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FORAN FRA VENSTRE: ALF JENSEN, EINAR ANDERSEN, VIDAR NILSEN, NORMANN NILSEN, DIRIGENT EGIL BORGERSEN, GUDBRAND HEGNES, ODDMUND
HERMANSEN, BJØRNULF DYRUD, BJARNE OLSEN OG GUSTAV KATHRUD.
BAK FRA VENSTRE: FINN BAKKEN, VIGGO TEMTE, EGIL BEKKEVOLD, KNUT A. HANSEN, LIV BORGERSEN, WILLY ANDERSEN, WILLY BEKKEVOLD, EIVIND ORSTEEN,
GEORG PERSSON, KÅRE BAKKEN, THOROLF ERIKSEN, BJARNE SKAR, BJØRN HOLMEN, ROLF HEGNES, STEINAR BEKKEVOLD, ROAR MARTINSEN OG HARRY
STENSRUD. –– GUTTENE FORAN ER TOM PERSSON OG OTTO KATHRUD.

Korpsets historie
«Krogstad Musikkor» var et bedriftskor tilknyttet «Krogstad Cellulosefabrik» i Krokstadelva. Det var stiftet ca. 1926. Den 23. januar 1936 ble dette slått sammen med
«Ungdomskoret Freidig», som var stiftet ca. 1928.
Dirigenten for «Freidig», Julius Korneliussen, fortsatte som dirigent for det sammenslåtte koret, som fikk navnet «Krokstadelvens Musikkor».
Det første styret besto av: Thorolf Johansen, formann, Harald Gustavsen, Erland Bekkevold, Gudbrand Hegnes og Normann Nilsen, og de første øvelser ble holdt på
Krokstad skole, som var stilt til gratis disposisjon.
Etter sammenslåingen i 1936 hadde korpset et godt år. Det hadde ved starten 24 mann, og de hadde 40 musikk-øvelser med brukbart frammøte. Det var lite av betalte
oppdrag, men nok av ønsker om hornmusikk. De hadde spilling på fest på Steinberg Folkets Hus, vellykket spilling i Bjørkedokk, 1. mai demonstrasjonstog og på Krogstad
Fagforenings juletrefest.
Det meste av sommeren 1936 ble brukt til arbeid med den nyoppførte musikkpaviljongen med parkanlegg. (Det var nede i «Faulesangen» der Birkebeineren senere
opparbeidet tennisbane.) Mange av medlemmene var flinke, men særlig må nevnes at formannen, Thorolf Johansen, var ivrig og på farta sent og tidlig for å få anlegget ferdig
til åpningen høsten 1936. Parkanlegget var ikke ferdig, men man håpte på ferdigstillelse også av dette det påfølgende år.
I 1937 var det godt frammøte på øvelsene før ferien, men dårlig etter ferien. Det var spilling på musikkpaviljongen påske og pinse, men lite forøvrig. I 1938 hadde dirigenten,
Julius Korneliussen, gått av og Erling Borgersen var kommet i hans sted. Det var fortsatt dårlig med betalt spilling, men de hadde spilling i Bjørkedokken, på 1. og 17. mai og
konsert på paviljongen 2. påskedag. Det var ønske om mer bruk av paviljong-anlegget.
Lite skjedde videre fram mot og inn i krigstiden. I et referat fra generalforsamlingen 2. mai 1943 står det: «De tre siste årene har korpset praktisk talt ligget nede på grunn av
krigen, men til sine tider har det lyktes å samle til øvelse. Korpset har greid, ved disse øvelsene, å spille for Krogstad Fagforenings juletrefest og ved Birkebeinerens skirenn
og premieutdeling. 2. pinsedag, 13. juni 1943, ble det avholdt konsert på paviljongen sammen med Nedre Eiker mannskor. Musikerne og sangerne spilte og sang godt, og
publikum, som var møtt godt fram, var meget fornøyd.»
Perioden 1943 - 1948 var vanskelig for korpset, men gamle korpsmedlemmer skal ha fortalt at det hadde vært noe aktivitet hele tiden. I referat fra årsmøtet 15. februar 1949
står det: «Det er ikke skrevet noen beretning for 1948 da koret omtrent har ligget nede.» Men i beretningen for 1949 står følgende: «Det forløpne år har vært godt for koret
med 38 øvelser, og frammøtet har vært ganske bra. Medlemstallet har økt fra 16 til 18 mann + 2 nybegynnere. Hans Guldbrandsen har vært dirigent først på året. Egil
Borgersen, sønn av Erling Borgersen, overtok så og var dirigent ut året.»
Egil Borgersen fortsatte siden som dirigent for korpset og har størstedelen av æren for den høye musikalske standard som korpset etterhvert ble kjent for. Etter faren, Erling
Borgersen, videreførte han også «korpsrøttene" fra Elvearbeidernes Musikkor fra farfaren, Andreas Borgersen, og ikke minst Julius Korneliussen.
Utover i 50-årene var driften på det vanlige, uten spesielle problemer. Det var spilling på juletrefester, ved julegraner, 1. og 17. mai, og de hadde oppmarsjer med spilling rundt
omkring i Krokstadelva. Korpset reiste også på tur rundt omkring på Østlandet. Krogstad Cellulose sto bak en del av oppdragene til korpset og holdt økonomien derved sånn
noenlunde på plass. En tur til Gjøvik var f.eks. betalt av fabrikken.
I forbindelse med økonomien kan nevnes at korpset helt siden starten hadde fått et årlig bidrag fra Krogstad Cellulosefabrikk. De senere årene fikk korpset også en kommunal
stønad, og dessuten bevilget Krogstad Fagforening hvert år et beløp.
Korpset hadde ofte konserter i Bjørkelunden, som var et populært sted for tivoli, musikk-stevner og andre arrangementer som krevde plass til mange mennesker. Antall
musikere i korpset lå på ca. 20 mann. Styret var meget stabilt. Og ved energisk og oppofrende innsats av korpsets kvinnegruppe ble det i 1953 også skaffet uniformer. Disse
var i mørkeblå sjeviot med gullbeiser på buksene og jakkeermene. Uniformene ble innkjøpt brukt fra Oslo Arbeiderpartis Ungdomskor.

På årsmøtet 6. mars 1954 ble korpsets navn endret til «Krogstad Musikkorps» som korpsets riktige navn, slik det også er skrevet på korpsets fane. Skrivemåten med g i Krogstad
viser også den nære tilknytningen til «Krogstad Cellulose» og «Krogstad Fagforening».
Nå var korpset kommet opp i 24 mann og gikk inn i en god periode mannskapsmessig og med god musikalsk utfoldelse. Korpset var tilsluttet «Buskerud Musikkforbund» og deltok
i forbundets årlige stevner.

FØRSTE REKKE FRA VENSTRE:
GUDBRAND HEGNES, FINN BAKKEN, EINAR ANDERSEN,
EGIL BORGERSEN (DIRIGENT), NORMANN NILSEN,
GUSTAV KATHRUD, STEINAR BEKKEVOLD OG THORLEIF
NERLI.
MIDTERSTE REKKE FRA VENSTRE:
KNUT HANSEN, EGIL OLSEN, VIDAR NILSEN, WILLY
BEKKEVOLD, ODDVAR THORESEN, KJELL SANDHOLT,
ODD HOLMEN OG EGIL BEKKEVOLD.
BAKERSTE REKKE FRA VENSTRE:
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OG KÅRE BAKKEN.

I 1956 ble følgende styre valgt: Normann Nilsen (formann), Gustav Kathrud (viseformann), Kåre Bakken (kasserer), Knut A. Hansen (sekretær) og Willy Bekkevold (styremedlem).
Medlemstallet var 25 aktive, og øvelsene ble holdt i Folkets Hus i Krokstadelva hver tirsdag.
I de påfølgende år gikk det godt for korpset. Det deltok hvert år på kretsstevnene og holdt konserter i kirken og på Folkets Hus og deltok ved forskjellige arrangementer som
turnstevner, barnehjelpsdagen osv..
På 1. og 17. mai var det gjevt å ha «Krokstadmusikken» foran seg, og Gustav Kathruds trommeslaging mellom marsjene var en fryd både for korpset selv og folk i toget og
tilskuerne langs ruta. Det var også gjevt å være medlem av «Krogstad Musikkorps» under ledelse av Egil Borgersen. Som dirigent hadde han et varmt hjerte for korpset. Hans
datter Liv ble da også senere medlem av korpset. Hun var forøvrig datterdatter av lærer Håvard Austad, overlærer/styrer ved Krokstad Skole i en årrekke.

I mai 1958 arrangerte Krogstad Musikkorps kretsstevne i Bjørkelunden med korps fra hele fylket. Dette var Buskerud Musikkforbunds 25 års jubileums-stevne. Det var 2000
mennesker tilstede på stevnet, og salget av pølser, mineralvann og øl tok helt av, noe som ga et fint overskudd for korpset.

I september 1959 fikk Krogstad Musikkorps overdratt Leikeplassen/Barneparken ved brannstasjonen fra Krogstad Cellulose. Denne ble etterhvert utviklet til den nye
«Musikkpaviljongen». Den gamle musikkpaviljongen fra 1936 var for lengst gått i glemmeboka, fullstendig forfalt og rydda vekk i forbindelse med opparbeidelsen av
tennisbanen.
I 1959 fikk korpset også sin egen fane, og alt lå til rette for feiring av korpsets 25 års jubileum våren 1961.
I 1962 deltok korpset på sitt første landsstevne, som ble arrangert i Fredrikstad. Dette var en vellykket tur med godt spill og en stor opplevelse for korpset sammen med de
respektive.
Den musikalske aktiviteten var stor i årene framover, og det ble dannet undergrupper i korpset, deriblant storbandet. Nye generasjoner kom til og var med på å prege
utviklingen av korpset og dets aktiviteter videre. Røttene og tilknytningen til arbeiderbevegelsen ble etterhvert mindre og nærmest visket ut både i idretts- og korpsbevegelsen
i etterkrigsårene, og særlig utover på 60-tallet.
Frafallet av den gamle garde i korpset ble da også etterhvert merkbart, selv om yngre og entusiastiske krefter overtok og drev videre. Korpset holdt det gående fram til 1991
da mannskapsmangel og økonomi førte til at det ble lagt på is. Storbandet var det som ble stående igjen av det voksne organiserte musikkliv i Krokstadelva.
De siste ca. 30 årene av «Krokstadmusikkens» historie inneholder en masse aktivitet, glede og historier, dyktige ledere og massevis av gode minner for korpsmedlemmer og
deres familier. Denne viktige delen av historien regner jeg med at andre enn undertegnede kan og vil fortelle.

Nedenfor marsjerer Krogstad Musikkorps en runde om Tråkka med musikk, takt og stil en gang i 1959-61.

PÅ BILDENE OVENFOR RUNDES TRÅKKA MED BERGH-GÅRDEN BAKENFOR OG VIDERE PÅ RIKSVEIEN FORBI SØHOEL OG EVJEN.

PÅ BILDENE NEDENFOR GÅR TUREN VIDERE RETT UTENFOR DET GAMLE POSTKONTORET, OPP FORBI BRANNSTASJONEN OG VIDERE TIL HØYRE FORBI BJØRN MYHRE
OG OVER BRUA PÅ VEI NEDOVER MOT FOLKETS HUS OG IDRETTSBANEN..

Kilder:

BIRKEBEINERENS JUBILEUMSBOK 1904 - 2004,
- Anne Marie (Steenberg) Jonassen, ansvar for historikk.
MUSIKK-KORPSENE I NORGE, – SCALA FORLAG – OSLO 1956.
- redaksjon av Einar M. Wie og Petro Erichsen, Norges Landsforbund
av Gutte- og Amatørmusikk-korps.
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