Jubileumsberetning
Det er mange jenter og gutter i alle aldre som i dag kan tenke tilbake til glade dager i Strindheim Skoles
Musikkorps. Minner om den tiden de møtte til øvelsene, konsertforberedelsene og konsertene. Til turer i
inn- og utland og til kameratskapet som kanskje ble sluttet for livet.
Mange hundre mennesker har vørt innom korpsets medlemsprotokoll i de 70 årene som har gått siden
stiftelsen. Ikke bare de aktive utøvere, men i høy grad også de mange foreldre og foresatte som med
spenning og stolthet har fulgt barna og korpset gjennom disse årene.
Vi kan ikke summere opp alt som har skjedd, men allikevel forsøke å la deg ta del i korpsets historie etter
hvert som du leser deg inn i dette jubileumsheftet.
Strindheim Skoles Guttemusikkorps var korpsets navn fra starten og til 1961, - da også jenter fikk
anledning til å bli medlemmer. Etter dette ble korpsets navn:
Strindheim Skoles Musikkorps.
I tilsynsprotokollen ved skolen finner vi følgende sparsomme opplysninger om den første tiden:
Ved et møte i tilsynet for Strindheim skole den 1. november 1937 bl dette vedtak gjort:
"Det besluttes å dane et guttemusikkorps ved Strindheim skole. Tilsynet sender snarest mulig ut en liste
for å samle en del penger til nevnte formål. Man beslutter å utstede i alt 5 lister, således at det blir en
liste til hver av skoletilsynets medlemmer, samt en liste til skolebestyreren. Listene blir å stemple av
lensmannen i Strinda. Kretsformannen forvalter de innkomne midler og leverer revidert regnskap i et
tilsynsmøte".
Hjørdis Aune Arne Vinje Søren Loktu Ellinor Strøm
sign. (kretsformann) sign. sign.
sign.
Den første tiden etter stiftelsen ble brukt til å skaffe nødvendige midler både til den daglige drift samt til
innkjøp av instrumenter. Det ble sendt søknader om bidrag til daværende Strindens Sparebank og
Strinda kommune, søknader som bli innvilget.
Det allikevel vanskeligheter med å skaffe nok instrumenter, men dette ble avhjulpet ved lån på kr.
1.600,-, med daværende kretsformann Joh. Lillebergen og skolestyrer H. P. Tønne som
selvskyldnerkausjonister.
Musikkløytnantene, Johs Wist og Lars Mostad, fra Divisjonsmusikken, ble ansatt som instruktører for
korpset. Lønnen var kr. 3,- pr. time til hver.
Øvelsene kom i gang tidlig på våren 1939, og det ble arbeidet flittig både av instruktørene og de gutter
som var så heldige å få bli med i korpset fra starten av. De hadde satt seg som mål at Strindheim skole

skulle være representert med eget korps i skolens flaggtog 1. mai 1940, men av velkjente grunner ble det
ikke noen feiring denne dagen.
Men vi vet at øvelsene også ble foretatt det første krigsåret, til det kom forbud mot feiring av 17. mai
1941. Da stoppet det hele av seg selv, og da det samtidig spurtes at tyskerne beslagla
skolekorpsenes instrumenter, ble medlemmer av korpset bedt om å ta vare på sine instrumenter
hjemme. På den måten ble nok instrumenter reddet, men de var selvsagt nokså medtatt etter flere års
"lagring" i hjemmene.
Første gang korpset er nevnt i tilsynsprotokollen etter krigen er møtet den 13. januar 1947. På dette
møtet skilte tilsynet seg med ansvaret for korpset ved å velge styre utenom tilsynet. Dette styret besto
av:
Skolestyrer H.P. Tønne, formann. Lærer Odd Norstrand, kasserer. Fru Grindvold. Egil Romuldsli.
Etter det vi har kunnet oppspore har nok korpset kommet i gang med øvelsene før dette møtet. Siste
gang tilsynsprotokollen nevner korpset er på møtet i skoletilsynet 6. april 1948, hvor følgende ble valgt til
å danne styre:
Lærer Bjarne Haanæs, Gbr. Egil Romuldsli. Skolestyrer H.P. Tønne. Eiendomsmegler Skjelstad.
Medlemstallet i korpset hadde fra starten av holdt seg på rundt 20 og kontingenten var 20 øre pr. uke
frem til 1947. Den ble da forhøyet til kr. 3,00 pr. måned, og den har etter hvert øket i takt med korpsets
utgifter.
Under Bjarne Haanæs' dyktige ledelse begynte korpset å vokse, medlemstallet økte, og interessen for
skolekorpsene ble større både blant lærerne, foreldrene i kretsen og skoleadministrasjonen.
I januar 1950 vedtok skolestyret lover og instruks for skolekorpsene og kommunene økte sine
bevilgninger til kr. 1.600,- pr. år pr. korps.
I korpsets gode periode i 1950 var optimismen så stor at styret i møte den 23. juni 1950 vedtok å starte
et eget korps for jenter. I den anledning ble listeinnsamling nr. 2 i korpsets historie satt i verk høsten
1950. Med korpset kom i vanskeligheter igjen og tanken om jentekorps måtte droppes.
Den 18. november 1953 ble korpset meldt inn i Trondheim krets av Norges Musikkorps Forbund, et
medlemskap som ble til stor stimulans for korpset. på samme møte ble også et vedtak gjort som kom til
å få meget stor betydning for korpset: Velferdskomiteen ble her vedtatt stiftet.
Dens første forkvinne var Dagrun Meinich-Bachke, også kalt Velferdskomiteens "MOR". Hun tenkte
velferd hele dagen og det var hun som ga som gave og utførte all brodering på korpsets første fane.
Velferdskomiteen har siden i samarbeid med korpsforeldrene gjort korpset uttallige tjenester og skaffet
tusener av kroner til korpsets kasse. Den har arrangert forskjellige tilstelninger, turer, loddsalg,
papirinnsamling osv. Alle som har hatt noe med Velferdskomiteen å gjøre har gjort en stor innsats.

Med et sterkt økende medlemstall var det naturlig at korpsets uniformer måtte fornyes. Hvit skjorte og
båtlue, svart slips og bukse var en lite tjenlig og upopulær uniform. Her måtte fornyelse til.
Den 15. oktober 1954 ble korpsets første uniformskomite valgt. Det var et kjempearbeid denne
komiteen tok på seg, ikke minst økonomisk, men den arbeidet både hurtig og effektivt.
Den 17. mai 1955 ble en av de store dager i korpsets historie. Da presenterte guttene seg i sine nye
uniformer. Grå-grønn bukse/jakke med gull stresser, samt båtlue med gul dusk. Etter datidens målestokk
noe bortimot topp av skolekorpsuniform.
Ved samme anledning ble korpsets før omtalte fane overlevert og innviet ved en enkel høytidelighet på
skolens gårdsplass. Det hører med til denne store begivenhet at korpsets årsstjerner og medaljer ble tatt
i bruk fra samme dag.
Familiefesten på skolegården er blitt et populært arrangement som både barn og voksne i skolekretsen
slutter opp om. Den ble første gang arrangert i 1960.
Høsten 1961 ble den gamle tanken om at også jenter måtte få komme med i korpset til virkelighet og 27
jenter ble straks tatt opp som aspiranter. Fra et beskjedent medlemstall på ca. 20 de første årene, er
dette økt ganske betydelig ved at det har vært over 100 medlemmer medregnet aspirantene. I
jubileumsåret er det 79 medlemmer, fordelt på 27 aktive og 48 (!) aspiranter.
Den 17. mai 1967 var atter en stor dag for korpset. Nye uniformer igjen. Denne gang ble det noe helt
nytt. Røde jakker, grå skjørt/bukser og en lue som var spesialkonstruert for oss.
Samme år ble Mødreklubben stiftet. Dens oppgave var å arrangere korpsets årlige julemesse. Fra 1982
endret Mødreklubben navn til Julemessekomiteen., dam man også ville gi fedrene anledning til å bidra
med håndarbeid som kan selges på julemessa. Denne inntekten som fra starten av var beregnet til å
brukes til innkjøp og vedlikehold av korpsets uniformer, ble etter hvert overført korpsets drift etter
julemessen. Julemessen ble dessverre besluttet nedlagt.
I 1971 kom korpset med i Musikkbingo, og bingoen var i mange år korpsets hovedinntektskilde. En
drivkraft i bingoarbeidet var korpsets tidligere formann, Torbjørn Dahl. Bingoen ble dessverre også
nedlagt i 2000.
Vi fikk igjen nye uniformer i jubileumsåret 1977, røde jakker og grå bukser. Det ble også sydd hvite
bukser som var ment å være "godværsbukser". De grå buksene ble etter hvert mindre og mindre brukt
og vår uniform er i dag røde jakker og hvite bukser med rød stripe.
I forbindelse med ombygging av skolens gymsal i 1977 fikk vi eget "korpsrom" samt et eget rom med
lagerplass for instrumenter. En stor forbedring fra tidligere kummerlige forhold. Og da vi i 1980 takket
være skolens daværende rektor, Arnold Sjøsund, overtok nye lokaler i "Presteboligen", til bruk for
uniformskomiteen og julemessekomiteen, ble korpsets arbeidsforhold meget gode.
Ny fane ble overrakt korpset ved en enkelt høytidelighet på skolegården 17. mai 1979. Den gamle fanen
fra 1953 og var utslitt etter lang og tro tjeneste.

I 1982 arrangerte korpset Trondhjæmslåten -82, en landsdelsfestival for skolekorps med over 3000
deltakere, Dette var frem til da, korpsets største arrangement noensinne. Dette arrangementet, med
tidligere formann Rolf Kvarner som leder, ble meget vellykket og førte økonomisk til at korpset kunne
opprette et fond. Dette var Torbjørn Dahls ide og ble stiftet for å være en sikkerhet for korpsets
fremtidige økonomi. Fondet fikk navnet "Gunnar Ingvaldsens Jubileumsfond for Strindheim Skoles
Musikkorps av 1982".
I 1986 tok korpset på seg nok et stort arrangement ved å være teknisk arrangør for Trondheim Krets av
NMF's 40-årsjubileum. Her deltok 36 korps med ca. 1900 deltakere. Med
arrangementsopplegg likt festivalen i 1982, denne gang med Bjørn Hay som hovedkomiteens leder, ble
også dette store arrangementet prikkfritt gjennomført.
Samme år deltok korpset for første gang i en skolekorpskonkurranse med hederlig resultat; 87,5 poeng
og 2. ærespris.
I jubileumsåret 1987 ble de besluttet å forandre korpsets "image" noe. Nytt av året var seks lyraspillende
jenter som med sin inntreden var med å gjøre korpset vårt litt annerledes enn andre korps.
SSM har en rekke oppdrag gjennom året, fra tradisjonelle arrangement i maidagene, skolegårdsfest i juni
og adventskonsert i desember, til ulike oppdrag for bedrifter og organisasjoner. Korpset deltar også fra
tid til annen på festivaler og konkurranser, men alltid med fokus på spilleglede – ikke plassering. Likevel
har det vanket førstepremier for blant annet aspirantkorps, program og underholdning de senere årene.
Korpset var sterkt deltagende under storsatsningene "Absolute Strindheim" i 1998 og "Knutsen og
Ludvigsen" i februar 2000, showkonserter som ble laget i samarbeid med Strindheim skole og Trondheim
Kommunale Musikk- og Kulturskole. SSM var med i "Prosjekt Samspill", et samarbeidsprosjekt mellom
skole, korps og musikk og kulturskolene. Stor suksess har også samarbeidsprosjektene med andre
skolekorps de senere årene vært. Vi nevner ”Musicalaften” med Brundalen / Charlottenlund skolekorps i
2006, ”We will rock you” med Lade og Brundalen / Charlottenlund i 2009, ”Korps i takt og utakt” med
Lade og Ranheim i 2010 og storprosjektet ”Korps e’ lænt” sammen med Lade, Brundalen /
Charlottenlund og Småbispan i jubileumsåret 2007.
Dirigentene våre
Divisjonsmusikken i Trondheim har betydd svært mye for alle skolekorps i kretsen, den har vært et
forbilde musikalsk og rekruttert dirigenter og instruktører til de fleste korps i alle år. Således også for vårt
korps.
Vår første dirigent var Johs. Wist fra Divisjonsmusikken. Han ledet korpset fra starten og til høsten 1951
og var en dyktig og samvittighetsfull dirigent. Ragnvald Grand overtok, men virket kun kort tid til mars
1952. Den 17. mars 1952 ble Agnar Spjøtvold ansatt som dirigent og han ledet korpset i 9 år, til han
sluttet våren 1961. Under Spjøtvolds ledelse viste korpset stor musikalsk fremgang, og dette fremgår
tydelig av aviskritikernes omtale av de konserter korpset arrangerte og/eller medvirket i.

Oddmund Møllergård stilte seg villig til å fungere som korpsets dirigent inntil ny ble ansatt og han var
dirigent i ett år.
Våren 1962 var vi så heldige å få daværende musikksersjant i Divisjonsmusikken, Ivar Andresen, til å
overta den musikalske ledelse av korpset. Han var vår dirigent i hele 19 år, fra 1962 til 1981.
Under Andresens fraværsesongen 1971/72 virket Kjell Evenshaug som dirigent i ett år.
Etter Ivar Andresens avgang virket Reidar Bye, også han Divisjonsmusiker, som dirigent i ett år.
Den 1. mai 1982 overtok Terje Rygh som korpsets dirigent. Han var korpsets dirigent i 10 år. Han påtok
seg også dirigentoppgaven igjen senere. Korpsets nåværende dirigent, Tonje Merete Smidsrød er inne i
sitt fjortende år som dirigent for hovedkorpset, og har vært initiativtaker til mange av
samarbeidsprosjektene og showkonsertene i denne perioden. Torstein Kubban begynte som dirigent for
aspirantkorpset i 1993, og har siden den gang ledet aspirantkorpset gjennom plateinnspilling og 1. plass
for aspirantkorps på Rennebuspæll i 2005 og Steinkjerspæll i 2009 og 2011. Aspirantkorpset deltok i
trøndersk mesterskap for arpirantkorps våren 2012, og fikk passende nok prisen for spilleglede.
Spillegleden blir så mye større og øvelsene letter når en arbeider frem mot et mål. Og slike mål har
korpsets forskjellige styrer sørget for. Det har etter hvert blitt mange av både turer, stevner og konserter
som alle har gitt korpsmedlemmene og dets ledere minner for livet. Se på denne "reisebeskrivelsen", en
kan bli misunnelig av mindre:
Det startet med Bodø i 1953 og senere fulgte i tur og orden:
1956 Landsstevne i Skien
1957 Oppdal-Sunndalsøra- Surnadal
1958 Landsstevne i Trondheim
1959 Røros
1960 Odense, Danmark
1961 Landsstevne i Bodø
Strindafestivalen v/Nidarvoll skole
1962 Kretsstevne i Egge
Strindafestivalen v/Strindheim skole
1963 Kretsstevne på Dokka
1964 Landsstevne i Oslo (verdens hittil største)
1965 Hamar

1966 Kristiansund-Grip
1967 Harstad Festspillene Nord-Norge, SSM hadde egen konsertavdeling.
1968 Sverige, Østersund
Gjenvisitt av Seljestad skolekorps, Harstad
1969 Steinkjer
1970 Vest-Tyskland, Hamburg/Lübeck
1971 Kristiansund-Hitra
1972 Danmark, København
1973 Lillehammer
1974 Sverige, Østersund
1975 Hamar
1976 Tynset-Tolga
1977 Nederland, Arnhem
1978 Sandane
1979 Kristiansund-Grip
1980 Sandane
Finland, Helsingfors
1981 Verdal
1982 Hitra-Kvenvær
1983 Sovjet, Leningrad
1984 Stavern
1985 Hamar, Janitsjarfestivalen
1986 Sverige, Østersund, byens 200-års jubileum
1987 Nederland, Arnhem
1888 Ålesund
1989 Gjøvik

1990 Østerrike
1991 Østersund
1992 Skogn
1993 Danmark
1994 Horten
1995 Skatval
1996 England
1997 Korpset arrangerte ”Musikk te 1000”
1998 Overhalla
1999 Bornholm
2000 Østersund
2001 Verdal
2002 Edinburgh
2003 Steinkjer
2004 Kragerø
2005 Ungarn, Budapest
2006 Verdal
2007 Gjøvik
2008

Køge, Danmark

2009

Bjugn

2010

Lillehammer

2011

Scarborough, England

2012

Oppdal

