store forventninger til sesongen, men innmeldingen av soldater gikk ikke
som ventet. Litt skuffet måtte vi sette sluttstrek ved 55 gutter. Vi hadde så smått lagt opp til å slå
Skansens i eksersis på Mulebanen dette året, og lagt opp treningsdagene deretter. Imidlertid var
ikke været det beste denne våren, og vi mistet 3 treningsdager. Det var også smått med penger og
man ble nødt å sette i gang med utlodning og fille- og flaskeinnsamling. Det ble imidlertid et godt
resultat av dette, og vi så lysere på situasjonen .
23. april gikk det første 110 års jubileum av stabelen. Det var Nygaards Bataljon. Sandvikssjefen
var først invitert til middag på Hotell Norge. Det var et meget stilig arrangement som sikkert har
kostet mange penger, skriver sjefen Fredrik Halvorsen. Deretter tok man oppstilling utenfor
Historisk Museum og marsjerte til Møhlenpris til komplimentasjonsvisitt. Til slutt representerte
sjefen Sandvikens Bataljon på en gamlekarfest arrangert av "Eldre Nygaardsgutters Forening".
Fra protokollen sakser vi:
Torsdag 11. mai. stilte korpset på linje kl. 17:30 i full uniform. Det møtte opp 33 soldater, 7
slagere og alle offiserene.
Fredag 19. mai stilte korpset på linje kl. 17:00 med hue og rifle. Det stilte 40 soldater og alle
offiserene var til stede. Korpset hadde generalprøve på oppmarsjering til defilering før
parademarsj.
Den 20. mai var det så klart for årets store begivenhet. Jubileumsdagen opprant med strålende
vårvær og Sandvikstorget var pyntet med norske flagg og bataljonens røde og hvite farger.
Strøket forøvrig var pyntet og flaggene vaiet over hele Sandviken. Slik ville sandviksbeboerne
hylle sitt korps. Fredrik Skulstad hadde til og med tatt turen opp på Sandvikspilen for å heise
flagget.
Presis kl. 14:45 ble det blåst på linje og et kvarter senere var det klart for avmarsj til soldatfesten i
Bedehuset. Det var forventningsfulle soldater som inntok den vakkert pyntete og dekkete festsal.
Foruten korpsets deltakere var ca. 30 gamlekarer også med på festen. Fra andre korps var
fremmøtt sjefen for Nygaards Bataljon, Lars Berge, og Skansesjefen Jarl Reidar Skare med sin
adjutant. Kl. 15:45, etter at fedrelandssalmen ”Gud signe vart dyre fedreland” var sunget, kunne
de unge vakre småpikene starte serveringen. Dagens meny var ekte guttekost, nemlig pølser og
potetstappe, brus (en gave fra firma Wallendal & Sønn) og til slutt banansplitt. Guttene skuffet
ikke hva appetitten angikk. Det var ikke små kvanta som ble fortært.
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Egil Larsen, sjefen fra årene 1945-46-47, talte til Guttene. Han nevnte de guttene som i 1857
stiftet Sandvikens Buekorps. Han fortalte om gutten (ham selv) som sto og gråt fordi han var for
liten til å være med i buekorpset, men dagen kom da han var stor nok til å bli med og selv gå alle
gradene oppover helt han endte som sjef. Denne tiden betegnet han som den beste i sin barndom
og ungdom. Etter mange og morsomme ord fikk han til slutt samtlige med i utbringelsen av et
”Sandvikshurra”. Årets sjef Fredrik Halvorsen takket gamlekarene for denne festen som i første
rekke de hadde fått i stand.
Ledet av gamlekarsjefen Egil Larsen som ikke hadde glemt sine gamle kommandoord marsjerte
korpset fra Elvegaten kl. 17.00. Til tonene fra Skolemusikken marsjerte vi følgende rute:
Ekrengaten, Aad Gjelles gate, opp Kirkegaten, Formannsvei (her stoppet vi et øyeblikk for å gi
familiene Alsaker og Madsen et hurra som takk for alle de blomstene som korpset har fått opp
gjennom årene). Vi fortsatte så ut Formannsvei, ned i, og ut Amalie Skramsvei og innover
Sandviksveien. Vi gjorde holdt ved Stoltzehuset (Sandviksveien 62) hvor korpsets første sjef
Søren Stoltz i sin tid bodde. Her holdt sjefen en tale og det ble hengt opp en krans på huset. Etter
at musikken hadde spilt et vers av Sandviksmarsjen gikk turen videre innover mot
Sandvikstorget. Hele veien hadde vi vært fulgt av en stor menneskeskare. Kl. 18:00 marsjerte vi
inn på Sandvikstorget til tonene av Sandviksmarsjen. Her sto Skansens og Mathismarkens
Bataljoner samt representanter fra andre korps oppstilt.
Formannen i arrangementskomiteen, Henning Madsen, ønsket samtlige fremmøtte hjertelig
velkommen og bemerket at dette jubileet skulle avholdes i all enkelthet. Etter at Bergenssangen
var avsunget trotte dagens hovedtaler Per Pedersen frem. I sin tale fremhevet han korpsets
betydning for denne bydelen, men han bemerket at det er synd man bare kan beskjeftige guttene 3
måneder i året. Han håpet at man kunne komme fren til en form for fritidsbeskjeftigelse også i
vinterhalvåret. Han ville minnes 3 sandviksgutter som var gått bort siden 100 års jubileet nemlig
herrene Breder Gundersen, Bjarne Bergesen og Ole Bessesen.
Etter denne talen ble ordet gitt til gratulantene. Den første var kommunens representant
varaordfører Ragnar Juell Morken. Han talte til jubilanten som gammel buekorpsgutt og ønsket til
lykke med jubileet. Han overbrakte kr. 500 fra Bergen kommune. Trygve Klungeland overrakte
korpset en ny tromme fra Sandviksguttenes forening.
Slik fortsatte det med taler og gaveoverrekkelser. Til slutt marsjerte korpset opp i Sandviksparken
hvor det ble gjort holdt mens de gratulerende korps paraderte forbi.
Endelig lørdag 27. mai skulle vi møtte Skansens på Mulebanen til fellesoppvisning. Guttene var
drevet hardt på forhånd, men vi hadde våre tvil om det skulle gå bra, i det vi hadde mange nye
gutter. Imidlertid ble vår tvil gjort bra til skamme - våre gutter ga en praktisk talt feilfri
oppvisning, og kanskje var vi en tanke bedre enn skanseguttene. Der ble ikke arrangert noen
fellesutmarsj i SS-alliansen dette året, men vi hadde en strålende tur til Munkebotten hvor guttene
fikk boltre seg med liv og lyst i ideelle omgivelser.
Før landturen til Stavanger, sto igjen å representere Sandvikens Bataljon ved Fjellets Bataljons
110 års jubileum på Pitterhaugen. Etter jubileumsseremonien, marsjerte man samlet til Kristi
Krybbes skole hvor de respektive korps sjefer deltok i pølsefest for Fjellets Bataljons soldater. La
meg ved denne anledning, fortsetter sjefen, få fremheve slagergjengen vår. Under marsjeringen
gjennom strøket imponerte de med en tromming som man sjelden har hørt make til. Med til
historien hører også at Nordnessjefen etterpå uttalte at det må være en ære for et korps å ha en så
god slagergjeng. Etter landturen sto bare igjen å gratulere Mathismarkens Bataljon med sin 90 års
dag.
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Landturen gikk dette året til Stavanger. Dette var andre gangen korpset hadde landtur til
Stavanger. Men man kunne like gjerne endt i Kristiansand dette året. Det hendte seg nemlig at
Kristiansand by hadde jubileum, og et bergensk buekorps var invitert ned for å delta. Dette skulle
foregå 17. mai, og innbydelsen til korpset kom gjennom 17. mai komiteen i Bergen. Det ble
bestemt at innbydelsen skulle gå til Dræggens Buekorps, men dette korpset hadde for mange
gutter - der var vanskeligheter med innkvartering. Dreggens lot derfor innbydelsen gå til Nordnæs
Bataillon men forholdet var her det samme. Man spurte da Sandvikens Bataljon om det ville ta
imot innbydelsen, og rådet ble innkalt. Imidlertid hadde vi Jubileet å tenke på den 20. mai. Det
var videre vanskelig å få guttene fri 18. mai. Det ble også spørsmål om penger i det der ikke var
bevilget nok penger til feiringen i Kristiansand. Man bestemte derfor ikke å ta imot tilbudet, og
landturen gikk derfor, som først planlagt, til Stavanger.
Turen ble, som sist, meget vellykket. Innkvartering ble som sist på Mosvangen Ungdomsherberge
hvor korpset ble svært godt mottatt med gode oppholdsrom og god mat. Guttene oppførte seg
eksemplarisk, og de tradisjonelle fotballkamper og løpskonkurranser ble avviklet. Tilbake turen
gikk med M/S ”Leda” etter først å ha hatt en oppvisning på Torget i Stavanger. Det var festlig for
guttene å få reise med en så stor båt hjemover og det ble litt av en opplevelse.
I Bergen ble man møtt med Sandviksmarsjen på kaien og avslutningen fant sted på
Sandvikstorget som vanlig etter utdeling av de tradisjonelle medaljer. 4. pelotong ble kåret til
beste pelotong. Pelotongsjefen Eivind Helland fikk utdelt vandrepokalen. Som beste nybegynner
hadde man tatt ut Jarle Olsen. Beste soldat ble Steinar Konradsen. Som fikk denne pokal til odel
og eie. Beste slager ble Per Helle.
I løpet av sesongen har korpset også rukket å delta i innvielsen av Wallendahls nye lagerbygning
ved Ludebryggen. Dessuten har korpset deltatt i et arrangement på ”Gamle Bergen” i Bergen
Golfklubbs regi. Det er oppløftende og inspirerende for korpsgutter å få være med på og å se at
bedrifter legger merke til oss og kan bruke oss til slike arrangementer.
Sjefen takket til slutt for tilliten som er vist ham ved å velge ham til sjef og for en vellykket
sesong.
Flere detaljer fra arrangementene dette året kan leses i bladet Sandviksgutten nr. 2 1967 som man
finner på nettsidene.
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