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Det er Svein Tangsets sirlige kalligrafi som pryder baksiden av bildet som henger i Huset.
Her finner vi igjen sjefen for 1973 og 1974 Roald Jønsson. Grunnen til at han dukker opp 3 år
etter at han offisielt er gått av er at den valgte sjef ble innkalt til militære, og man var da nødt til å
spørre den avtroppende sjef om å ta korpset, men også han var innkaldt, og man måtte helt ned til
1974-sjefen, Roald Jønsson for å få fylt denne stillingen.
Men det var et lykkelig valg: Det ble en meget travel sesong, og grunnen var jo at Bataljonen
fylte 120 år. Sjefens rapport over sesongen er meget omfattende, men vi tar med det vesentligste.
Sesongen 1977 vil stå tilbake i historien som en hektisk og begivenhetsrik sesong, skriver
Jønsson, og grunnen var klar nok, vi var 120 år. Allerede på julefesten i januar viste det seg at vi
gikk et stort år i møte. Det var fremmøtt ikke mindre enn 107 deltakere. "Huset" var nå i så pass
god stand att vi kunne ha våre aktivitetskvelder der, noe vi lenge hadde ventet på. Og huset ble
flittig brukt. Fra Bydelsutvalget Sandviken/Lønborg hadde vi fått kr. 1000.- til innkjøp av
aktivitetsutstyr, og for disse pengene var det innkjøpt couronne, sjakk, ludo osv. Her hadde vi
også innmelding av soldater etter å ha satt opp plakater i Sandviken, Øyjorden, Lønborg, Eidsvåg
og i Åsane.
Der var også søkt Bergen Kommune om utlån av fritidsrommet i Eidsvåg skole, og dette fikk vi
til disposisjon 9. mars, noe sent. Sjefen, Roald Jønsson holdt her et kåseri om buekorpsene og
Sandvikens Bataljon, og det resulterte i 18 nye gutter, og bataljonen var med det kommet opp i et
antall av 71 soldater, 11 slagere og 12 offiserer. Slagergjengen dette året var meget god. De var
blitt godt opptrenet av Helge Fjærestad. Da der var mange nybegynnere blant soldatene, gikk man
straks i gang med eksersis, og hver tirsdag ble det trenet på Sandvikstorget.
Tirsdag 19. april var korpset invitert til omvisning på Håkonsvern og dette på Håkonsvern ble vi
ønsket velkommen av kapteinløytnant Reigstad og marsjerte så ned til kaien hvor vi hadde
bataljonseksersis. Etterpå var vi med på omvisning på marinefartøyer, og til slutt bar det opp til
kantinen hvor vi fikk servert boller og brus. En uforglemmelig dag før alle guttene. Vi takker
hjertelig Håkonsvern for gjestfriheten.
Nygårds Bataljon var også 120 år dette året og lørdag 23. april var vi til stede med
gratulasjonspelotong og overrakte en vandrepokal.
Søndag 24. april var det fellesutmarsj med Skansens til Stemmemyren, og resultatet av
fotballkampene ble at Skansens vant kampen mellom soldatene, mens Sandviken slo Skansens i
offisersklassen med 1-0. For løp ble det delt ut 10 diplomer hvor Sandviken reiste av med 7.
Lørdag 7. mai var det så fellesoppvisning. Nu skulle vi få resultatet av all treningen. Det var stort
fremmøte av publikum, noe som gledet oss alle.
Skansens var først i ilden, og de gjorde det godt. Men med så mange gutter skal det godt gjøres å
gjøre alt feilfritt. Så vidt vi vet var der ingen feil i vår eksersis, og begge korps hadde grunn til å
være fornøyde.
Jubileet skulle feires den 14. mai, og damegarden hadde klart å få ferdige de nye jakkeemblemene
som er tegnet av Svein Tangseth. Jubileet, som i sin helhet er referert i "Sandviksgutten" nr. l for
sept. 1977, ble i alle deler vellykket. Det store "clou" var vel gamlekarenes oppmarsjering fra
Garmannsgaten under ledelse av Egil Larsen. Hele 90 feststemte karer deltok, og da de marsjerte
inn på Sandvikstorget, vet man ikke hvilke av de to korps man skal mest berømme, de gamle eller
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de unge var begge like stramme og alvorlige. Begge "bataljoner" gikk så hele runden sammen, og
ved Stoltz eiendom, Sandviksveien 62, ble det tale av Johan Aarberg med kransenedlegging.
Men før avmarsjering var det faneoverrekkelse. Sandvikens Bataljon fikk ny fane sydd og brodert
av Damegarden. Det var en vakker fane, og den første som fikk æren av å gå parade med den var
den gamle fanebærer Axel Hovland som overrakte fanen til Terje Thomassen.
Så bar det tilbake til Sandvikens Skoles lekeplass hvor gratulantene var fremmøtt. Det ble et stort
gavedryss hvor selveste ordfører Eilertsen på vegne av Bergen Kommune overrakte korpset et
bordflagg. Korpset fikk også overrakt en vakker sabel fra Sandviksguttenes forening. I det hele
tatt et meget vellykket jubileum.
17. mai ble også meget stilig med offisersfrokost tillaget av damene Vigdis, Nina og Ellen før
korpset dro i prosesjonen. Slik er det når man har er et hus til disposisjon.
Søndag 22. mai var vi engasjert av Sandvikens Ungdomskorps for å delta på Gamle Bergen. Her
overrakte skuespiller Rolf Berentsen korpset den berømte platen "Kjenner du Madam Felle" i
anledning vårt jubileum. Korpset avsluttet denne turen på Hegrenes Valsemølle slik at guttene
kunne gå tilbake til Gamle Bergen for å delta i festlighetene. Offiser og slagere reiste tilbake til
byen for å hilse på Fjellets Bataljon som også hadde 120 års jubileum. På grunn av liten plass på
Pitterhaugen, var festlighetene lagt til Festplassen. Her overrakte Jønsson en vandrepokal, og
ønsket Fjellets god reise til Færøyene.
Torsdag 26. mai gikk et ønske i oppfyllelse for alle buekorpsgutter, nemlig åpningen av
Buekorpsmuseet. Alle korps stilte på Torvallmenning med sjef, adjutant, fanebærer, 2
faneoffiserer og 2 slagere og marsjerte samlet til Murhvelvingen hvor ordføreren offisielt åpnet
museet. I den anledning var der utgitt et orienterende lite hefte om museets tilblivelse redigert av
Arbeidsutvalgets formann Torstein Sletten.
Etter oppfordring fra Bergen Kommune var vi invitert til å delta i "Den store Torgdagen" 2. juni.
Vi stilte med en "drilltropp" som besto av offiserene, slagerne og 12 soldater. Sammen med
skolekorpset og Fjellets Bataljon marsjerte vi til Strandkaien hvor Nygårds ventet. Her hadde
korpsene oppvisning og parademarsj.
Fredag 3. juni var landtursdag med avreise til Haugesund, og denne ble særdeles vellykket. Man
reiste til en forandring med busser og det gikk fint. Ingen var direkte bilsyk, men de fleste gutter
har kvikksølv i blodet, så det kunne ofte bli vanskelig for enkelte å sitte så lenge rolig. Der var jo
to avstigninger for ferger, og denne kombinasjonen bil/ferge, er passelig varierende for
smårollinger. Ellers ble oppvisningen Haugesund meget bra, og sjefen skriver at praktisk talt hele
befolkningen var på bena. på Ungdomsheimen hvor korpset holdt til viste guttene en fullkommen
disiplin, og på fotballplassen i nærheten ble kampene både i fotball og løp avviklet.
På Sandvikstorget etter hjemkomst ble så premiene utdelt og listen ser slik ut:
Beste soldat: Geir Robert Fonnes
Beste nybegynner Arne Lyngård
Beste pelotong 3. pelotong v/ 2. komp. sjef Bjarte Arnesen
Beste slager. Tom Fjærestad
Mest fremgangsrike slager Per Helge Boland
10 års krus Atle Boland
5. års medaljer Knut Espelid, Franz Henrik Oveland, Rolf Johan Ingebrigtsen, Knut Folkestad,
Kennet Molvik.
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Løp. Yngste klasse nr. l. Ove Flygansvær, 2. Trond Johannessen
Mellomste klasse nr. 1 Stein Arild Jacobsen
Eldste Klasse nr. l. Torbjørn Hansen, nr. 2. Paul Terje Jacobsen.
Til sist tar vi med den store dagen for oppslager, Helge Fjærestad, som giftet seg i Biskopshavn
kirke. Dette var noe helt nytt for disse unge guttene, og de gjorde det meste ut av det. Således
stilte man med offiser er og slagere og dannet espalier foran kirken. Her overrakte sjefen en
blomstervase og ønsket det lykkelige brudepar alt godt for fremtiden.
Mathismarkens Bataljon med sine 90 år hadde jubileumsdag 12. juni og vi hadde
gratulasjonstropp til Mulebanen hvor korpset ble overrakt en vandrepokal. Med dette kan
sesongen 1977 gå over i Bataljonens historie som en av våre mest hektiske og begivenhetsrike
sesonger, skriver Roald Jønsson.
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