Reisingen av hytten.
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Byggekomiteen nedla et stort arbeid. Selv om
de øvrige gamlekarene hjalp til med de tyngste
løftene falt svært mye på komitémedlemmene.
Dræggeguttene som allerede hadde sin hytte
ferdig i 1927 utmerket seg ved å ta del i det
tunge arbeidet med å bære opp materialer. “Vi
skulle jo samme veien” var kommentaren.

Fakta om Sandvikshytten.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Opprinnelig hytte bygget i 1902.
Gitt til Sandvikens Bataljon I 1928.
Sandviksguttenes forening stiftet 1931.
Bestemmer å bygge ny, større hytte.
Byggekomite nedsatt 1933 under Sf’s ledelse.
Stor innsats for å finansiere bygget.
Kranselag 19. mai 1934.
Innvielsesfest 7. juni 1936.
Totalkostnad (materialer) kr. 1 389,62.

kostnaden for hytten 7 år tidligere. Det
holdt til et dekke av stor, rektangulær
skifer, 2736 i tallet. Og dette skulle bæres
opp på ryggen.
I 1943 var skifertaket på plass.

Ikke bare slit og arbeid
I foreningens møteprotokoll fremkommer
det at arbeidsbyrden nok ikke var helt jevnt
fordelt. Man beklaget seg over at mange av
medlemmene helst viste sin iver for hytten
når det var festligherer på gang. Og
festligheter var det.
Dette var jo i en tid hvor lørdag var
arbeidsdag, og de færreste hadde
anledning til å komme seg ut av byen; enn
si komme seg fri fra trangboddhet og
forpliktelser i helgene.

Innvielsesfesten i hytten 7. juni 1936.
Over 40 gjester fikk plass rundt bordene.
Fotograf: Ukjent.

Det videre arbeidet med hytten.

Den opprinnelige Sandvikshytten eller Utsikten som
den egentlig heter. Den gamle hytten ble bygget ca.
1902. Bildet tror vi er tatt i 1926‐27. Personen til høyre er
Sigurd Johannesen (f. 1909). De to andre er
antagelig brødrene Berentsen. Fotograf ukjent.

Den utsatte beliggenheten viste deg snart å
by på utforfringer. Til tross for at hytten ble
utstyrt med stålstag og andre sikringstiltak
skulle det vise seg at bergensværet på dette
stedet etter få år førte til at det ble
nødvendig med utbedringer. Dette skulle vise
seg å bli en permanent bekymring for
skiftende hyttestyrer. Det ble tidlig klart at en
del av materialbruken ikke holdt mål. Det ble
først bestemt å utbedre taket. Et stort
innsamlingsarbeide resulterte i kr. 1340,
nesten like mye som den opprinnelige

Muntre gamlekarer på vei til hytten
medbringende rikelige forsyninger. Bildet er
tatt i 1937 ved den nordre demningen i
Munkebotsvannet. Det er antagelig tatt i
forbindelse med foreningens sommermøte
dette året. Fra venstre byggekomiteens
forman Chr. Pedersen og Herman Skare
(med varebil). Legg merke til stålrennen i
bakgrunnen. Fotograf: Ukjent.

Organisering av driften.
Gamlekarene sto for byggingen av hytten og det
var enighet om at foreningen skulle ha
eiendomsretten. Bataljonen derimot skulle ha
bruksretten. Derfor skulle den også ha ansvaret
for vakthold i helgene. Og så skjedde da det som
måtte føre til en aldri så liten konfrontasjon
mellom yngre og eldre. Den første vaktlisten ble
ikke godkjent av Hus‐ og Hyttekomiteen. Som
rimelig var, ble offiserene fornærmet. Guttene
vendte ryggen til Sandvikshytten så lenge de ikke
fikk ha eneansvaret for vakthold der. Tidligere I
offiserer og andre interesserte hadde påtatt seg
ansvaret, og vi har vel her et typisk eksempel på
hvor lett det kan gå prestisje i forholdet dersom
gamlekarene gjør for mye av seg. Men det hele
jenket seg etter hvert, og Sandvikshytten ble det
den var ment å være: Et kjært og velbrukt
samlingsted både for korpset og de eldre. Frem
til 80 tallet var korpsguttene aktivt med både i
driften og bruken av hytten. Senere er
korpsguttene kommet i mindretall. Egentlig var
det den gamle kjerne av aktive korpsgutter som
gikk over i gamlekarenes rekker. I de senere år
har lavere rekruttering til korpset gjort at denne
kjernen av tidligere korpsgutter har måttet stå
for mye av driften.

Som tidligere nevnt har hytten en beliggenhet som
stiller store krav til motstandsdyktighet mot
elementene. Man kan opp gjennom hyttens
historie lese om gjentatte forekomster av lekkasje
og bygningsskader. Hytten har måttet gjennomgå
flere store ansiktsløftinger.
Det har vært eksperimentert med ulike materialer på
vegger og tak. Ovner og peiser har vært byttet ut og
montert med ulike skorsteiner. Kjøkken har vært
skiftet flere ganger. Ulike løsninger for avløp og brønn
har avløst hverandre. Fargevalget har også variert
etter engasjerte diskusjoner i foreningen.

De siste 15 – 20 år.
Den siste store totalrenovasjon ble utført fra
1993 til 1996 under ledelse av daværende
hytteformann Helge Olsvold. Det ble lagt nytt
gulv, nytt tak, nytt utvendig og innvendig panel, satt
inn nye vinduer, nytt kjøkken, ny ovn/peis og ny
skorstein samt innført nye rutiner som har stabilisert
tilstanden for bygningen.
Ved til oppvarming har alltid vært oppfattet som
en unødig utgiftspost. Å bære vedsekker på
ryggen fra Munkebotn er dessuten en utakknemlig
oppgave. En gave fra Skogselskapet i 1936
på 400 furuplanter har nå vokst seg store. En
gave på kr. 50.000 fra Sparebanken Vest ved
korpsets 150 års jubileum i 2007 satte styret i
stand til å anskaffe utstyr for å nyttiggjøre seg
Skogselskapets gave fra 1936. Med aggregat og
effektiv redskap kan årets vedforsyning
produseres i løpet av noen dugnadshelger. Et
tilbygg for oppbevaring av ved og redskaper ble
det også penger til.

Aktiviteter i hytten.
Den ordinære drift og det som flesteparten av de
turgående legger merke til har vært Åpen hytte
søndager mellom 11 og 15. Tidligere om årene
har det i tillegg vært en del faste arrangementer i
hytten. I en rekke år arrangerte styret
Sandviksfjellsturen. Her vanket det både nåler,
medaljer og vandrepokaler.
Juletreffet var også en årviss foreteelse. En rekke
av foreningens eldre garde opptrådte i disse
årene som Julenisse til de aller yngstes store fryd
og fornøyelse. Det som i midlertid har vært den mest
sosiale aktiviteten og drivkraften i styrearbeidet, i
alle fall de senere år, har vært vedlikeholdet.

Resultatet av vedproduksjonen i 2010 lagret i et
midlertidig skjul på hyttens østside. Foto: KL.

Juletreff 1998 Svein Tangseth er nisse.
Foto: Helge Olsvold.

Dette var en smakebit på Sandvikshyttens historie. En
mer utfyllende beretning vil komme i reportasjer i
korpsets blad Sandviksgutten og på våre hjemmesider:

www.sandvikensbataljon.no
Styret.

