1968
Fredag 19. januar avholdt korpset sin tradisjonelle julefest for soldatene i Sandvikens
Menighetshus (populært kalt ”Banna” ettersom huset tidligere var benyttet som barnehjem). Der
var det fremmøtt bortimot 90 personer. Så stor tilslutning har der sjeldent vært. Det var på
forhånd kunngjort at årets valg på offiserer skulle foregå på denne festen, og derfor gikk
diskusjonen høylydt ved bordene om hvem som skulle bli hva. Etter at alle hadde forsynt seg med
bordets goder var valget første post på programmet. Det ble mange spennende øyeblikk før dette
var over. Etterpå var det leker som vakte stor jubel. Til slutt ble det vist et par filmer. Som ellers
på disse festene var det utlodning. Til slutt kom julenissen, til stor glede for de minste deltakere.
Offiserer 1968.
Rolf Thorndsen
Amund Solend
Frank Jensen
Einar Johannessen
Tore Johannessen
John A. Lervik
Per Helle
Dag Nilsen
Terje Sletten
Steinar Konradsen
Bjarne Berge Hansen

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

Dette året fikk korpset nye vindjakker. I starten av året var det diskusjon om offiserene og
slagerne skulle få vindjakker. Dette hadde vært tradisjon i korpset så langt tilbake som på 1930
tallet. I 1947 fikk alle i korpset, også offiserene og slagerne, nye vindjakker. Så sent som i 1957
bærer både offiserene og slagerne vindjakker til hverdags. Utover på 1960 tallet ble disse mindre
brukt. Denne gangen ble det bestemt at bare guttene skulle ha vindjakker.
Første eksersisdag var lørdag 2/3. Korpset stilte med 44 soldater i 4 pelotonger, 5 slagere samt
alle offiserene. Det var brøytekanter i gatene og Sandvikstorget var dekket av is.
Parkeringsmarkeringene var ikke fjernet og korpset måtte stille på linje utenfor Sandvikstorget.
Som vanlig på første eksersisdag gikk korpset den store runden, ut Amalie Skramsvei og ned til
Slaktehuset. Her ble det eksersert pelotongvis. Dagen ble avsluttet med parade på Sandvikstorget.
Korpset hadde på denne tid ikke noe rådslokale. Man fikk tilbud om lokaler i Amalie Skramsvei 5
(nabobygningen nord for Lærerhøyskolen) men disse viste seg ubrukkelige p.g.a. fukt.
Lørdag 16/3 måtte korpset avlyse eksersisen p.g.a. snøstorm.
Lørdag 23/3 var det vakkert vårvær med godt fremmøte. Hele 56 soldater stilte på linje. Korpset
gikk rett ned på Sandvikstorget etter den lille runden og trente på bataljoneksersisen.
Videre utover våren gikk ukene med trening på bataljonseksersisen tirsdager og torsdager med
hue og rifle. Lørdagene var det å gå runden med kolonnemarsj ned Aad Gjellesgate, pelotongvis
trening ved Slaktehuset, trene bataljoneksersisen på Sandvikstorget og avslutning med parade.
Oppmøtet varierte rundt 40 soldater.
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Utsikten (Sandvikshytten) har også fått et lite innlegg i "Sandviksgutten" dette året, og det er
interessant å lese at korpsets offiserer har tatt hånd om vaktlisten, og står for salget av brus og
kaffe til forbipasserende. Det blir også opplyst i dette innlegget at pengene som kommer inn ved
salget går direkte i korpsets kasse. Sist sommer kunne man telle nærmere 50 personbiler ved
veiens begynnelse i Munkebotten. Det ble da solgt brus og kaffe og saft i store mengder, skriver
innsenderen.
Korpset fikk forøvrig et problem dette året idet sjefen, Rolf Throndsen, som var i hotellfaget, ble
beordret til Solfonn Turisthotell. Han ville sannsynligvis være borte fra korpset halve sesongen.
Det ble da en alvorlig diskusjon om hvorvidt man skulle la l. kompanisjef rykke opp på
sjefsplassen, men man fant en bedre ordning og sesongen forløp uten slike drastiske tiltak.
Et annet problem korpset måtte stri med var parkeringen av biler på Sandvikstorget. Denne
plassen måtte fra nå av betraktes som parkeringsplass for industriarbeiderne i nabolaget, Rieber,
Wallendahl og andre. Der var lite system i parkeringen idet eierne satte bilene fra seg hulter til
bulter. Korpset søkte myndighetene om et ordnet parkeringsforhold godt støttet av Blikkenslager
J. Jacobsen og Herman Skares bedrifter. Disse hadde problemer med tilkomst for vareleveranser.
Det ble fra kommunens side bevilget penger til gjerde på Sandvikstorget og tingene bedret seg
noe. På store dager var det riktig nok mulig for korpset å søke torget ryddet for parkerte biler,
men problemet vedvarte.
Fredag 3/5 var det komplementasjon på Tollboden ved Nordnæs Bataillons 110-års jubileum.
Korpset overbrakte en gavesjekk på 50 kroner. Den populære ordfører Harry Hansen overrakte
jubilanten en sjekk på kr. 500.- fra Bergen Kommune, men dette var jo bare småpenger mot
"Eldre Nordnæsgutters Forening" som troppet opp med en sjekk på kr. 10.000.-. Beløpet skulle
forøvrig gå til ny hytte i Nordnæsdalen.
Korpset marsjerte 17. mai. Her stilte korpset for første gang med de nye vindjakkene. Imidlertid
var bare en det av partiet ferdig slik at kun første pelotong kunne ta de i bruk. Det vakte likevel
positiv oppmerksomhet, og da korpset marsjerte opp Ole Bullsplass klappet folk begeistret.
Først fredag 24/5 kunne resten av korpset utstyres. Det skjedde etter generalprøven før
fellesoppvisningen. Generalprøven ble holdt på Sandviken skole. Denne dagen hadde
skolekorpset øvelse, og de kom ut og spilte under defileringen.
Selve oppvisningen ble avholdt lørdag den 25/5. Så fulgte fellesutmarsjen sammen med Skansens
Bataljon søndag 26. mai. (Her henviser referenten til Bladet nr. 2. 1968. Dette har vi så langt ikke
lykkes å oppspore).
Landturen dette året gikk igjen til Voss som er blitt et yndet utfluktssted for korpset. En episode
fra landturen må nevnes. To av offiserene hadde ”fått napp” hos noen jenter. De ”lånte” en liten
jolle som lå i vannet nedenfor ungdomsherberget. Da de hadde rodd litt rundt hørte de lyden av en
foss. Jentene som var i det romantiske hjørnet ville gjerne at de rodde bort for å se på fossen.
Dette syntes offiserene var en god ide. De rodde etter lyden i den vakre juni-natten. Med ett økte
farten på båten. Samtidig gikk det opp for mannskapet at fossen de hørte gikk feil vei. De klarte
med nød og neppe å buksere jollen bort til en liten holme i elven. Etter mye strev fikk de berget
jentene og seg selv i land. Jollen måtte de la fare. Her ble de, våte som kråker, stående å rope etter
hjelp. Langt om lenge, og etter at de skipbrudne hadde skreket seg hese, var det noen som hørte
dem. Det ble tilkalt hjelp og de ble omsider, og etter stort oppstyr, berget i land.
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Jollen ble funnet igjen lenger nede i elven noen dager senere. Den ble reparert for et hull i bunnen
av Einar Berge Hansen som i flere vendinger reiste ens ærend til Voss. De uheldige roerne hadde
lært en lekse for livet.
Med dette endte en forøvrig god sesong for Sandvikens Bataljon. Referatet bygger på Rolf
Throndsens og John A. Lerviks notater i rådsprotokollen, historiekomitéens sammenfatninger og
redaktørens modifikasjoner og egne notater.
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