Historikk – Frogner Skolekorps
Starten
23. mars 1952 ble det satt ned en komité som skulle arbeide med å starte et skolekorps
på Frogner. Komiteen besto av Solveig Sørlie, Endre Hamre, Maien Asak, Ivar Nordby og
Ole Henry Johansen og de tre første dannet et interimsstyre.
8. mai 1952 hadde komiteen sitt første møte og Ole Henry Johansen ble valgt til formann
og sekretær. Det ble sendt ut lister for tegning av bidrag, det ble holdt basar på skolen,
tilstelninger på idrettsplassen og skolen for å samle inn penger. Sørum kommune bidro
med kr. 1.300,00 og i oktober 1953 hadde komiteen klart å samle inn kr. 6.481,00. Med
god hjelp av tannlege Leif Sagen ble det kjøpt inn følgende instrumenter fra
Schlagerforlaget:
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esskornetter
b-kornetter
althorn
tenorer
baryton
ess-basser
trommer

til den nette sum av kr. 6.124,75!
Med Ivar Sagen fra Sørum som instruktør startet de første øvelsene i januar 1954.
De første musikantene:
Per Otto Asak
Kari Berger
Harald Børke
Kari Dræge
Jan Dyrli
Marit Daae
Arne Hamre
Trygve Nilsen

Kari Olsen
Jan Rognerud
Liv Slemdal
Brit Slemdal
Tove Slemdal
Liv Skrøver
Knut Tornaas
Harald Økern
Hans Ove Øye

Uniformene ble samlet litt etter litt. Først kjøpte man luer i 1955; musikantene måtte
betale halvparten av beløpet selv. I 1956 ble det kjøpt inn 21 uniformsjakker og i 1957
var uniformen komplett ved at det ble kjøpt inn bukser og skjørt som i sin helhet ble
betalt av foreldrene.
Korpset deltok på sitt aller første stevne på Strømmen i 1957.

1958 - 1962
I 1958 deltok korpset på sitt første landsstevne i Trondheim og felleskonserten på
Lerkendal stadion ble en stor opplevelse for alle som var så heldige å få være med.
24. mars 1962 feiret korpset sitt 10-års jubileum med 150 innbudte. Det ble delt ut
medaljer til musikantene og Ole H. Johansen. Arne Hamre hadde skrevet en marsj til
korpset i forbindelse med jubileet. Denne ble fremført på et stevne samme år.
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1963 - 1967
I 1963 ble det første gang betalt godtgjøring til instruktørene. Kr. 15,- til hjelpeinstruktøren og kr. 25,- til dirigenten!
I juni 1963 deltok korpset på det siste landsstevnet som ble arrangert, deltagerantallet
var blitt for stort.
I 1964 var økonomien i korpset meget dårlig og det ble innkalt til krisemøte. Både
uniformer og instrumenter bar tegn på de årene som var gått. Det ble derfor bestemt å
gjeninnføre medlemskontingent. Denne ble satt til kr. 50,- for enkeltmedlem og 75,- for
to eller flere. Man oppfordret også Frogners befolkning til å bli støttemedlemmer. Dette
skulle koste kr. 10,- pr. år. Av regnskapet ser vi at i alt 142 Frognerfolk sluttet opp om
korpset på denne måten.
I juni 1964 fikk korpset egen fane. En sak som var påbegynt allerede i 1958.
Året etter, i 1965, overtok korpset ansvaret for serveringen ved 17. mai arrangementet.
Inntektene denne første 17. mai beløp seg til kr. 1.315,18! Den første julemessen ble
også avholdt dette året. Her ble overskuddet kr. 893,13! Disse to arrangementene er
fortsatt viktige for korpsets økonomi.
I 1966 ble det vedtatt å premiere trofaste musikanter ved å gi dem en plakett når de fylte
16 år. De første plakettene ble delt ut 17. mai 1967, en tradisjon som fortsatt lever.

1968 - 1972
Etter at landsstevnene ble for store, ble de oppdelt i mindre enheter - landsdelsstevner og korpset deltok på sitt første i Bergen i 1968.
For å få litt fart på økonomien, ble det i 1969 vedtatt å starte en foreldreforening med
hovedformål å skaffe penger til korpset. Det første styret besto av Astrid Korsmo, Stener
Halvorsen og Svend Kristensen.
Dette året ble også vedtatt å skifte ut uniformene. Det ble blå jakker, blå bukser med gule
biser til guttene og hvite skjørt til jentene.
Året 1969 kom korpset i kontakt med Frogner Trykkerier AS. Denne kontakten ble veldig
verdifull i årene fremover, med både faste og sesongbetonte oppdrag. Dette samarbeidet
varte frem til 1994 Frogner Trykkerier AS flyttet til Lørenskog
I 1971 var det landsdelsstevne i Kristiansund med deltagelse av Frogner Skolekorps.
20-års jubileet ble markert med en fest på Frogner skole 9. april 1972 og en tradisjon
med jubileumstur ble startet. Turen gikk til København med konsert i zoologisk have.

1973 - 1977
I 1973 gikk turen til Gøteborg hvor korpset opptrådte i fornøyelsesparken Liseberg.
I 1974 sendte korpset første gang musikanter til sommerskolen som ble arrangert av
Romerike krets av Norges Musikkorps Forbund (NMF). Tradisjoner er godt å ha og
korpset har siden sendt medlemmer til utøverkursene: musikk, instruktør og dirigent.
1977 rundet korpset sin første store milepæl, nemlig 25-års jubileum. På stiftelsesdagen
8. mai holdt korpset konsert med innbudte korps. Trond Haugen hadde komponert en
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jubileumsmarsj som ble fremført ved denne anledningen. Jubileumsturen gikk til Porec i
Jugoslavia. Jubileumsfesten ble holdt i september med innbudte musikanter fra
stiftelsesåret, daværende musikanter og foreldre. Spesielt innbudte var representanter
fra kommunen, NMF, rektorene ved Frogners skoler og tidligere formenn.

1978 - 1982
23. mars 1980 deltok korpset på noe som igjen skulle bli en tradisjon - nemlig kretskonkurransen for skolekorps. Disse har vært holdt på Kjenn ungdomsskole på Lørenskog.
Første gang oppnådde korpset 1. ærespris i 2. divisjon.
Året etter. i 1981, ble de hvite skjørtene (som etter hvert var blitt noe slitte!) erstattet
med blå som harmonerte bedre med guttenes blå bukser.
1982 var også et jubileumsår - hele 30 år! Dette året dristet korpset seg til å starte i 1.
divisjon ved kretskonkurransen. Etter utrolig masse øving og topp innsats av alle
musikantene, oppnådde de en fabelaktig 2. ærespris (mer enn 80 poeng av 100
oppnåelige!!!)
Jubileumsfesten ble holdt på Melvold ungdomsskole 8. mai med mange prominente
innbudte gjester. Tannlege Leif sagen komponerte en marsj til dette jubileet.
For å opprettholde en tradisjon, dro korpset på jubileumstur til Hellas. Da korpset
marsjerte inn St. Hansaften på turiststedet Porto Carras med norske flagg og "Ja vi
elsker" var knapt et øye tørt! Øyvind Nordlie laget en flott lysbildeserie med musikk fra
denne turen!
Samme år ble det også vedtatt at korpset skulle endre navn fra Frogner Skoles
Musikkorps til Frogner Skolekorps.

1982 - 1987
De første årene av denne femårsperioden var preget av at mange av de eldste
musikantene forlot korpset og en "oppbygningsperiode" sto for døren. Året 1984 var et
bunnår, med bare 8 seniormedlemmer og 6 førsteårsaspiranter som egentlig ikke skulle
inn i korpset på ennå et år. Aldersgrensen for rekruttering ble senket med ett år og
dermed fikk korpset plutselig 22 nye aspiranter, så tallmessig så det slett ikke så galt ut.
For å få rekrutter og aspiranter fortest mulig inn i hovedkorpset, fikk alle tilbud om
enetimer.
Tross minimal "bemanning" deltok korpset på flere arrangementer disse årene. Det siste
året av femårsperioden var det 35-års jubileum. Jubileet ble markert på tradisjonelt vis
med jubileumsfest, jubileumskonsert og jubileumstur - nok en gang til Jugoslavia med to
besøk til nærliggende Italia - Venezia og Trieste.

1988 - 1992
I 1988 var tiden moden for en endring av organisasjonsmessig karakter. Styret
forandret struktur og arbeidsdeling for å møte nye utfordringer. Foreldreforeningen ble
lagt ned og korpsråd ble opprettet. Dette er musikantenes talerør og besluttende organ.
Musikantene har også to representanter i styret. Dette er også året for opprettelse av
musikkskole på Frogner, et tilbud til 1. grunnskoletrinn. Tradisjonen med
kretskonkurranse gikk videre med meget gode plasseringer både 1988, 1990 og 1991. I
1990 deltok korpset for første gang i NM for brass band i Stavanger. Det ble en 8. plass i
finalen og 2. ærespris. Samme plassering ble det året etter. i jubileumsåret 1992
oppnådde korpset 2. ærespris i 1. divisjon i kretskonkurransen.
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I 1992 var det igjen jubileum med tradisjonell feiring. Festen og konserten ble holdt
sammen med Sørum Musikklag som feiret sitt 40 års jubileum. Konserten ble holdt i
Lillestrøm Kinoteater med Hans Andreas Kjølberg som solist på euphonium.
Jubileumsturen gikk til Bournemouth i Syd-England.
Stevnet gikk av stabelen i september 1992
For første gang stilte Frogner Skolekorps med instruktører ved sommerskolens M1 kurs på
Darbu. Dette var Tone Bjordal og Thomas Verket.
Våre tidligere musikanter søker nye utfordringer og Ann Kristin Pedersen er med i Norges
Ungdoms Brass Band, Thomas Verket er med i Akershus kretskorps og Lars Andreas
Haug er med i Hedmarks kretskorps.
I 1992 startet en tradisjon med showkonsert med inviterte artister. De første årene hvert
år, men siden bare annethvert år.

1993 - 1997
I 1993 ble det lagt frem forslag om ny organisasjonsplan. Nestlederen hadde alt i flere år
hatt ansvaret for aspirantene og rekruttene. Tittelen "nestleder" falt bort og det ble
formelt opprettet ny stilling som aspirant- og rekruttleder. Varamedlemmer til styret
velges av enkelte grupper, ikke av årsmøtet. Mer av arbeidet skjer "ute i marka" i stedet
for inne på styremøter og dugnadsansvaret fordeles på flere personer. Informasjons- og
distribusjonsarbeidet skulle bli mer effektivt.
Forslaget ble vedtatt som prøveordning for et år. Da prøveperioden var ute, ble det
bestemt å forlenge den med ett år og i 1995 ble den endelig vedtatt.
Korpset fortsetter å delta i konkurranser, både i Akershus og Trondheim i 1996. I
femårsperioden deltok korpset ved stevner og festivaler i Lillehammer, Hønefoss og
Gjerdrum. Korpsets eget jubileumsstevne i 1997 måtte dessverre avlyses pga for liten
påmelding, men korpset feiret seg selv både med jubileumsfest og ditto konsert. Her var
Ann Kristin Pedersen gjestesolist. Jubileumsturen gikk denne gang til York i England,
med stor deltakelse og flotte konserter.
Showkonserter var det hvert år fra 1993 til og med 1996. I 1993 deltok Fraunakoret. I
1995 var Romerike Messingkvintett gjester og i 1996 var Lars Andreas Haug gjestesolist.
Dessuten har korpset hvert år en familietur, ofte kombinert med stevner og konserter.
Disse turene er viktige momenter for den sosiale kontakten mellom musikanter og
foreldre og foreldrene imellom.
Både i 1996 og 1997 hadde korpset konsert i Lillestrøm Kinoteater sammen med de andre
korpsene i Sørum. I 1997 deltok korpset med to ensembler i Akershus-mesterskapet for
ensembler.

1998 - 2002
I 1998 var korpset så heldige å få kontakt med Logistikkhuset PLD på Strømmen. Dette har
sikret en stabil økonomisk situasjon med dugnadsarbeid hver tirsdag.
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I 1999 var det igjen konsert i Lillestrøm Kinoteater hvor korpset sammen med de andre
korpsene i bygda deltok på "En reise gjennom Sørum". Her var Morten Eriksen
Stomperud og Ann Kristin Pedersen var Petra .
Nok en milepæl ble passert - korpset spilte inn sin første CD!
Etter 1998 har showkonsertene bare vært holdt annethvert år, men korpset har hatt nok
av andre mål å strekke seg mot, - hør bare:
Akerhusmesterskap for brassband. Akershusmesterskap for solister. Her har Linn
Antonsen, Stine-Marie Lilleengen, Christian Bull og Simen Osland deltatt. Noen har
deltatt flere ganger. Linn Antonsen, Christian Bill, Simen Osland og Øystein Ulvestad har
også hatt solistkonsert.
Ungdommens kirkekonsert ble holdt i oktober 1999. Her deltok Knut Andersen, Ane
Hals, Cecilie N. Haugen, Kjersti Larsen, Sara Kristin Engen, Christian Blakseth, Håkon
Seiertun og Christian Bull. Under ungdommens kulturmønstring i Frogner Grendehus i
januar 2001 deltok en kvartett bestående av Thea W. Flaen, Line Gamre, Elise Hall Borge
og Kari Hall Borge.
I året 2000 ble det for første gang arrangert kulturdugnad i Sørum kommune hvor man
aktiviserte det mest av kultur i kommunen. Vi håper dette er en tradisjon som kommer
til å fortsette, og korpset er en naturlig deltaker på disse evenementene.
Familieturene i denne femårsbolken gikk til Fredrikstad, med danskebåten til
Fredrikshavn, Gøteborg og Nøtterøy. Noen kombinert med stevner eller seminarer, og
noen hvor det sosiale har vært hovedhensikten.
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