1969
Sesongen 1969 startet med juletrefest i Sandviken Bedehus 3. februar. Ca 60 betalende gjester var
møtt frem. Pastor Husebye sa noen ord før maten ble servert. Deretter satte guttene til livs store
mengder brus og tebrød. Etter julesangene ble det vist film bl. a. jubileumsfilmen fra 100-års
jubileet i 1957.
Valgene dette året fikk følgende resultat:
Offiserer 1969.
Einar Georg Johannessen
Frank Jensen
Dag Nilsen
Harald Øien
Steinar Konradsen
John Lervik
Bent Landro
Tor Olsen
Brynjulf Berg
Per Helle
Bjarne Berge Hansen

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

Sjefen dette året, Einar Georg Johannessen er tredje generasjon i korpset idet hans bestefar, Einar
Johannessen var trommeslager under Alrik Dahls tid i korpset i 1899. Her er virkelig historie med
mange rike minner fra skiftende tider.
Lørdag 1. mars var første eksersisdag. Været var ganske mildt, men det var litt gammel snø i
gatene. Det var 50 innmeldte soldater men bare 40 stilte på linje. Korpset gikk den store runden
og avsluttet med parade på Sandvikstorget.
I de kommende uker var det som vanlig trening tirsdag og torsdag med hue og rifle og den
vanlige runden om lørdagen. Fremmøtet var i snitt noe over 30 på ukedagene og vel 40 om
lørdagene.
I 1969 hadde guttene i Sandvikens Bataljon store planer. Det ble nemlig lagt opp til Skottlandstur,
noe som hadde spøkt i guttenes bevissthet i mange år, men det hadde skortet på penger. Dette året
var imidlertid økonomien sterk nok til å klare en slik tur. Turen skulle avholdes i tiden 24. til 30.
juni. Korpset skulle reise St. Hans aften og være borte i 6 dager, Først skulle man reise med
"Jupiter" over til Newcastle, og deretter med tog og bus til Edinburgh. Her skulle det etter
planene tas inn på et ungdomsherberge hvorfra man skulle dra på sightseeing turer, ha
oppvisninger og fest for guttene. Man hadde regnet med kr. 60.- for hver soldat som skulle betales
av korpset, og turen ville da komme på kr. 250.- inkludert alt bortsett, fra lommepenger. For
voksne ville turen komme på kr. 600.-. Der var ordnet med ledere for hele turen. Imidlertid var
det nødvendig med minimum 60 gutter for i det hele tatt å kunne realisere turen, men dessverre
ble det kun tegnet 40 gutter, hvilket var for lite. Turen måtte derfor, beklageligvis, avlyses. Denne
beslutningen ble tatt temmelig sent i sesongen, og man var derfor ekstra heldig som fikk leie seg
inn på Voss også dette året. Ellers gikk sesongen greit, med øvelsesdager, eksersis og marsjering
og da oppvisningen på Mulebanen fant sted lørdag 7. juni, var guttene i toppform, og referenten
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vår (Dag Nilsen) skriver, temmelig lakonisk "vi vant, som vanlig". Fellesutmarsjen dette året med
idrettskonkurranser på Stemmemyren måtte på grunn av været avlyses og guttene sendes tilbake
til Sandviken med buss. Det var helt umulig å arrangere noe som helst i retning av fotballkamp
eller Løps konkurranser; slikt kan jo hende i Bergen som kjent. Landturen til Voss var, som
vanlig, svært vellykket. Været var godt og guttene, som nå var nesten lokalkjente på stedet, følte
seg hjemmevante og trivdes med det. Bergen ble man som vanlig mottatt med musikk og mange
tilskuere. På Sandvikstorget var man ferdig med pokal- og premieutdeling allerede kl. 1900.
Vi tar her med sjefens oppsummering av sesongen:
Den l. mars startet bataljonen sesongen 1969 på Sandvikstorget. Denne dagen kan man si et
korpset hadde fått en ny "fasade" idet alle guttene hadde fått nye vindjakker, og de gjorde seg
godt. Det var etter hvert innmeldt 64 soldater. Sesongen åpnet med store forhåpninger om en
utenlandstur, og alt var klappet og klart for den. Dog ble det hele et økonomisk problem for den
enkelte, et problem som enkelte ikke klarte & løse. Beklageligvis måtte vi senere se oss nødt til å
avlyse turen (som kjent skulle det gå 13 år før disse planene lot seg gjennomføre, red. anm.). Iver
manglet ikke da vi gikk i gang med treningen. Vi kan vel si at hovedmålet for treningen er
fellesoppvisningen med Skansens Bataljon. Selvfølgelig er det også andre grunner for trening,
f.eks. fellesutmarsjen med Skansens, 17. mai og til slutt landturen. Og ikke minst, guttene lærer
disiplin og god oppførsel. Treningen ble foretatt i sidegaten til Sandvikstorget og dette var en
skuffelse for oss i bataljonen. Vi trodde virkelig at vi skulle få innvilget vår søknad om en eller to
treningsdager på Sandvikstorget, men det ble avslått. Selvfølgelig disponerte vi Sandvikstorget
om lørdagene, men det er for lite etter vår mening. Trening ble det likevel selv om forholdene
ikke var de beste.
Så kom dagen da fellesutmarsjen skulle gå av stabelen. Søndag morgen den 2. april stilte 46
idretts lystne gutter på linje. Været var ikke så verst da vi startet, men det skulle vise seg at
værgudene ikke var i sitt beste lune denne dagen. Regnet strømmet ned og gjorde all
idrettskonkurranse umulig. Etter mye konferering mellom de to offisersgardene, ble man enige
om å sende guttene hjem igjen med bussen. Man må vel kunne si at dette var det eneste riktige,
for vi kunne ikke sette guttenes helse på spill. Som erstatning for denne avbrutte utmarsjen, tok vi
en søndag guttene med på en ren fjelltur til Sandvikshytten Utsikten.
Den 17. mai, vår nasjonale festdag, men også bataljonens stiftelsesdag, stilte alle offiserene på,
linje kl. 07:00 og foretok den vanlige runde i Sandviken.
Kl. 09:00 var hele bataljonen på linje. Etter noen taler på Sandvikstorget, marsjerte korpset først
til Sandvikens Skole og så til Festplassen for å delta i 17. mai prosesjonen. Da dette var avsluttet
bar det utover i Sandviken igjen hvor pølser, brus og is ble servert guttene. Lørdagen som vi alle
ventet på sto like for døren. Nå var det fellesoppvisning med Skansens Bataljon. Dagen før gikk
med til finpuss, og det fantes nå sikkert en nervøs mage i hver enkelt av oss. Guttene sto formelig
og trippet på linje, de visste alle hva det gjaldt. Innmarsjen på Mulebanen gikk flott, og etter at de
to sjefene hadde hilst på hverandre holdt sjefen for Skansens Bataljon en kort tale. Skanseguttene
var først i ilden med sin eksersis, og da de hadde gjennomført den var det vår tur. Det gikk helt
etter planen og vi var ikke lite kry da vi marsjerte ut. Vi visste at vi denne gangen kanskje var et
lite hakk foran Skanseguttene.
Som avslutning på sesongen kom landturen. Det ble dessverre ikke noen utenlandstur, men som
plaster på såret ble det landtur som varte 2½ dag og den gikk, som så ofte før, til Voss. De ble en
suksess og søndag 15. juni var korpset tilbake på Sandvikstorget. Der ble det ble foretatt utdeling
av følgende premier og medaljer:
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10-års kurs
5. års medalje

Beste nybegynner
Beste Soldat
Beste pelotong
Beste slager
Løp
Yngste klasse
Mellomste klasse
Eldste klasse
Beste stafettlag

Einar Georg Johannessen, Helge
Rasmussen og John A. Lervik
Steinar Konradsen, Bent Landro,
Åge Jacobsen, Trond Hansen og
Frode Hansen
Odd Hatland
Roald Jønson
l. pelotong v/Frank Jensen
Stein Erik Hansen
1.) Geir Vonheim 2.) Geir Mikkelsen
l.) Tom Joacimsen 2.)Eivind Follestad
l.) Dag Nilsen
2.)Helge Rasmussen
2. pelotong

Til slutt takket sjefen alle korpsguttene for den vellykkede sesongen og ønsket alle vel møtt til ny
sesong i 1970.
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