1978
Valget på offiserer dette året fikk følgende resultat:
Offiserer 1978.
Knut Arve Johannessen
Bjarte Arnesen
Trond Ingebrigtsen
Terje Thomassen
Dag Reinhardt Abrahamsen
Torbjørn Hansen
Helge Fjærestad
Per Arne Flygansvær
Terje Kallestad
Rune Espelid
Paul Terje Jacobsen
Fredrik Staib
Carl Erik Starefoss

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

På foranledning av en artikkel i Morgenavisen i forbindelse med likestillingsloven hvor det ble
fremholdt at "selvsagt måtte piker ha adgang til å begynne i buekorps", ble det en del diskusjon
om dette tema. Offiserene tok et avgjort nei-standpunkt, og spurte seg selv hvordan i all verden
lovmakere i Oslo: kunne presse en slik bestemmelse på et bergensk buekorps? I Sandviksgutten
ble en del gutter (soldater) intervjuet om samme saken. Også her var svaret negativt, det ble nei
over hele linjen.
I samme nummer av Sandviksgutten har Roald Jønsson et morsomt intervju med skuespiller Rolf
Berentzen. Som ekte Bergens kjuagutt elsker Berentzen buekorps, og forteller at han selv bodde
på Skansemyren., men "var født på Nordnes" og da var det naturlig at han meldte seg inn i
Nordnes Bataljon. Imidlertid ble det et stort problem for ham å ta seg frem til Nordnes på
lørdager. Han måtte jo passere både Skansens og Fjeldets enemerker, og det var ikke lett. Det
hendte, forteller han, at han måtte gå rundt hele Kalfaret for å ta seg frem til sitt korps for å slippe
juling. Imidlertid har Berentzen alltid vært tiltrukket av Sandviken, og på Gamle Bergen har han
funnet et deilig sted å bo i de vakre omgivelser og omgitt av verdige fortidsminner.
Nordnes Bataljon fylte 120 år i 1978 og det ble feiret den 3/5 i høytidlige former med salutt fra
Fredriksberg og et stort oppbud av eldre karer. Sandvikens Bataljon var møtt opp med
gratulasjonstropp, og overrakte korpset en vandrepokal.
Wesselengens Bataljon feiret sitt 105 års jubileum, og også her stilte Sandvikens Bataljon med
gratulasjoner og vandrepokal. Her var det forbausende dårlig fremmøte av eldre karer, til tross for
at det var disse som hadde presset frem at korpset skulle tas opp igjen etter at det hadde lagt nede
i 14 år. Som man har sett i de senere år hadde Skansens og Sandvikens Bataljoner opptrådt alene
etter at SVS-alliansen opphørte. I dette året, 1978, tok man i fellesrådet for Skansens og
Sandvikens Bataljoner opp tanken på få med et tredje korps, og valget falt på Sydnes Bataljon.
Dette ble forespurt, og svarte positivt. Derved ble SSS-alliansen innledet. Man ble enige om at
dagen for fellesutmarsj og fellesoppvisning ble lagt til slutten av april, og arrangementet forøvrig
ble ordnet slik: De tre korps møtes på Torgallmenning kl. 16:30, og marsjerer derfra nedover
Torget til Vetridsallmenning, videre opp Skansesvingene til Skansens Brannstasjon. Herfra
marsjeres videre til Fløybanestasjonen i Fjellveien og utover Fjellveien til Mulebanen. Der følger
med tre musikkorps som skifter på å spille. Som man ser, blir det en lang marsj, og med en
oppvisning å se frem til, kan det bli strabasiøst nok. Imidlertid ble turen gjennomført i 1978 med
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et godt resultat, og som et morsomt innslag ble arrangert en slagerkonkurranse i Skansesvingene
som Sandvikens Bataljon sies å være vinner av. Tevlingen sto a mest mellom Sydnes og
Sandvikens idet Skansens kun hadde 7 slagere i aktivitet. Undertegnede har selv trommet i
Skansesvingene i mange år, og kan bevitne at man hører best sin egen tromme.
Det ser ut til at de unge giftet seg svært så ung denne tiden. Ikke før hadde korpset behørig dannet
espalier for Tambur Helge Fjærestad i Biskopshavn Kirke, så troppet man opp i Sandvikskirken i
1978 for å feire og gi sin tributt til Fanebærer Terje Thomassen med sin Nina med nye espalier.
Landturen.
Også dette året hadde man store planer for landturen, og denne gangen slo det til. Man fikk
arrangert turen til Hønefoss, av alle steder. Fanebærer Terje Thomassen forteller:
Der var samlet omkring 60 soldater og offiserer da vi den 10. juni kl. 13:30 sto klare på
Sandvikstorget for avreise. En av de gule bussene var leiet fot anledningen og med denne bar det
til jernbanestasjonen og til toget som skulle ta oss til Hønefoss. Det ble en lang tur, hele seks
timer tok det før vi kom frem, men det var en opplevelsesrik tur med mye moro på toget. Fru
Jønsson og fru de Lange hadde forberedt seg godt og hadde laget både boller og andre gode ting
som da ble fortært på toget. I Hønefoss hadde man leiet overnatting på Ungdomsherberget. Vi
sendte bagasjen avsted med buss, og marsjerte med hele korpset gjennom byen hvor vi vakte stor
oppsikt. Guttene var passelig trette etter den lange jernbanereisen, og det ble snart stille i huset.
Kl. 07:00 om morgenen var det frokost og så skulle fotballen frem. Imidlertid lå denne igjen
hjemme, og Roald Jønsson og undertegnede måtte på byen og kjøpe ny, og da var situasjonen
reddet. I Ringeriksbladet var det en stor reportasje om korpset og man må si at guttene oppførte
seg mønstergyldig. Om ettermiddagen stilte alle i uniform og marsjerte gjennom byen til
idrettsplassen hvor vi hadde en strålende oppvisning som vakte stor beundring. Flere hundre
tilskuere overvar denne. Om kvelden fikk guttene gå på Tivoli som lå like ved siden av
Ungdomsherberget. Dette var det stor stas, og guttene moret seg stort.
Søndag var det avreise kl. 12:00 og alt gikk fint med marsj gjennom byen og til jernbanestasjonen
hvor all bagasjen var tilkjørt tidligere. Hjemreisen gikk etter programmet og ca. kl. 18:00 var vi
hjemme igjen og ble møtt av Sandviksmarsjen og glade foreldre som var lettet over å få guttene
velberget hjem igjen. På Sandvikstorget var det utdeling av medaljer som vanlig. Resultatet av de
forskjellige øvelser ble:
Beste soldat
Beste nybegynner:
Beste pelotong
Beste slager
Mest fremgangsrike slager
Tre års offisersorden

Arne Lynngård
Trond Ove Monsen
4. pelotong v/Torbjørn Hansen
Trond Ove Monsen
Aslak Johnstad
Terje Kallestad, Rune Espelid,
Dag R. Abrahamsen, Trond Ingebrigtsen

5 års medalje

Geir de Lange, Geir Robert Fonnes, Tom Strømsnes, Trym
Jensen, Terje Kallestad,
Dag H. Abrahamsen, Ronny Engeset,
Stein A. Jacobsen, Ronny Muri, Trond Ove Monsen

10 års krus

Trond Ingebrigtsen.
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Resultater løp:
Yngste klasse:

nr. l. Ove Flygansvær
nr. 2. Ståle Fjelstad

Mellomste klasse:

nr. l. Stein Arild Jacobsen,
nr. 2 Ronny Muri

Eldste klasse

nr. l Arne Lynngård,
nr. 2 Dag H. Johnsen

Offiserer:

nr. l. Henrik Thomassen
nr. 2. Terje Thomassen

Stafett:
Fotball:

nr. l. l. pelotong v/ Bjarte Arnesen.
nr. l. l. pelotong v/ Bjarte Arnesen

Korpset deltok også i Buekorpsenes dag dette året og det ble en stor forestilling som kolliderte litt
med festspillstafetten, men arrangementet gikk ellers etter programmet. Spesielt vakkert var det
da samtlige buekorps deltok i paraden med sine faner, et syn som fikk mange av de eldre til å
stryke seg med handbaken over øynene. Av andre arrangementer må nevnes at Sandvikens
Bataljon dannet espalier utenfor Grand da skuespiller Rolf Berentzen feiret sin 60 års dag.
Korpset ble også engasjert av Tores Auto på Nesttun ved åpningen av nye lokaler, likeledes var
korpsets offiserer tatt ut ved Vesta-Hygeas rebusløp hvor de sto vakter ved rebusposter. Dette
gledet i alle fall kassereren. Som man ser, kan buekorpsene brukes til litt av hvert både ved
festlige anledninger og som PR-objekter.
Sluttresultat: en meget allsidig og god sesong.
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