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I samband med at det i 17.mai-referatet stod ukanskje stortromma ble for tung 
selv om det var to som bar den)) har vi mottatt falgende fra trommeslageren i As- 
vang guttemusikkorps: 
aJeg er 10 i r  gammel, men likevel barjeg stortromma selv den lange veien fra As- 
vang skole til Moholt kirke og derfra hele veien ti1 byen og gjennom byen og tilbake 
igjen)). Det var noe ti1 trommeslager det. A nei, pionerguttene i Asvang guttemusik- 
korps var karer som hadde det bide i hode og beina, kom ikke i si annet! 

Takket vare instrumentene fra Reitgjerdet, hadde Asvang skolekorps et Start- 
grunnlag. Men det trengtes kontanter i tillegg. N i  var det stor interesse for korpset i 
skolekretsen. Mange gav pengegaver, bide en og flere ganger. Det var ogsi lett i 
f i  gaver som kunne brukes som gevinster ved de utallige utlodningene som mitte 
til. Artig er det i legge merke ti1 at naturalia var vanlige og populare gevinster. H ~ s -  
ten 1947, for eksempel. Da bestod utlodningsgevinstene av 1 oksesteik, 1 kg. egg, 
1 kg. honning og ei kringle! 

Ellers var sang og musikkvelder en fin mite B skaffe penger pi.  Samlingskvelder 
med underholdning av korpset og andre (plus?. den obligatoriske utlodningen) kunne 
samle mange hundre personer. S i  seint som i 1952 matte 200 personer opp for i 
hare korpset spille og for i stotte akonomisk. Dette vitner om stor interesse, men 
det viser nok ogsi at tidene forandrer seg. De seinere irene har en vert nadt ti1 i ta 
i bruk andre midler for B skaffe penger. 

1 1954 ble det vedtatt i danne en stetteforening for korpset. Den skulle ha som 
hovedoppgave i skaffe ti1 veie penger ti1 driften. Samtidig skulle den hjelpe ti1 p i  
det praktiske omridet. Slik fikk vi Madreforeningen. Den ble etterhvert en uvurderlig 
stattespiller for styret. Vi vil komme ntermere inn pB dens historie i et eget avsnitt. 

Etterhvert ble det ogsi flere hull som mittefylles med penger. Noter mitte skaf- 
fes. Instrumentparken mBtte stadig repareres. fornyes og utvides. Det samme 
gjaldt uniformene. En uniformsjakke kostet omtrent 80 kroner i 1953. Det var 
mange penger! Dirigenter og stadig flere timelarere mitte ha sin lann. Fra 1952 ble 
det ogsi vanlig med Brlige turer, den fmrste langturen gikk ti1 Gjavik. Det ble mange 
og lange diskusjoner om berettigelsen av denne turen. Til slutt ble det bestemt at 
hver deltaker skulle betale 20 kroner hver, resten skulle korpset dekke. Fra 1954 ble 
det holdt irlige notekurs for de elevene som ville prove seg i korpset. Dette gjaldt 
ikke lenger bare gutter, jentene hadde ogsi f i t t  vare med, endelig. Asvang gutte- 
musikkorps var blitt ti1 Asvang skolekorps. 

1 1955 ble 10-Brsjubileet feiret. Utviklingen hadde vart stor. Det var 9 medlem- 
mer ved starten, i 1955 var det blitt over 30, som f0r nevnt bide gutter og jenter. 
Jentene hadde f i t t  innpass i dette guttedominerte samfunn omkring 1952-53. 
Drifta var kommet inn i ordnede former med kommunebestemt organisering avsty- 
ret og et fast irlig tilskudd fra kommunen. PB grunn av notekurset var rekrutte- 
ringen blitt mye bedre, og den nye stvtteforeningen ble fra farste stund en god 
medhjelper, bide mkonomisk og praktisk. Kort sagt: 10-iringen var blitt bBde 
ngangfarn og nflyvedyktign. 

Perioden 1955-1965 
Utviklingen fortsatte i neste tiirsperiode ogsi. 1 1956 ble det nok en gang disku- 

sjon om en langtur. Landsstevnet i Nkien lokket, men ikke alle foreldre var enige i 
berettigelsen av en slik slitsom og kostbar tur. Det ble tilslutt avstemming blant for- 
eldrene. Resultatet ble at turen ble vedtatt med tre fjerdedels flertall. Vi vet lite om 
hvor vellykket deltakerne syntes at turen var, men vi kan nok anta at for de aller 
fleste ble det en fin opplevelse. De fleste var kanskje heller ikke vant ti1 B reise s i  
mve enda. 

I oktober 1956 ble det skifte av dirigent. Ragnvald Grande hadde med et par smB 
avbrekk vart dirigent de farste irene. N i  overtok Gunnar Talseth og Alf Skjemstad. 
Grande har satt et synlig spor etter seg i form av en marsj tilegnet korpset, Asvang- 
guttenes marsj. Verket ble betalt med 50 kroner. Etter mange i rs  opphold i notear- 
kivet er den n i  funnet fram igjen, og hyggelig er det. 

16. mai 1960 fikk kor~set nve uniformer. De aamle hadde da tient i 13 i r ,  det var 
nok pikrevet med noe nytt. Men et stort akonomisk loft var dei, naturlig nok. Nye 
instrumenter utaiorde 0as2 i denne oenoden en stor uraiftsoost. 1 1958 ble det, for - .  
eksempel, kjapijnn insGumenter for 7000 kr. p i  en gang. Dessuten ble korpsets 
besetning i denne perioden utvidet, slik at bide klarinetter og flayter fikk sitt ord (el- 
ler tone. om en vil) med i laget. 

Et haydepunkt for medlemmene ble turen ti1 landsdelsstevnet i Bod0 i 1961. 
Reisa foregikk med tog denne gangen, og det mitte vaere ekstra hyggelig for ledere 
og ansvanhavende at ungene fikk meget positiv omtale for sin oppfarsel, bide p i  
toget og under oppholdet i Bod@. Det verserte en del morsomme historier fra Bo- 
daturen. Vi minnes blant annet at uniformene kom p i  avveier under oppoverturen. 
Dette var selvfelgelig meget prekart, for hva er et korps i oppmarsj og under kon- 
serter uten uniform? Utstrakt detektiwirksomhet fant sted, og uniformene ble etter 
mye strev lokalisert ti1 Bod0 jernbanestasjon. Men, akk o ve, det var helg og list og 
lukket p i  alle jernbanens kontorer! Heldigvis hadde korpset med seg sin energiske 
formann Annar Ryjord. Han var ikke bare energisk, men ogsi dristig nok ti1 i foreta 
seg ulovligheter for 5 redde situasjonen. Etter markets frambrudd ble det aktuelle 
lagerrommet ipnet. Ryjord & Co. ustjab korpsets uniformer, situasjonen var reddet! 
Siden dette skjedde for nesten 20 Br siden, tar vi sjansen p i  i la det komme p i  
trykk. 

Fra 1961 starter ogsi de irvisse 17. mai-arrangementene p i  skolen. Her fikk 
kretsens barn og voksne et underholdningstilbud pB etterrniddagstid, med leiker, 
konkurranser, salg av kaker og kaffe og utlodninger. Farst og fremst ble arrange- 
mentet en god og sikker inntektskilde for korpset. Det har hele tiden vert et ar- 
ranaement delt mellom stvret oa m0dreforeninaen. 

Klers ble det organisasjonsm&sige stadig bedre utbygd. Innbetaling av konting- 
ent ble aiort areiere oa mindre arbeidskrevende for kassereren. Det ble innfart en -. - - 
fast sum i uniformsleie. E t  system med stjerner og medaljer for medlemsskap og 
innsats ble utarbeidd. N5r det gjaldt oppmate og disiplin, ble regler og tilsyn inn- 
strammet. Medlemstallet var i 1965 aket ti1 67, det krevdes strengere disiplin for i 
f5 alt ti1 i funaere. 

20-irslubileet ble holdt i Handelsstandens hus, og det ble svart vellykket. Her ble 
det b1.a. utoe t 13 gullmedaller 111 ungdommer som hadde vart medlemmer I mer 
enn 6 ir .  Det skulle tyde pa at mange trivdes godt i mlljeet i og omkring korpset. I 
anleon~na ubileet ble det oasi holdt en iubileumskonsert I qvmnastikksalen p i  sKo- -. 
len. Der matte 180 titharere! 

Som en konklusjon kan vi si at denne perioden fmm ti1 20-5rsjubileet ble en slags 
konsolideringsperiode. Korpset var blitt stort, krevde omhyggelig ledelse og god 
administrasjon. Takket vaere flinke ledere med stor interesse og innsatsvilje, var ad- 
ministrasjonsopplegget blitt godt og velsmurt. Madreforeningen og styret med 
dets hjelpere var blitt gode samarbeidspartnere. Sammen med en stabil dirigent og 
timelarerstab utgjorde de et hele som arbeidet meget godt. 

De siste 15 Arene 
Vi har far nevnt at tidene stadig forandret seg. Slik ogsi med korpset. Medlem- 

stallet var mangedoblet, fritidstilbudene ellers var blitt mange og varierte. De 0ko- 



nomiske byrdene var ekende. NB var den ferste idealistiske perioden over,Allerede 
pB Brsmetet i 1966 ble den tatt opp, den diskusjonen som med jevne rnellomrom 
kom ti1 B blusse opp. Hva var viktigst i et skolekorps: var det viktigst 5 nB en hey 
musikalsk standard, mad vanskelige stykker og store krav ti1 rnedlemmene? Eller var 
det ferst og frernst viktig i gi deltakeme et hyggelig, sosialt fritidstilbud, der det 
rnusikalske tross alt var av mer underordnet betydning? Alle kunne nok enes om at 
en mellornting, der en tok hensyn ti1 bide det musikalske og det sosiale, ville vare 
mest ideelt. Men alle som har hatt med skolekorps i gjere, vet at det er vanskelig i 
finne denne gyldne rniddelvegen. I de siste femten Brene av korpsets historie har 
det nok s i t t  s i  ODO oa ned med det rnusikalske. Etter ~rotodollene B demme, var 
det iallefall omkrini 1971 en m~skalsk bs geda.. Dette kan sikken ha mye sammen- 
heng med et generasjonssklfte som fant steo akk-rat da. Det trivselsrnessige har 
kansk,e skiftet pB samme mate men stort sett har noK tnvselen vart god I Asvang 
skole<orps. I den anlednina er oet fristende i sitere lltt fra et reisereferat etter turen 
ti1 stevnet i Tansberg i 1971. Referent er Bird Andersen, den gang bide korpsmed- 
lem og sekretar i styret: Sitat: &Lederne skal ha all are for sin innsats p i  denne tu- 
ren. Det var et godt samarbeid rnellorn ledere og musikere. Musikerne respekterte 
de beskjeder og instrukser som ble gitt. Lederne stolte ogsd pB musikeme, og lot de 
eldste g i  pB byen om kveldene uten ledere. Et godt tillitsforhold ble skapt. Oppleg- 
get var ganske fritt og atmosfzren var preget av munterhet og innsatsvi5e.r Og 
noe seinere i referatet: uEtter middag tok vi fatt pB siste etappe ti1 Trondheim. P i  
bussen ble det sunget av hjertens lyst, og humeret var pB topp tross slutten p5 en 
kjempegey tur. Det var litt vemodig 5 mitte skilles etter et slikt samvser. Ankomst 
ti1 Trondheim ca. kl. 22.M). og sB rett hjem etter avskjedsklemmer og mere. Bussj8- 
ferene skal hedres for godt samarbeid og vel utfart arbeid. De ble dus med musi- 
kerne fra ferste stund. En stor takk ti1 lederne. Noe slikt kunne nok ha vart uttalt 
etter mange av korpsets turer. 

Turene var mange i denne perioden. Av langturer nevner vi i fleng: Kristiansand 
1968. Tansberg 1971, Mosjeen 1974, Nederland 1978, Finland 1980. lnnimellom var 
det kortere turer. For mange har nok disse kortere turene vaert like vellykkede som 
de lengre, saerlig kanskje for de yngste musikerne. Ofte prioriterer forskjellige al- 
dersgrupper forskjellig. 1 1972 startet arbeidet for B skaffe nye uniformer igjen. Da 
foreslo styret at uniformer skulle prioriteres p i  bekostning av Brets langtur. For i il- 
lustrere de eldste musikernes glede ved den Bwisse turen, vil vi igjen sitere E r d  
Andersen fra styrets referatbok: r E t  uniformskjap bar ikke g6 p i  bekostning av en 
lengre tur. E l  ston t-ropplegg er s!kfemjlet for muslkerne gennom hele sesongen. 
og har derfor stor betydn~ng for tr~vselen og lnteressen Undertegnede vet se v av 
erfarlng hva det betyr, etter B ha v a n  med p i  konsen. .ulerrefest, hyggekveld 0.s.v. 
etter endt sesong i f i  utfolde seg p i  andre ornrioer, treffe andre rnennesker og 
spille andre steder. Arsrnetet hadde tydeligvis en annen oppfatningr. - Det ble 
deltagelse i musikkstevne p i  Nida~oll  og en tur ti1 Hitra, sB de voksne fikk det siste 
ordet den gangen. 

Men uniformer ble det, og de ble tatt i bruk 17. mai 1973. Som vanlig ble dette et 
stort left, denne gangen mitte hver uniform betales med 430 kroner. 

Oppfinnsomheten ble sterre og sterre nirdet gjaldt B skaffe ti1 veie penger. Adig 
tombolabu p i  martnan ble en god inntektsbringer. Papirinnsamlinger og flaskeinn- 
samlinger understreket ordspriket om at mange bekker smB gjer en stor 8. Loppe- 
marked viste seg ogsi i skaffe verdifulle kroner i kassa. De siste irene har ukentlig 
bingokveld gitt brukbar uttelling. I tillegg kornmer s i  de tradisjonelle tiltakene som 
julemesse, 17. mai-arrangement, utlodninger av forskjellig art. I dette arbeidet har 
medlemmene i medreforeningen vaert formidable i sin innsats og giverglede. La oss 

sorn eksempel nevne at madreforeningen i jubileumsiret 1970 totalt gav korpset 
30 000 kroner i gave. Bak en slik pengesum ligger det mange timers strev! 

ldeen om et ungdomskorps ble fedt i denne tida. 1 1972 ble ideen virkelighet, men 
, korpset fikk dessverre kort levetid. Det viste seg at det ble vanskelig b holde PB 

medlemmene etter a t  de var ferdige med obligatorisk skolegang. Noen havnet i 
andre korps, en he1 del fonvant ti1 rn i l i t~ r  ferstegangstjeneste eller ti1 andre kanter 
av landet for videre skolegang. Allerede etter to i r  var Asvang ungdomskorps blitt 
historie, dessverre. 

Hesten 1967 sluttet Alv Skjemstad. Han kom seinere ti1 5 overta som dirigent i 
jentekoret. Gunnar Talseth overtok eneansvaret som dirigent helt ti1 Fridtjof Hjertis 
overtok i 1978. Fridtjof har tridt sine barnesko som musiker i Asvang skolekorps, 
det er hyggelig i tenke p5 at det er kontinuitet ogsB p i  det omridet. 

Vi hadde ikke tenkt i nevne enkeltgivere, det har vart sB mange glade givere i 
korpsets historie. Likevel synes vi at Kristian Stendals navn m i  nevnes'i denne sam- 
menhengen. Etter hans ded fikk korpset en testamentarisk gave p i  10 000 kr. Sten- 
dal var ungkar, men viste ogsi mens han levde stor interesse for Asvang skole- 
korps. 



LITT OM STEVNER OG TURER 
KORPSET HAR VART PA 

De ferste stevner deltok i var kretsstevnet p i  Orkanger i 1952, og deretter lands- 
stevnet pa Gjevik i 1953 og landsstevnet i Skien i 1956. Dette er de ferste stevnene 
sorn er registrert i korpsets protokoller. Det forefinnes ingen notater fra disse stev- 
nene, s i  vi er dessverre forhindret fra B gi noen nermere omtale. 

Kretsstevnet i Hommelvik i 1957 ble sorn relativt ofte ogsi under senere stevner 
et ublidt mete med vargudene'. Det striregnet under absolutt hele stevnet, og man 
kan lett forestille seg at det surklet godt i sko, og at skjorta klebet seg ti1 ryggen pB 
gjennomblete musikere. Konserttelt eller konsertlokaler fantes ikke for slike ar- 
ranoernantnr i 1957 =. . -. . . . . . . - . . 

1 1958 var Asvang Skolekorps med p i  landsstevnet i Trondheim. Med hele 12 000 
deltakere fra hele landet ble det en stor opplevelse for korps og inke minst publi- 
kum. Skolekorpsbevegelsen skjet for alvor fart akkurat i disse Brene. 

1 1959 hadde Rorpset en meget fln helg p i  Lekken som var arranger av Kretsstev- 
net det Bret. Samtl~ge deltakere var innlosjert privat, og fikk p i  den miten en langt 
bedre kontakt med folk I bygda. Absolutt lngen klaget over 5 bytte ut harde klasse- 
romsgulv med dype dynesenger. Kaffe p i  senga sendag morgen var ogsi skink og 
bmk p i  Lekken. P i  Lekken fikk korpset for ferste gang ta6 over hodet ~nder  stev- 
nekonserten. Her hadde man reist et podium somdecvar trukket pressening over, 
rene skjiere luksusen i stevnesammenheng i disse Brene. 

Ranheim Skolekorps arrangerte juniorkretsstevne i 1960. Konserten foregikk i la- 
gerlokalet ti1 Ranheim Papirfabrikk, og det var godt, for vaeret p i  Ranheim var denne 
helga like ille som lukta. Musikalsk sett kunneman registre& en jevn fin fremgang 
fnr Asvano Sknleknrns~ .~ 0 - 

Landsstevnet I 1961 i Bode ble en begivenhetsnk opplevelse for korpset. Turen 
foregikk med tog og buss. Alf Sklemstad serge1 for bade trekkspillmusikk og all- 
sang p i  togreisen. Her kan ogsB innskytes at korpset f kk skryt av sin oppfersel fra 
NSB. lkke el rusk Id igjenslengt I vognen da barna forlot toget i Fauske. Herfra gikk 
det med buss Inn ti1 Bode. En morsom tur I flott nord-norsk natur. Vel fremrnn i -~ - ~ 

Bode ble det fra NSB's side hevdet at korpsets bagasje ikke var ankommet enda. 
Davarende formann, Annar Ryjord, nektet i tro p i  dette, og etter klektig detektiv- 
virksomhet fant han ut at korpsets bagasje med uniformer og instrumenter stod 
innelist pa et lagerskur. Et kiapt lite innbmdd i all uskvldiahet ordnet den saken. Ini- 
tlatlv og p5gangsmot er nOdvendige egenskaper for en"korpsformannl 

Kretsstevnet p i  Reros i 1962 hadde I motsetnlna 111 svert manae andre stevner 
vergudene p i  sin side. Det var sol og fin somme&arme, noe so; gjorde frilufts- 
konserten ti1 en opplevelse for bide musikanter og publikum. Konsertplassen p i  
Reros 15 i et naturlig amfi. Detteskapte en mektig klang som man bare sjelden opp- 
lever ellers, da det som kjent er rnest vanlig i spille p i  skolegirder og fotballplasser. 
Asvang Skolekorps' dirigent den gang, Gunnar Talseth, dirigerte fellesnummeret 
under dette stevnet. 

Aret etter i 1963 var det kretsstevne hos nabokorpset virt  Nidarvoll. For fente 
gang ble et stort telt tatt i bruk som konsertsal. Samme i r  hadde Trondheim Krets 
juniontevne p.5 awerdige Trondheim Stadion. Det blBste friskt og slaggstevet 
merkla b5de uniformer og instrumenter. 

Landsstevnet i Oslo i 1964 samlet hele 24 000 musikere, og er det sterste mu- 
sikkstevnet som noen sinne er arrangert, ikke bare i Norge, men i hele verden. Kvan- 
titetsrnessia var det en enestiende o~~levelse for Asvanakor~set i viere med DB 
dette g~gaGopplegget men m~stkalsk er det lo begrenseihva man kan fB ut av en 
sf16 forest11 lna Under ooDmarslen I Oslo lerdaa ble b1.a. Asvana stiende rett OPP 
og ned i venik i 2 timerf0r de slapp inn i Karl ~Ghan:s gate. ~~Gkkforbundet inn& 
sikkert oasi at man vanskelia kan tilbv lanaveisfarende unae rnusikere slike forhold. 
og siden-er landsstevnene Gort om iil lanbsdelsstevner. - 

Heimdal stod som arranger av Kretsstevnet i 1965. Her hadde ikke arrangeren 
f i t t  line noe telt, og regnet silte ned. Samfunnshuset var nettopp innviet, men man 
hadde svart liten lyst ti1 5 slippe inn gjennornblete musikanter p i  den nye parket- 
ten. Etter mye parlamentering gikk det irnidlertid i orden, og stevnedeltakere sivel 
som publikum kunne glede seg over forholdene i den splitter nye samfunnshussalen 
p i  Heimdal. 

1 1966 var Bersa arranger av kretsstevnet, og ved denne anledningen var det Alf 
Skiernstad som dirigerte korpset. 

1 1967 gikk turen ti1 Opodal i chartret motorvoan fra NSB sammen med Heimdal 
juniorkorp-s. Avreise meb'egen motowogn p i  en-slik tur var meget praktisk, og vi 
kunne disponere den fritt under hele stevnet. Den som har viert med p i  en del stev- 
ner vet hvor godt deter i kunne trekke seg tilbake ti1 et sled for seg selv. Innkvarte- 
ringen var som vanlig, i sovepose p i  et klasseromsgulv, men det har sin charme det 
ogsi. Godt humor er som kjent ikke akkurat mangelvare nir skolekorpset er p i  tur. 
Fjellbygda bed pB glimrende vier, og korpset fulgte opp med godt spill. 

1 1968 bar det avsted ti1 Kristiansand p i  landsstevne. Nattog fra Trondheim ti1 
Oslo, dagtog fra Oslo ti1 Kristiansand. P i  nattoget hjalp de sterste jentene ti1 med 5 
sewere smcarbred, saft og kaffe. Korpsunger er sultne degnet rundt. Korpset ble 
mektig populen i Kristiansand, ikke bare for musikalsk prestasjon, men vel s i  me- 
get for aolegeyer p i  frltlden. En del av Rorpsmed emmene kledde seg ut og lmpro- 
vlserte en lten konsen for sine kolleger fra serlanoet. Popu art  tlltak som skaffet 
nye venner ti1 korpset og opptil flerekjarester ti1 korpsmedlemmene. 

P i  hjemturen var det opphold i Oslo, og spilling og fabrikkbesek p i  Freia Sjokola- 
defabrikk, smaksprcbver i store mengder, en pose Twist p i  hver og etterp5 matser- 
vering Ute i parken. Stort mer var det ikke mulig B f i  med. 

Samme hcast delt'bk korpset ogsB i et stevne i Trondheim, arrangert av Trondheirn 
Krets. 

1 1969 var Hommelvik p i  nytt verter for musikkens venner. Denne gang i godt 
vier, og med skikkelig konserttelt. Om hesten deltok korpset i en festival for skole- 
kor s i Trondheim. 

i r e t  etter stod Steren for tur med Kretsstevnet. Her var det ogsi lagt inn en kon- 
kurranse om hvilket korps sorn skulle representere Ser-Trendelag Krets ved lands- 
stevnet i Stabekk 1971. Denne konkurmnsen vant vi ikke, men ingen hang rned ho- 
det av den grunn. 

1 1971 var korpset med p i  to stevner, en helg i Meldal pB Kretsstevne og lands- 
delsstevne i Tensberg senere p i  sommeren. Turen ti1 Tensberg foregikk med 2 bus- 
ser, og startet meget bra. Men ikke f@r var vi kommet frem, s6 begynte det i stri- 
regne. Wilhelmsenhallen som var v i r t  forlegningssted i Tensberg s i  mer ut som et 
vaskeri enn en idrettshall etter en av de fuktigste oppmarsjer korpset noen gang har 





vart med pi.  Det som var ment 5 bli en koselig sommerweek-end i Oslofjordens 
perle regnet totalt bort. 

Nidarvoll og Vikhamer Skolekorps arrangerte Kretsstevnene i 1972 og 1973. 
1 1974 var vi igjen pB landeveien rned 2 busser med kurs for Mosjeen. Arets 

landsdelsstevne ble tilgodesett med praktfullt sommervar, og med naturskjenne 
Mosjeen som ramme, l i  forholdene ypperlig ti1 rette. Lerdag formiddag var det 
konsert i byens park sarnmen med 4 andre korps, samt et drillkorps fra Melbu. Ler- 
dag ettermiddag vardet konsert i Dolstad kirke. 4 korps satt p i  forskjellige plasser i 
kirken og spilte hver sin avdeling. Sendag var det konsert i Olderskogen. Her spilte 
vi blant annet for Melbu drillkorps under deres oppvisning. Deter ikke mite p i  hvor 
hjelpsomme korpsguttene kan vaere overfor sete drillpiker. Under oppmarsjen ble 
korpset godt kjent med Egge Skolekorps fra Steinkjer. Korpsets dirigent dirigerte 2 
av fellesnumrene. 

Som et resultat av de beklentskaper vi glorde I Moqeen, ble VI vhren 1975 lnvltert 
111 Eoae Skolekoros' 20 irs-lub~leum den 20. aoril. Turen forealkk I orlvatbller. oa VI 

ble ; k t  mottatt med ma; og kaffe i ~teinkier. Minner og iekjentskaper fra MO- 
sjaen ble gjenoppfrisket. og sternningen var stor da vi stellte ti1 konsert i kinolokalet 
pB Steinkjer. Lokalet var fylt av innherredsbygg og vertskorpset Bpnet med meget 
godt spill, og hva annet kunne vi gjere enn i felge opp. Etter aviskritikken i demme 
gjorde vi en virkelig god konsert. 

Etterpi bar det tilbake ti1 skolen for en bedre middag. Kvelden bed p i  god under- 
holdning og hyggelig samvar helt ti1 vi mitte forlate de hyggelige inntrenderne. 

I iuni samme i r  var det iaien Heimdals tur ti1 i samle skolekorosene. Det reqnet 
som sist, men et stort koncerttelt leste den siden av saken. Ordningen med kon- 
serttelt hadde n i  blltt noksi permanent, og innebar et vesentlig fremskritt. 

Jubileumsturen i 1975 gikk tll Frana utenfor Molde. Her disponerte korpset en he1 
skole, og hadde ett tettpakket program. Dessverre var ikke vargudene p i  vBr side, 
s i  det hele ble en ganske hustrig historie. Heydepunktet p i  denne turen varvel spil- 
lingen og omvisningen (serveringen) p i  den greske turistbsten ((Calypso)). 

Etter sividt mange regnfulle opplevelser skulle man tro at korpset hadde f i t t  nok 
av regn om de ikke ogsB skulle oppseke regnets hjemby, Bergen. Men neida! 1 1976 
gikk turen ti1 Asane ved Bergen. EtterB ha kjert langt, heyt og lavt, ned i dype daler. 
over heye fjell med skyheye sneskavler og med flere ferger, kom vi da endelig frem. 
Til hva kan man vel sperre. Jo, regn - riktig gjettet. Stevnet er det ikke stort i si 
om. Det var et av de man med fordel kan glemme, men vi ble derimot populare hos 
et bwdepar i Bergen. P i  vei ti1 bussene traff korpset p i  et brudepar som nettopp 
var kommet fra kirken. 70 sjeler og en tanke. Vi spilte et hyldningsnummer for paret. 
Stor lykke, og flott takkekort fra-brudeparet noen uker senere 

1 1977 var Gjevik milet for korpsturen. Opplegget gikk ut p5 i spille litt her o g  
der, og det ble i hayeste grad vellykket. Spilling og omvisning p3,Maihaugen og tur 
med Skibladner ti1 Gjevik. I Gjevik var det flott sommervarme. og best av alt var et 
svart utenders svemmeanlegg som ble hyppig besekt av korpsmedlemmene. 
Denne turen snakker ungene om med stiemer i blikket. 

Denne hesten startet-Kolstad Skolekorps opp med ~Kolstadfestivalens. et vel- 
kornment tiltak i en ellers vanligvis rolig hestsesong. Opplegget med oppmarsj, lap- 

Korpset gjorde sine saker meget bra. og toppen p i  det hele var vel at korpsets 
dirigent Gunnar Talseth, fikk N.M.F.'s hederstegn for dirigenter, en utmerkelse som 
henger meget heyt. 

Aret etter ble korpsets hittil lengste tur gjennomfert. To busser med eventyr- 
lystne unger p i  10 dagers tur ti1 tulipanlandet Nederland. Turen gikk over Larvik. 
med Petter Wessel ti1 Fredrikshavn. Gjennom Danmark, inn i Tyskland og videre ti1 
Nederland. Nederland var tydeligvis et populart reisemel for Bret, for vi traff ikke 
mindre enn 3 andre norske skolekorps. Lerenskog Skolekorps var ikke snauere enn 
at de improviserte en liten velkomstkonsert for oss. 

Visekonsul Koning var korpset ti1 stor hjelp under Nederlandsoppholdet. Han . 
hadde ordnet med besek hos Schenkelaars Instrumentfabrik, Philips fremtidshus i 
Eindhoven, og gratis kanaltur i selveste Amsterdam. Denne turen ble s i  utvilsomt 
kronen p i  verket av korpsturer. En stor opplevelse bBde for korpsmedlemmer og 
ledere . - - - . - . 

1 1979 var det kretsstevne p i  Helmdal, og dette stevnet er det verdt B merke seg. 
fordi Asvang Skolekorps gjoroe en al mrende lnnsats under konserten oo nestet o- . - - 
vord fra mange hold. 

Korpsturen dette 5ret gikk ti1 Ostersund, ti1 5 daaers oo~hold hos Gesta Svens- 
son I Sandvlken Camplnk et trlvel~g sted ved Storinen. Frs dette oppnoldet kan VI 

nevne fleng. Konsert g6gata I Ostersund Det mus16alske orestaslonsn1~6et var sB 
heyt at flere svenske tilherere trodde rnedlemmenes medaljkr skre; seg fra interna- 
sjonale musikktevlinger, og ti1 det var svaret: ((Sjalvklartr. Oppmarsj og betalt opp- 
treden p i  ((Jamtlikvallr for nier 3 000 tilskuere. BBttur p i  Storsjeen med Sveriges 
eldste dampbit [(ThomBer, Og sist, men ikke minst en redselsfull tur med bergba- 
nen i Are. 

I innevarende Ar, korosets 35. driftsir forevria. stod Asvana Skolekoros som ar- 
ranger forlunlorkretsstevnet. Stevnet som b e awlklet p i  Asving skole, sarnlet naer 
1 400 deltakere. lnkludert glestekorps fra Eldsvoll og Frednkstad. En klempe~nnsats 
fra styre, komlteer og forelore gjorde stevnet 111 en absolutt suksess. Varet var noe 
blandet, men tak6 og prls det rennet lkke under ooomarsl oa fellesnummer. Telt- 
festen for deltakeme Iordag kveld var meget vellykket. ~t-drbende godt popband 
fikk humeret og stemningen i taket helt fra starten av. Sendaa morqen var det soil- 
llng ~ n d t  omknng I skolekretsen Ettermlddagens teltkonsert re&t er jevnt over 
meget bra nlv5. og venskorpset flkk lglen vlst at de kan sptlle felende aodt nir det - 
virkelig gjelder. 

Umiddelbart etter stevnet pakket korpset snipoeska for 3 dra 05 tur ti1 Vasa i Fin- 
land. 85 personer i 2 busser ferst ti1 Sundsvall, og derfra om nat'ten med Vasa Exp- 
ress ti1 Vasa. I Vasa bodde korpset p i  3-mannsrom p i  studenthotellet ((Teklan. Fin- 
landsturen var i utgangspunktet basert p i  mye uteliv og bading, men dette falt bare 
sinn passelig heldig ut. Korpsturenes og stevnenes evige uvenn, vaeret, slo seg 
vrangt igjen. En dagstur inn ti1 Seinajokki med pitenkt gjesteopptreden under en 
stor finsk folkemusikkfestival nSpelitn regnet fullstendig bon, og korpset mine re- 
tumere ti1 Vasa med uforrettet sak. lkke alle har evnen ti1 i se komikken i slikt. 

Vasa var nesten besatt a~~shoppingglade trendere, og tar vi ikke feil s i  var det . svart mange korpsmedre og -fedre som ble overrasket med ltaala-glass ved hjem- 
komsten. De foreldrene som ikke fikk noen hjemkomstgave kan med rette mistenke 
avkommet for B ha satt hele reisekassa over styr i he! duel1 med enarmede banditter 
p i  Vasabitene. . . 

skaus og konsert fungerer utmerket for oss korpsfolk. 
1 1978 var Klabu arranger av kretsstevnet. Tradisjonen tro var ogsi denne helga 

mest preget av dirlig vier. 



2 5  Brs jubileurn Asvang skolekorps 
Opningsord 7. november 1970 

Seint pB hausten fridomsiret 
ninen hundre ferti fem 
kom det bod frB gamle gode 
hederlege Reitgjerdkorpset: 
No skal ungdomen fB spela! 
Alle vBre instrumenter 
gir vi gladelig ti1 dem. 
Eller sagt med andre ord: 

' 

De skal gB ti1 &vang skole, 
dit vi sender vBre bam! 

Tenk sB p i  den gamle skolen, 
for eit liv og for eit st5kI 
dtte-ni gutar var det visst. 
bles og tromrna seint og sist. 
Lause vindaug slong og skramla. 
sprukne fjeler slo og ramla. 
Wtar gnall frB tropp ti1 tropp 
heilt ti1 store kvisten opp, 
fann seg veg ti1 styrarbolin 
herja rent som vill og galen, 
skremde rnus og feite rotter 
inn i mugne, merke grotter 
sd de farst p5 morrakvisten 
da det lysna litt av dag 
ikkje greidde motsti lysten 
p i  ein lunsj av beste slag. 

Derrned er det ferste sagt 
om eit skolekorps i starten, 
om det grunnlag som van lagt 
fare fmmgangen og farten. 

Her sB her da, kjaere venner: 
Tonane van lange, klire, 
eller stutte trompetstet, 
kvasse, sterke, mjuke, sire, 
reinare og stadig betre 
inn i sikker harmoni. 
Tromma slo og hamra takta, 
frisk og festleg i r  for i r ,  
bar det fram fr.5 haust ti1 vir. 

Da sB visst som maidagen, 
kvar ein syttende og ferste 
klokka sju s i  vidt var slagen 
skolekorpset sten p6 pletten 
morgonvak og speleglad 
ut i marsj s i  kvikk og sprenen 
- sB alt folk or senga opp 
skvatt ti1 glaset i eit hopp. 

Seinare med korpset fsre 
skolen ut i stramt geled. 
Barn med norske flag i hender 
fri og freidig felgde med 
lokkande av marsjens tonar 
heilt ti1 store byen ned. 
Men sjB det var ferste Bret 
skolen gjekk sB lang ein veg. 
utan klynk og utan tBre 
smi og store greidde seg. 

Tida gjekk, ja, mange Br. 
No er allting vorten annleis. 
korpset fBtt ein annan sveis: 
Tenk at jenter og er med. 
gnBlte, maste gav kje fred! 
Og sB sant som det blir sagt: 
Neimen om dei skjemmer ut 
slik de pyntar opp i laget! 
Spelar som den beste gut, 
rnest som fedd ti1 rnusikkfaget! 

Jamnt og sikkert fram det gBr 
med v i n  k j ~ r e  musikklag. 
Medlemstal s5 det forslir, 
veks i styrke dag for dag. 
Tenk sB her pB alt det andre 
gjennom desse mange Br. 

Flinke folk i styr og stell 
samlar seg om alt det meste, 
tenkjer ut det aller beste. 
set sB alle klutar til! 

Glem sB ikkje medrelaget 
slik det vekkjer liv og smell, 
ofrar tid frB kveld ti1 kveld 
for B skaffe penger, penger 
ti1 s5 mangt som korpset trenger. 

NBr s i  alle gode krefter 
gar ti1 samman for ei sak, 
blir det resultat der etter 
av dei mange gjaeve tak! 
Fleir og fleire instrumenter, 
fem-seks nye dirigenter, 
trenar gutar, trenar jenter 
opp ti1 spel og liv og gaman, 
og ti1 kyrkje hegtidsdagar 
kallar korpset folket saman. 

Kanskje aller, aller best 
er de mange lange turar 
n o d  og ssr og aust og vest. 
Godt humor frB fest ti1 fest, 
sol og sommar fyller sinnet 
blir ti1 stjerneglimt i minnet. 
Dertil og den store gleda, 
reise vidt frB stad ti1 stad 
og rned glans i spel og tonar 
ogsB gjera andre glad! 

Gjennom Bra tjue fem 
alltid greitt og utan skarn 
korpset vBrt rned fynd og klern 
spelt seg flott og sikkert fram. 

Tenk sB mang ei musikkstund 
sat ei mor og lydde spent, 
stundom lo og stundom grBt 
etter som det klang og lit, 
men dog alltid like reint. 
Da ho tenkte glad i sinnet 
rnest p i  ei, ja, ei isaer 
like flink som alle andre. 
Ja, sB skjanar alle her: 
Hennar eiga dotter var det! 

Sjslv han far s5 sant som fakta 
sat uroleg p i  Si fjel, 
klappa hender, trampa takta. 
beina dansa av seg sj01. 
KBt av glede ser han rundt seg: 
Her her godt folk, her p i  meg: 
han sorn spelar fleytesolo 
har ein far, og det er eg! 

SBleis alle, bam, foreldre 
slutter opp om same sak, 
tar sin tern og stirnulemr, 
ber ho fram i jamne tak. 

SB ti1 slutt - f 6  fridomsBret 
nitten hundre fsrti fem 
ti1 i kveld vi jubilerer 
etter fylte tjue fern 
samlast vi i takk ti1 korpset: 
Takk for flid og festleg spel, 
takk for alle gledestunder 
i r  for Br og ti1 i kveld! 

0nskjer vi sB lykke till 
Spel og kvikk oss opp som fer, 
ut pB nye rnusikkferder 
Morge rundt i nord og ser! 
BIBS og spel det fritt og godt, 
dette fagre landet v5rt. 

Sverre By 



Korpsets m~dreforening = 
ststtespiller nr. 1 

Som det har framgstt av den forestiende historikken, er det nesten urnulig i 
skrive korpsets historie uten ti1 stadighet B nevne medreforeningen. Fra den ble 
startet i 1954, harden hatt uvurderlia betvdnina som ekonomisk stette oa som so- 
lid medhjelper i utallige praktiske sGrsmi~. F& i se itt naermere p i  detsiste mo- 
mentet ferst: Alle s5&alte traolslonelle kvinneobber I forbindelse med korosvirk- 
somheten har vaert utf0rt av m~dreforenin~en: Kaffekoking, kakebaking, servering, 
stell og tilsvn av uniformer oa utalliae timer med sala. Nummersala har for det aller 
rnesteforegitt p i  oagtld pi-hverdager. Da har de hjemmevarendk medrene vart 
gode i ha1 I ttlleqq kornrner de utalllqe tlmene med hindarbeldssvsler som har vaen 
nedlagt bBde hjemme og p i  arbei&metene. Og penger er det blitt av dette. For 
moros skyld la vi sarnmen de summene medreforeningen ifelge referatbekene har 
gitt direkte ti1 driften av korpset i perioden fra 1966 ti1 1978, d.v.s. 12 i r .  Vi kom ti1 
en totalsum av 200 000 kroner. 

Bak denne summen ligger mangfoldige aktiviteter: Den eldste aktiviteten i me- 
dreforeningens regi er den Mige julemessen. Den har gitt skiftende utbytte og har 
gjennomgett noen mindre endringer i sin lange historie. 1 1969 var fortjenesten syn- 
kende, og det hevet seg rester for 5 nedlegae denne virksomheten, men allerede 
neste i r  var ovenkuddei bedre. og i 1972 varbverskuddet p i  nele 9 200 Kroner. 17. 
mai-arrangementet, som he~e tiden har vart et fe lesarrangement av styret oq me- 
dreforeningen, har alltid vart svart inntektsbringende. ~ e r  merker vi oss for ek- 
sempel en totalomsetning pB 16 600 i 5ret 1979. Fra 1969 har medreforeninaen 
hvert i r  hatt tombolabu pa torget I forbindelse rned rnartna'n, nok en solld inntekt- 
skilde. sjelden under 5000 i overskudd pr. i r .  I tiltegg 111 alle disse aktlvitetene kan vi 
ramse opp konvoluttutlodninger, mannekengoppviininger, kakeutlodninger p i  for- 
skjellige forretninger, bingo og loppernarkeder. Det siste ble fra 1973 meget gode 
tiltak sorn gav stort sett bare overskudd med forholdsvis lite utgifter og lite forar- 
be~d. 

Men problemer har selvfelgelig ogsi medreforeningen hatt, og belgedaler har 
det vart i virksomheten der ogsi. I flere perioder har det vart vanskelig i organi- 
sere alle medlemmene ti1 like stor innsats. Noen f i  iniae slitere har a i t t  iaien ti1 all " -. 
slags vlrksomhet. Da kan det vare tungt i arbeide. 1 1972 var det en slik periode. 3 
ar seinere var arbeiaet lettere iaien. oa I 1977 skwter sekretaren av 23 meare i oien- 
nomsnitt p i  metene. Likevel &en eGer hvert kdmmet ti1 at et system med i&kakal- 
ling av alle m d r e  ti1 i alle fall et visst antall arranaementer or. Br. er nedvendia. 

btgangspunktet for medreforeningen var at det-skulle dannes en st~tteforenyn~ 
for korpset. Det ble altsi en rnedreforening, der alle ~orpsmedlemmenes modre er 
medlemmer. Etterhvert som utvlklingen er g8tt ' retning av fler og fler medre med 
dobbeltyrker, burde det kanskle snart vere p i  tide i glere medreforeningen om ti1 
den stetteforeningen den i utgangspunktet var ment i vare? Deter slen ~Kke umu- 
lig at disse tankene vll dukke opp lalen i irene framover. Fedre kunne vel ha like stor . . -. 
glede av 5 stette sine hBpefulles interesser og legge hodene i blot for 5 finne nye 
veier ti1 inntekter? 

For en ting er sikkert. Mange av medrene har ogs2 hatt stor glede av det sosiale 
samvaeret innen foreningen. Mange er blitt kjent med nye mennesker, mange har 
f i t t  fele gleden ved B lefte i lag med andre. 17. november 1979 feiret medrefore- 

ningen for en gangs skyld seg selv. Da var foreningen 25 5r. Festen stod p i  <<TO 
kokkern og var visstnok meget vellykket. aSynd vi ikke feirer oss selv litt ofteren. 
skrev sekretaren Aud Rendum i referatet. Dette stetter vi fullt ut. De driftige m0- 
drene hadde fortjent feiring mye oftere! 

KORPSETS FORMENN GJENNOM 
DlSSE ARENE: 

.................................... Ardis Furuseth 1945 
............................................ Olaf Vige 1946 
........................................... Frode Hoff 1947, -48, -49 

.......................... Henrik Sterseth ......... 1950. -51 
Paul Brun ....................... .. .............. 1952. -53. -54, -55, -56, -57 

.................................. Anders Flettum 1958, -59, -60 
Annar Ryjord ....................................... 1961. -62. -63, -64, -65, -66 

.................................. Georg Johansen 1967. -68 
................................ Sten Hjertaas 1969, -70, -71 

.................................. T o ~ a l d  Berseth 1972, -73, -74 
....................................... Karl Knudsen 1975, -76 

............................................ Per Kvam 1977, -78. -79, -60 

Styret i Asvang skolekorps vil rekke en varm takk ti1 redaksjonskomiteen for det 
arbeid som er nedlagt i forbindelse rned denne beretningen! 

Redaksjonskomiteen har hatt felgende sammensetning: 
Audhild By Rise, Torrnod Tvete og Gunnar Talseth. 

.Hjertelig takk! 

Korpset har hatt fpllgende dirigenter gjennom disse Brene: 

Sigurd Skogstad .................................. 51 11 1945 - 46 
.............. ...... Ragnvald Grande n ..... 29/10 1946 - 53 

................... ........... Sverre Dreier jr. .. 221 9 1953 - 54 
............................. Ragnvald Grande ... 231 9 1954 - 56 

................................... Gunnar Talseth 17/10 1956 - 78 
............................... Fridtjof Hjertaas 201 8 1978 - 

Alf Skjemstad overtok korpset sammen med Talseth I 1956, og vlrket fram 111 1968. 
Wrge Hanssen var h~lpedmgent I Asvang skolekorps ca. 8 5r fram t~ 1975. 




