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Forord 
Den læser, jubilæumsskriftet naturligt henvender sig til, er nuværende og 
tidligere medlemmer af Gilleleje Byorkester. Der er derfor valgt at udgive 
skriftet på en cd – en pdf-fil. Det har den fordel, at der kan gengives billeder 
eller en tekst så småt, at de passer ind i A4 formatet og alligevel kan læseren 
selv forstørre det op, så billedet eller teksten kan ses i detaljer. 

Orkesterets officielle start er generalforsamlingen i 1982, men egentlig er 
orkesteret startet året før. Det er den ene grund til, at jubilæumsskriftet slut-
ter med juleafslutningen 2011. Den anden er, at skriftet gerne skulle være 
klar til jubilæet. 

Da forfatteren kun har deltaget i den sidste tredjedel af orkesterets liv, har 
det være nødvendigt at trække på personer, der har kendskab til de første 20 
år. Her har specielt den mangeårige formand og æresmedlem John Poulsen 
været en stor hjælp. Ja, uden ham og hans udmærkede materiale havde det 
været umuligt at udgive skriftet.  

En tak til den nuværende sekretær Karen Møller, der har skaffet forfatteren 
adgang til de gamle bestyrelsesprotokoller. Det har været en stor hjælp, om 
end bestyrelsesprotokollerne både beskriver, det der faktisk er sket, det man 
har planlagt, at der skulle ske, og det man har tænkt sig, at der skulle ske. 
Derfor har protokollerne ikke altid været lige lette at anvende, men de har 
givet inspiration til at søge udtalelserne bekræftet.  

Medlemmer gennem mange år: Jørgen Skov, Finn Christensen og Viggo 
Bentzon har hjulpet med billeder, og så er Lars Erik Bang-Pedersen kommet 
med materiale, som jeg ikke har haft en anelse om eksisterede. Så det, der i 
starten så ud som et problem, nemlig at skaffe nok materiale om orkesteret i 
de 30 år, har udviklet sig til et frasorteringsproblem. Kriterierne for, hvad 

der skulle tages med, har fx.været: Kan det reproduceres? Er håndskriften 
læselig? Fortæller det noget interessant om orkesteret?  

Jeg har været glad for den omtale som Nordkysten, Frederiksborg Amts 
Avis og Ugeposten har bragt. De har været gode kilder til dette skrift - tak 
for det. 

Selvom der er gjort meget for at få så nøjagtige data som muligt, så må læ-
serne undskylde de unøjagtigheder, der er. Eventuelle rettelser kan sendes 
til undertegnede, så de kan komme med i 50 års jubilæumsskriftet. 

Jeg håber, at fortidens forskellige arrangementer kan inspirere til fremti-
dens. 

  

Nivå oktober 2010 til 2012 

Margart Riis 

margartriis@kabelmail.dk 
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1982 
Grundlaget for Gilleleje Byorkester startede før den 5. maj 1982, hvor den 
stiftende generalforsamling i Græsted-Gilleleje Byorkester fandt sted, men 
dagen regnes som orkesterets fødselsdag. Under navnet: “Græsted Brass 
Band” bekræftede orkesterlederen Jan Crillesen overfor Dronningmølle og 
Omegns Borgerforening længe før generalforsamlingen at spille til byfesten 
den 4. juli 1982.  Den 18. februar gav Græsted-Gilleleje Kommune tilladel-
se til navnet: Græsted-Gilleleje Byorkester, men vi måtte ikke bruge byvå-
benet. 

I starten var der 9 medlemmer. Love var blevet udarbejdet, og formanden 
John Poulsen var i gang med at få fat på giroblanketter. På bestyrelsesmødet 
den 6. juli 1982 foreslog formanden, at orkestret skulle søge ind under af-
tenskoleloven, samt at man skulle se at få en rigtig dirigent. Den daværende 
- Jan Crillesen – ville gerne have et halvt år mere, så han kunne få lejlighed 
til at vise, hvad han duede til, når og hvis der blev en bedre disciplin i orke-
steret. Orkesteret spillede i Jan Crillesens værksted. 

Formanden sagde direkte til Jan Crillesen, at han ikke egnede sig som leder 
og dirigent og nævnte flere eksempler på Jan Crillesens manglende kunnen, 
og at det selvfølgelig kunne være lige meget, hvis orkesteret stadig hed Es-
rum Rasleband. Men nu var man et byorkester og så måtte man leve op til 
navnet. 

John stillede det så hård op, at hvis bestyrelsen ikke droppede Jan Crillesen 
som dirigent, så ville han gå af som formand. Jens Nygaard advarede Jan og 
John mod at komme med for mange personlige angreb. Af protokollen 
fremgår det, at det tilsyneladende ikke havde den store virkning. Der blev 
dog enighed om at afprøve forskellige dirigentemner. Selvom Jan Crillesen 
måske ikke lige fik det, som han gerne ville, så var han så meget orkestrets 

mand, at han lovede at forsøge at skaffe en brugt stortromme. Der var imid-
lertid noget, som hele bestyrelsen kunne blive enige om. Det var, at der 
skulle holdes en fest med damer. Hvad det rent faktisk blev til, vides ikke, 
men der var forslag om både en høstfest i lejede lokaler eller en tur i skoven 
med hestevogn til Esrum sø med grillmad. 

Man kan sige, at bestyrelsesmødet den 6. juli 1982 blev en vigtig del af or-
kesterets fremtidige virke, idet orkesteret fortsatte med at være et byorkester 
i Gilleleje, der spillede dens slags musik, som et sådan orkester nu spiller og 
fortsatte med at holde fester, når lejligheden bød sig.  

På bestyrelsesmødet den 26. oktober drøftedes et problem, som også frem-
over ville blive drøftet, “hvordan får vi flere medlemmer?” Også  dirigent-
lønnen blev drøftet. Her kom der forslag om 500 kr. i kørepenge og en kasse 
cigarer. På samme møde oplyste formanden, at kommunen havde bevilliget 
1.500 kr. til en stortromme. Det blev besluttet at søge ind under aftenskole-
loven. Jan Crillesen meddelte, at hvis man gjorde det, ville han “stå af”. 
Striden mellem John og Jan var i høj grad et magtspil. Hvis der kom en ny 
dirigent i forbindelse med, at orkesteret kom ind under aftenskoleloven, så 
mistede Jan Crillesen sin magtposition både som dirigent og orkesterleder. 
Orkesterlederjobbet havde han sådan set allerede mistet, da John blev valgt 
til formand på generalforsamlingen.  

Den 28. november spillede man på Borgerforeningens foranledning til jule-
træstændingen både i Gilleleje og i Dronningmølle. Traditionen med jule-
koncerter på plejehjem blev også startet. Uniformer havde orkesteret ikke 
endnu, men der var alligevel et hvis ensartet præg over orkesteret, idet alle 
var iført nissehuer. Af kassekladden fremgår det, at de kostede kr. 92,50.  

Fra kassekladderne kan man i øvrigt se, hvem der var med i orkesteret eller 
i hvert tilfælde betalte kontingent. 
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Julefesten, som Jan Crillesen og Knud Larsen stod for, blev gennemført 
ved, at hvert medlem tog mad med til et ta’-selv-bord. Julefesten fandt sted 
på skolen i Villingerød, hvor man havde lejet et lokale for 150 kr.  
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1983	
På generalforsamlingen den 23. februar blev kontingentet fastlagt til 30 kr. 
pr. måned og halv pris for skolesøgende børn. Jan Crillesen, Jens Nygaard 
og Henning Jensen blev genvalgt til bestyrelsen.  

Den første rigtige dirigent blev Carl Johan Andersen, der kom fra et DSB-
orkester. Carl Johan var efter nogens mening for streng. Der opstod proble-
mer mellem dirigent og et kvindeligt orkestermedlem, der beklageligvis 
havde optrådt både næbbet og provokerende overfor Carl Johan Andersen, 
så meget at han var gået i vrede. John blev udpeget til at mægle mellem 
dirigenten og medlemmet. Bestyrelsen erkendte, at det kunne være vanske-
ligt at få dirigenter til dette Yderdanmark, derfor skulle man passe på ham, 
man havde, især når man var glad for den måde, han instruerede på. 

Bestyrelsen besluttede, at der skulle holdes sommerfest i august. 

I sommerferien holdt John åbent hus om onsdagen, derved blev instrumen-
terne rørt, så de ikke groede helt fast af uvirksomhed. 

I september indtrådte Edgar Hansen som suppleant for Jan Crillesen, der 
havde meldt sig ud. Dermed var bestyrelseskrigen endt. For de implicerede 
har sikkert undertiden været ubehageligt, men set med orkesterets øjne, har 
det været stærkt medvirkende til, at orkesteret blev det, det er i dag. 

Den 30. september spillede orkesteret på Munkeruphøj iført sorte bukser og 
hvide t-shirts med det foreløbige logo. 

Orkesteret er flyttet til Gilleleje Skole. Det var forventet, at det gav nogle 
flere medlemmer, men det er ikke sket - næsten tværtimod. Men på lang sigt 
mener bestyrelsen dog, at det var den rigtige beslutning. 

Heldigvis var der én øveaften endnu inden julekoncerterne, så det kunne 
måske lykkes at få Jingle Bell til blot at lyde nogenlunde. Der var julekon-
cert i Esbønderup, den 13. december, i Møllesalen i Gilleleje den 20. de-
cember kl. 16.00.  På bestyrelsesmødet den 23. november blev det besluttet 
at forsøge at få etableret yderligere 2 julekoncerter. Man var næsten pisket 
til det, da kommunen havde bevilliget 1.000 kr. til julekoncerterne.  
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1984	
I marts måned stoppede Carl Johan Andersen som dirigent. Hans begrun-
delse var, at han ikke orkede mere.  

Til generalforsamlingen den 21. februar var mødt bestyrelsen og to med-
lemmer. Den dag stod orkesterets fremtid på spil. John ville ikke genvælges 
på grund af en kritik, han havde mødt bl.a. om ikke at orientere den øvrige 
bestyrelse. Heldigvis lod John sig overtale - hvor ville Gilleleje Byorkester 
ellers have været. Lis Nygaard blev genvalgt som sekretær. 

På generalforsamlingen blev det endvidere 
besluttet at gå ind under aftenskoleloven og 
få en godkendt dirigent. På årsbasis 80 timer 
= 12.000 kr. Heraf betalte aftenskolen de 
8.000 kr., så der skulle kun skaffes 4.000 kr. 
Kontingentet blev sat til 30 kr. pr. måned i 10 
måneder. Det gav med 12 medlemmer 3.600 
kr.  Orkesteret fik igen en ny dirigent. Harry Breinholst, der både kom til at 
lede orkestret og sætte gang i medlemstilgangen. Gilleleje Byorkester fik en 
masse arrangementer såvel i Gilleleje som i Græsted. Det spillede bl.a. til 
Bakkefest, til cykelløb - hvad vi fik 1.000 kr. for, og til festligheder i for-
bindelse med en veteranbane m.m. 

Når man skal ind under aftenskoleloven, er der mange ting, der skal udfø-
res.  Harry Breinholst skulle godkendes som underviser, og der skulle etab-
leres et aftenskolehold. Det kom til at hedde: Græsted-Gilleleje Byorkesters 
Aftenskole ved Bent Jeppesen. Dirigenten skulle udarbejde planer for den 
enkelte aftens forløb. Her er det interessant at bemærke, at vi indøvede ”In-
stant Concert”, så der er ikke noget at sige til, at vi efterhånden kan den. 

 Byfest i Græsted. 

Hidtil havde orkesteret kun været et brassband. På et bestyrelsesmøde den 
13. juni blev det drøftet at udvide det til et harmoniorkester. Orkesteret hav-
de fået kulturel støtte på kr. 5.000 til køb af en tuba. Det hjalp også på øko-
nomien, at dirigenten Harry Breinholt dirigerede uden vederlag. Der blev 
spillet på biblioteket hver tirsdag kl. 19.15. 

På dette tidspunkt bestod bestyrelsen af formand: John Poulsen, kasserer 
Jens Nygaard, næstformand Edgar Hansen, bestyrelsesmedlem Henning 
Jensen og sekretær Leif Olsen. Leif Olsen var tiltrådt efter, at Lis Nygaard 
var død af en hjerneblødning i april. Med Lis Nygaards død havde orkeste-
ret mistet et højt værdsat medlem.  

Gilleleje Byorkester spillede til “julefesten” i juni. Overskuddet skulle gå til 
Gillelejes julebelysning. Harry Breinholst havde arbejdet meget med at æn-
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dre de eksisterende arrangementer, så de passede bedre til medlemmernes 
kunnen og orkesterets sammensætning.  

Et stort arrangement - Kanalfesten - blev klaret med hjælp af musikere fra 
andre orkestre. For første gang havde byorkesteret et ensartet præg, alle var 
i ens T-shirts, som Tuborg venligst havde leveret. Orkestret syntes selv, at 
de så rigtig pæne ud. Men det syntes Gillelejes daværende borgmester 
Svend Aage Nielsen ikke. “Et byorkester - der reklamerer for Tuborg - føj!” 

I december gav orkesteret koncerter på tre plejehjem og en i Møllehallen. 

Jul	i	juni

 

	
Cykelløb.  
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1985 
På generalforsamlingen den 26. februar blev Laila valgt som kasserer i ste-
det for Jens Peter Nygaard. På et bestyrelsesmøde blev det vedtaget, at kon-
tingentet skulle indbetales på giro, og når den havde nået en bestemt størrel-
se, skulle beløbet indsættes på en bankkonto. På generalforsamlingen blev 
vedtaget et sæt love for Græsted-Gilleleje Byorkester se side 19 

Instrumentmæssigt har orkesteret nu lånt en tuba af Hjemmeværnsorkestret 
i Helsingør. Tubaen har vi selv betalt reparationen af, og så har vi købt en 
basun af Klyner for kr. 1.500. I august måned købte vi af Luthers Missions 
Orkester i Hillerød 6 instrumenter for kr. 2.500: 1 tuba i B, 2 basuner i B, 2 
althorn og 1 kornet.  Efter hillerødkøbet har Svend Aage købt den basun, vi 
købte af Klyner, og så har orkestret leveret den lånte tuba tilbage med tak 
for lån.  
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Lånet af tubaen fra Hjemmeværnsorkestret i Helsingør er kun ét eksempel 
på, hvordan de store orkestre i området - Jernbaneorkesteret i Helsingør og 
Fredensborg-Humlebæk Byorkester - hjælper lillebror i Gilleleje, både når 
det gælder instrumenter, noder og assistenter til koncerter. 

Den 4. maj deltog orkesteret i mindehøjtideligheden i forbindelse med 40 
års dagen for befrielsen. Vi brugte Tuborg-Niels’ ølvogn som tribune ved 
mindeankeret. Vi spillede bl.a. Prins Jørgens March og Danmarks Befriel-
sessang, som det fremgår af det udførlige program, John Poulsen havde 
udarbejdet. 

Orkestret havde det første besøg fra venskabsbyen Osby den 14. september. 
Kl. 11.30 gav Osby Blåslag en koncert ved Hotel Strand. Derefter var der 
frokost i Gilleleje Feriecenter, hvor de to orkestre spillede sammen. Dagen 
sluttede på Esbønderup Sygehus, hvor de gav koncert, og så var det besøg 
slut. 

I årets løb havde orkesteret modtaget tilskud fra kommunen på kr. 2.500, fra 
Handelsbanken på kr. 150 og fra SDS på kr. 1.000. Derudover fik vi 1.500 
kr. for at spille til indvielsen af et dagcenter.  
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1986	
På generalforsamlingen den 25. februar blev det bl.a. vedtaget, at vi ikke 
måtte spille i pauserne, og når dirigenten instruerede andre medlemmer. Det 
fremgår ikke af de efterfølgende generalforsamlingsreferater, at denne be-
stemmelse skulle være blevet ophævet. 

På samme generalforsamling blev kontingentet fastsat til kr. 40 pr. måned i 
10 måneder. 

På en ekstraordi-
nær generalfor-
samling den 17. 
juni blev det be-
sluttet at skifte 
navn fra Græsted-
Gilleleje Byorke-
ster til Gilleleje 
Byorkester. Årsa-
gen var bl.a., at vi 
flere gange havde 
fået afslag på en 
ansøgning, fordi 
vi ikke var knyttet nok til Gilleleje. Viggo Bentzon tegnede det nye bomær-
ke - logo. Se side 22.  

Det var året, hvor orkesteret fik de nye pæne blå uniformer. Det var også 
året, hvor vi besøgte Osby sammen med borgmesteren Svend Aage Nielsen. 
Besøget blev en uforglemmelig dag med mange dejlige oplevelser. Musi-
kalsk tyder referatet på, at ikke alt gik som det skulle, idet der står: “Deref-
ter spillede vi sammen. Det lærte vi meget af” 

Gilleleje Byorkester kan både spille musik og banko 



21 
 

Sverigesturen bød på besøg i et stenbrud, et harmonikamuseum - 500 stk. 
fra de sidste 100 år, Jönbodas Hemslöjsfabrik og Brio. 

Prisen for de 17 jakker var kr. 16.200 plus kr. 2.503 for bomærket. Kom-
munen støttede med kr. 6.500 og gav yderligere kr. 3.000 til julekoncerter-
ne.

 

 

  

1987	
I året løb havde orkesteret mistet 6 medlemmer, men heldigvis var der 
kommet 5 nye til. 

I foråret afholdt vi Banko, som gav indtægter på 16.799 kr. og udgifter på 
12.940 kr. Altså et overskud på 3.859 kr.  

For første gang skulle vi spille i Tivoli. Derfor var der ingen ferie. Hele 
sommeren spillede vi til torvedage og øvede os ude på feriecentret, uanset 
om vi var mange eller få. Alt blev øvet. Hvordan stolene skulle stå, hvordan 
vi skulle rejse os op, når dirigenten kom ind. Disciplin og atter disciplin. 
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Det var spændende, da vi så stod på plænen. Det skarpe lys blev tændt. Har-
ry Breinholst kommer ind, og vi begyndte at spille. Man kunne ikke høre 
andre end sig selv, var det nu rigtigt? Publikum klappede, og så med ét 
slukkedes lysene, det var slut. Men glæden var ikke slut for koncerten gav 
5.000 kr. 

Den 5. november spillede et udvidet byorkester for Dronning Margrethe II 
og det israelske præsidentpar, der var på besøg i Gilleleje. Der var blevet 
lavet en tribune foran det nye rådhus. Hvad skulle vi spille? Den danske 
nationalsang? Den israelske? Det blev Gillelejevalsen. Begivenheden blev 
transmitteret til over 54 radio og tv-stationer over hele verden. Fra at være 
et lille orkester i en afkrog af verden, var vi nu et verdenskendt orkester, der 
kunne spille Gillelejevalsen, og som kunne få et tilskud på kr. 15.000 og et 
takkebrev fra kommunen. Harry Breinholst havde et problem: må man stå 
med ryggen til dronningen, når man dirigerer? 

Udover de obligatoriske julekoncerter spillede vi til Bakkefesten og jule-
træstændingen på torvet. 

 

 

Plænekoncert i Tivoli. 
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1988	
Vores dirigent Harry Breinholst døde. Den nye dirigent blev Orla Christen-
sen, der kom fra Helsingør byorkester, Jernbaneorkestret og Pigegarden. 
Orla Christensen var en musiker, der kendte til musik for blæsere og node-
skrivning. Han arrangerede en masse musik til os. 

Igen i år spillede vi i Tivoli. Orla Christensen 
dirigerede. Publikum sad og ventede på Gille-
lejevalsen. Den kom da også - som sidste 
nummer. Klapsalverne ville næsten ingen 
ende tage - sådan føltes det i hvert tilfælde. 
Til gengæld betalte Tivoli os kun 2.500 kr. og 
så kostede bussen endda 1.758,30 kr. 

Formanden syntes, at det havde været svært 
med en ny dirigent. Vi skulle lære hans måde 
at dirigere på. Det havde på den anden side 
heller ikke været let for ham at overtage et 
orkester, som en anden havde bygget op. Vi-
dere forsatte John Poulsen: “Det er ikke sik-
kert, at vi altid syntes lige godt om det, Orla 
Christensen laver, men det er kedeligt, når 
gamle garvede medlemmer forlader orkeste-
ret i vrede, fordi de bliver rettet. Vi må være 

klar over, at det er dirigenten, der er primus motor. Så kan vi bagefter disku-
tere, om det er rigtigt eller ej.” Det har ikke altid været let hverken at være 
formand eller dirigent. John har sejlet i smult vande og i storm og har ofte 
måttet gyde olie på vandene. 
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Ud over at spille i Tivoli, spillede orkesteret til Foreningernes dag på Ting-
bakkeskolen - det var en skuffelse, for der kom næsten ingen mennesker. 
Indvielse af et klubhus for en boldklub, til 500 års jubilæumsfesten i Gille-
lejehallen. I november spillede vi til indvielsen af en genbrugsstation. Jule-
træstænding på torvet og de sædvanlige plejehjem samt ikke mindst et mu-
sikseminar sammen med Helsingør Byorkester den 22. oktober.  

I 1987 havde orkesteret 15 medlemmer i år kun 14.  

Kassereren Leif Olsen havde fået lidt i kassen: fra Sparekassen 500 kr., 
Bankospillet gav 2.830 kr. og vi fik 15.000 fra Kulturfonden. 
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1989	
Kilderne fortæller ikke meget om dette år, men der blev dog spillet til For-
eningernes Dag, der var Sommerkoncert i Blistrup, og der var ikke mindst 
en dejlig tur - trods regn - til Osby. 
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1990	
Orkesteret har igen 15 medlemmer. Der er også for dette år kun et sparsomt 
referat af generalforsamlingen. Ud over julekoncerterne på plejehjem har 
orkesteret spillet til koncerter i forbindelse med Foreningernes Dag, på Gil-
leleje Station og Strandbakkerne.  

Vi fik ikke noget tilskud fra kommunen og vi fik ikke deltaget i Bankospil-
let.  
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1991	
Også i år spillede vi i Tivoli, men med nyt repertoire. Vi fik 4.500 kr. Af 
dem brugte vi 1.583 kr. til en bus frem og tilbage. Derudover havde vi en 
række koncerter på plejehjem og i en Kirke. Vores samarbejde med ven-
skabsbyen Osby var blevet for krævende, så det aftaltes, at vi skulle mødes 
hvert andet år henholdsvis i Osby og Gilleleje. Kommunen gav kun kr. 50 
pr. deltager,n og til julekoncerterne ville Kommunen ikke give noget. Orke-
steret havde søgt Kulturelt Samråd om kr. 15.000 - men fik kr. 6.500. Hårdt 
presset af John Poulsen og Viggo Bentzen gik borgmesteren dog med til 
yderlig 2.000 kr. 
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1992	
Spillede i Villingerød Kirke 21.1.1992 

Byorkestret kom til filmen, idet vi indspillede noget af underlægningsmu-
sikken til Krummerne 2 -” Stakkels Krumme”. Ved optagelserne på galop-
banen i Charlottenlund marcherede orkesteret forbi kameraet. Lydoptagel-
serne blev foretaget i studiet i Valby. Derudover, var der koncerter på 

Strandbakken i Gilleleje, hos Orla i Pindsmo-
sen Sct. Hansaften, koncert i anledningen af 
Brugsens fødselsdag og til Skolernes Idræts-
dag. I referatet fra generalforsamlingen er den 
anmeldt som: “Denne koncert var ikke god!” 
Derudover blev der spillet julekoncert på Tof-
tebo. 

Efter generalforsamlingen den 15. marts kom 
bestyrelsen til at bestå af: Formand John Poul-
sen, Sekretær Viggo Bentzen, Kasserer Leif 
Olsen, Suppleant Susanne Jensen, Suppleant 
Preben Hansen, Revisor Flemming Koustrup, 
Revisor suppleant Jørgen Larsen. 

Kontingentet blev fastsat til kr. 50 pr. måned, og det blev vedtaget at oprette 
en bødekasse til at gemme alle de penge, der kom ind ved snak og spil un-
der prøverne. På generalforsamlingen blev der endvidere bevilliget køre-
penge og refusion af udgifter til måltider, som formanden kunne få i forbin-
delse med møder på orkesterets vegne. 

Orkesterets instrumenter bestod nu af: Tuba, trommesæt, althorn og bary-
ton. Der blev købt en ny tuba. Desværre havde det ikke været muligt at sæl-
ge den gamle, den var simpelthen for ringe. 

Kommunen bevilligede kr. 10.000.  
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Fra Krummerne 2‐  Stakkels Krumme.  
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1993	
Formanden konstaterede, at orkesteret mangler stemmer - især klarinet - og 
trompetstemmer, og at kommunen ikke støttede os nok 

Vi spillede i Osby den 28. August. Det var en fin tur, når der lige ses bort 
fra et tyveri, hvor vi fik stjålet nogle uniformer. 
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Turen	går	til	Osby.	
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1994	
På generalforsamlingen fremkom et lille hjertesuk: “Orla må godt lægge 
flere soloer ud til de forskellige instrumenter”. Der er 16 medlemmer i orke-
steret. 

Et stille år med en række koncerter i kommunen og indøvelse af et nyt re-
pertoire. Kun én koncert blev der betalt for - ved gadekæret i Helsinge.  

Der er problemer med uniformerne. Jakkerne er gået ud af produktion. Og 
så det tilbagevendende problem: “Der er for meget støj under prøverne!” 
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1995	
Osby Blåslag gæstede Gilleleje. Vi havde en stor fælles koncert på Frede-
riksborg slot i Hillerød. Ud over de sædvanlige koncerter spillede vi ved 
åbningen af den ny genbrugsstation i Alme. 

Vores dirigent Orla Christensen syntes stadigvæk, at der pjattes for meget 
under prøverne. 
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Musik i Villingerød Kirke. 
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1996	
I september døde Orla Christensen pludselig, så vi igen måtte have en ny 
dirigent. Det blev den svenske musiklærer Jan-Erik Svarfvar, kendt fra mu-
sikskolen i Gilleleje, og som havde været dirigent for flere orkestre i Sveri-
ge. 

Kontingentet fastsættes til 60 kr. pr. måned i 10 måneder. 

N.B. Orla Christensens datter Bente er gift med orkesterets Finn Christen-
sen, der har været med i orkesteret i mange år. 
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1997	
Meget tyndt generalforsamlingsreferat der dog anfører: “Vi er stadigvæk for 
udisciplinerede under øveaftenerne - vi skal vist have bødekassen frem!” 
“Vi må ikke ryge i øvesalen” 

Der blev spillet til Sildens Dag, Strandbakkerne, Rådhusindvielsen, Udsig-
ten i Blistrup m.m. 

 

 

 

 

 

 

 

 



44 
 

1998	
Kontingentet sat op til 75 kr. pr måned i 10 måneder. Der er nu 20 med-
lemmer i orkesteret. Der er kommet fløjter og klarinetter til. 

Kulturelt Samråd dækkede udgifterne til kirkekoncerterne, kulturnatten 
samt plejehjemskoncerterne, endvidere har Kulturelt Samråd forsynet os 
med 20 nodestativer. 

Spillede i Gilleleje Kirke 
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1999	
Osby Blåslag kom på besøg den 11. september. Efter modtagelse af borg-
mesteren på rådhuset var der fælleskoncert på torvet, udflugt til Kronborg 
og aftenarrangement. Kommunen havde bevilliget 85 kr. pro persona. 

På generalforsamlingen blev Aagot Linder kasserer, Leif Olsen Bestyrel-
sesmedlem, Leif Holmstrøm bestyrelsesmedlem, Henrik Lange suppleant, 
Annemarie Bang-Pedersen suppleant, Willi Kubista revisor og Jesper Nyrop 
revisorsuppleant. 

På generalforsamlingen fremkom endvidere den obligatoriske påtale: “Der 
er for megen uro - både snakken og spil - under prøverne og ved dirigentens 
instruktion af en gruppe eller hele orkesteret. Det henstilles igen til med-
lemmerne at begrænse dette” 
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2000	
Fløjterne begynder nu også at gøre sig gældende i bestyrelsen. På general-
forsamlingen blev Lisbeth Skebye valgt som suppleant og Annemarie Bang-
Pedersen valgt til sekretær, hvilket glæder nærværende skribent meget, for 
det har betydet fyldigere referater. 

Ud over de traditionelle koncerter til jul spillede orkestret til indvielsen af 
“De sorte Sten” fra Osby kommune. 

Fra kommunen har vi i år fået dækket dirigentlønnen til de gratis koncerter. 
Derudover har vi fået en elbas, lamper og et stort bækken. 
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2001	
På generalforsamlingen blev kontingentet vedtaget til kr. 75 pr. måned i 12 
måneder. 

Under Jan-Erik Svarfvars ledelse spillede vi til vetaranbilstræf i dejligt 
sommervejr den 17. juni. 

I august afholdt orkesteret et musikseminar, der blev gennemført med et 
godt udbytte men med en ringe deltagelse og det endda til trods for, at se-
minaret var varslet mange måneder i forvejen. 

I år var det vores tur til at tage til Osby. Det skete den 8. september. Vi var 
ikke mere end lige stået af bussen kl. 11.30, før svenskerne startede koncer-
ten.  Senere var det så vores tur. 
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Efter koncerten var der sandwich og rundtur til forskellige gamle virksom-
heder i området. Virksomheder som man søgte at bevare. Det var sidste 
gang Jan-Erik Svarfvar dirigerede os. Han skulle overtage en stilling som 
leder af en musikskole i Sverige. Vores nye dirigent blev Flemming Kejs, 
der kom fra et mandolinorkester og gerne ville prøve kræfter med et harmo-
niorkester. Flemming Kejs blev ansat for en sæson. 
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2002	
Den 25. december 2001 døde Leif Olsen. Han var orkesteret en god ven og 
ivrig trompetist. Desuden var han bestyrelsesmedlem, nodearkivar og øl-
mand. Han blev afløst i bestyrelsen af Lisbeth Skebye, mens Leif Holm-
strøm bliv nodearkivar. 

På generalforsamlingen kom det frem, at flere deltagere følte, at dirigenten 
var for flink, andre så det som en pædagogisk fordel. Andre var glade for en 
præcis direktion, mens andre gerne havde set en med en blæserbaggrund i 
stedet for den mandolinbaggrund Flemming Kejs havde. Det ville dog nok 
blive vanskeligt at få alle fordele opfyldt i én person. Hele diskussionen 
endte med, at man ville holde dirigentkonkurrence for at finde en ny diri-
gent til efteråret. Den udvalgte blev Ebbe Madsen, der tiltrådte efter som-
merferien. 
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Fredensborg-Humlebæk byorkester havde den 17. august inviteret os sam-
men med andre orkester til deres jubilæumskoncert. Nogle af orkestrene 
marcherede gennem Fredensborg, mens andre - der i blandt os - rolig kunne 
sidde og spille i et telt på plænen ved siden af den gamle biograf.  

Vi havde søgt om nye jakker til de mandlige orkestermedlemmerne  og vi fik dem.

Beklæderne til damerne betalte orkesteret.

 Sommerafslutningskoncerten blev holdt den 18. juni i Feriecenter Gilleleje. 
Vi spillede og nød den skønne udsigt over Kattegat.  

Det var ikke altid, at vi kunne spille i samlingssalen på Gilleleje skole. Vi 
blev enkelte gange henvist til fx. naturhistorielokalet. I et tilfælde havde 
Jesper Nyrop glemt sit nodestativ. Hvad gør man så? Heldigvis var der et 
løvehoved, der kunne tjene som nodestativ. Se side 51. 

Vi havde bagt til julekoncerten, om det var vores bagværk eller musikken, 
der gjorde det til en succes, skal være usagt. 

 

 

 

Fredensborg-Humlebæk Byorkesters Jubilæum. 



51 
 

 

Julekoncert 
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2003	
At der var en del uro og kritik omkring repertoireudvalgets virke blev kon-
stateret på bestyrelsesmødet i januar. På baggrund af heraf pålagde bestyrel-
sen repertoireudvalget at behandle medlemmernes forslag seriøst og be-
grunde en eventuel forkastelse. Formanden og Lisbeth Skebye gød olie på 
vandene. 

De tidligere generalforsamlinger var oftest blev afholdt en søndag formid-
dag - i kirketiden. Denne gang ville man forsøge at afholde den i forbindelse 
med en spilleaften. Det var en succes. Der var mange flere deltagere end 
tidligere. Leif Holmstrøm blev genvalgt til bestyrelsen, Palle Traulsen blev 
indvalgt til bestyrelsen, jeg blev kasserer og Aagot Linder og Viggo Bent-
zon valgtes til bestyrelses suppleanter og Jesper Nyrop til revisor med Willi 
Kubista som suppleant. 

 

Brudeparret i egnsspillet 
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Det blev diskuteret om orkesteret skulle have en hjemmeside. 

Tre af orkesterets medlemmer - Jørgen Skov, Leif Holmstrøm og Margart 
Riis - medvirkede ved Gillelejes egnsspil, der dette år handlede om en ung 
sømand, der steg i land i slutningen af det attende århundrede for at blive 
gift. Vi kom ind i billedet, da vi skulle gå foran brudeoptoget fra den gamle 
skole og til kirken, hvor parret ikke blev viet af Leif Holmstrøm, men fik 
fortalt om vielsesritualet i 1890 og i modsætning til i dag. Bruden var for 
øvrigt i sort. Fra kirken gik Jørgen og Margart foran og spillede Randers 
march frem til Museet, hvor bryllupsfesten skulle holdes. Her blev følget 
beværtet med torsk og kartofler samt søsterkage.   

 

Jørgen medvirker i egnsspillet sammen med Leif Holmstrøm og Margart Riis. 

Inden sommerferien spillede vi de traditionelle koncerter på plejehjem. En 
af dem var indvielsen af Bakkebo den 24. juni.  

I år besøgte Osby Blåslag Gilleleje. De blev modtaget på rådhuset umiddel-
bart efter deres ankomst. Fra 11.00 til 12.00 afholdtes en koncert med begge 
orkestre foran SuperBrugsen. Derefter var der rundvisning i Gilleleje muse-
ums afdeling “Skibshallerne” med Søren Frandsen som guide. Så til frokost 
i det grønne og rundvisning ved det gamle Nakkehoved Fyr. Kl. 16.00 spil-
lede begge orkestre som indledning til kulturnatten. Dagen afsluttedes med 
festmenu i Samlingssalen i Gilleleje Skole. 

 

Plejehjemskoncert 
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2004	  

Vi mistede flere medlemmer: Leif Pehrson, Isa og Erik Kvist. Der gik rygter 
om, at årsagen var, at de ikke ville spille skalaer. For nogen ville det hjælpe, 
hvis der var noder til.  

Aagot Linder døde dette år. 

John skaffede kr. 10.000 fra 
Kulturelt Samvirke, der var 
medvirkende til, at underskud-
det kunne holdes på et rimeligt 
niveau. 

Vi havde en fælleskoncert med 
Gillelejekoret. Hvor der på 
programmet bl.a. stod: Muséns 
sang, Sailing, Se det summer af 
sol, I Danmark er jeg født og 
En yndig og frydefuld sommer-
tid. Det gik nu lidt i fisk på 
grund af dirigentproblemer. 
Ebbe Madsen var på vej ud og 
Dorte Werenskiold var ikke 

rigtig kommet ind. Desværre var der ikke den store publikumstilstrømning. 
Det var jeg ked af, for jeg havde haft meget arbejde med noderne til fælles-
numrene.  Heldigvis bruger vi stadig numrene bortset fra Muséns sang.  

Den 27. marts fejrede vi John Poulsens 70 års fødselsdag. Han havde invite-
ret til åbent hus mellem 9.00 og 12.00.  Det var vi mange, der benyttede os 
af. Først spillede vi udenfor, så kom vi ind, hvor vi blev beværtet og Jesper 

Nyrop holdt en tale for sølvbrudeparret. Det var selvfølgelig forkert, men på 
den anden side hvad var John uden Else. 

Den 14. juni havde vi inviteret til koncert i Søborg Forsamlingshus. En god 
ide som Palle Traulsen var mester for. 

Vores sommerafslutning fandt sted på Feriecenteret, hvor vores medbragte 
kaffe og kage blev nydt. Vi sagde farvel til Ebbe Madsen og goddag til vo-
res nye dirigent: Dorte Werenskiold. Vi sang nogle danske sange som en 
hyldest til den skønne udsigt ud over Kattegat.. 

Med start for 2. halvår opkræves nu 600 kr. på giro. 

Den 11. september deltog vi i kulturnatten, som havde: “I Krønikens Køl-
vand” som emne. 

 

 

Orkesteret spiller til Johns 70 års fødselsdag. 
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Fælleskoncert med Gillelejekoret. 

 

2005	
Nytårskoncerten under Dorte Werenskiolds ledelse fandt sted i Gilleleje 
Skoles samlingssal. Der var gratis adgang, og i pausen prøvede vi på at få 
lidt indtægter ved at sælge øl og vand. Palle Traulsen havde udarbejdet en 
meget nøjagtig instruktion for gennemførelsen. 

Den 1. februar spillede vi til en koncert i Tisvilde Bio, hvor også Jesper 
Nyrop underholdt.  

På bestyrelsesmøderne drøftes forslag om en hjemmeside for orkesteret. 
Hvis man blader frem til 2010, vil man se, at i det år kom der en hjemme-
side. Hvis man blader tilbage, vil man se at forslaget allerede var fremme i 
2003. Det er dog ikke altid, at der er så lang tid mellem ide og beslutning. 

Jernbanebommene på Rostgårdsvej er blevet erstattet af en fodgængerover-
gang, så nu skulle vi køre en omvej for at komme til at spille. På trods af det 
var der fint fremmøde til øveaftenerne. Jeg havde fået til opgave at lave en 
øve- og koncertplan, som viser dirigentens og repertoireudvalgets hensigter. 
Flere medlemmer ønskede en sådan øveplan, så de ved, hvad de skal øve på 
derhjemme. De har nogle gange oplevet, at der pludselig skal spilles noget, 
de ikke har haft mulighed for at øve. Andre synes, at der ligger en spænden-
de udfordring i at skulle spille noget, de ikke har øvet på. Med en øveplan 
vil de sidste måske få øvet sig, om ikke andet så i hvert tilfælde få en dårlig 
samvittighed.  

Ved en festlighed fik John Poulsen den 24. februar overrakt kulturprisen for 
2004. John vidste intet om, at han skulle tildeles prisen. Bestyrelsen havde 
indstillet ham og narret ham under et eller andet påskud med til festen. Så 
det var en meget overrasket John, der blev kaldt op for at få overrakt prisen 
af borgmester Jannich Petersen. 
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Den 14. juni havde vi 
sæsonafslutning på 
Gilleleje Feriecenter, 
hvor vi have inviteret 
til: “Musik over Øre-
sund”. En dejlig aften, 
hvor publikum sang 
med på vore fædre-
landssange. Den eneste 
ulempe var, at klarinet-
terne altid skal sidde 
sådan, at de får solen 
lige i øjnene. 

Sidst i august spillede 
vi på Munkerup Hus til 
en søndagsmatiné. Et 
skønt sted, dejligt vejr 
og en god koncert. 

Den 10. september 
drog 21 orkestermed-
lemmer og 14 pårøren-
de til venskabsklubben 
Osby i Sverige. Mod-
tagelsen var ikke helt 
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som den plejer. I en fart fik John arrangeret en udflugt til nogle nærliggende 
søer, hvor vi opholdt os indtil svenskerne var klar til at modtage os. Efter 
denne naturoplevelse gik det slag i slag sammen med svenskerne. 

 

John får overrakt kulturprisen 

Vores dirigent Dorte Werenskiold har sagt op. Vi har fået en ny dirigent - 
Jacob Sørensen med følge. Følget er Lykke som af og til assisterer Klaus på 
trombonen. 

Lars-Erik Bang-Pedersen er i fuld gang med at forberede velgørenhedskon-
certen til næste år sammen med SOS-børnbyerne.  

Efter de tre julekoncerter holdt vi juleafslutningen den 20. december hos 
Hyldemor, hvor Margart forsøgte at få orkesteret til at spille efter noder 

både forfra og bagfra sandelig også ovenfra og nedefra. På trods af det hav-
de vi en hyggelig aften. 

   Fra turen til Osby 
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Jacob dirigerer både Osby og Gilleleje orkestrene 
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Nytårskoncert 

Fra	Frederiksborg	Amts	Avis	

”Tungen lige i munden – og så ingen panik 
Tekst: Jesper Sabroe-Foto: Thomas Olsen 

I Gilleleje By orkester er spilleglæden og samværet i centrum. Men der øves 
til, for det er nu sjovest, når musikken klinger godt. 

Gilleleje: - I er for tunge i rumpen til at starte, så I kom bagefter hele vejen. 
Trompetgruppen får en opsang af orkesterets dirigent, der straks efter påpe-
ger over for trommeslageren, at der er slag på de tre første fjerdele i 37. takt 
i »Theme from New York, New York«. 

Det er tirsdag aften og Gilleleje Byorkesters lidt over en snes medlemmer 
har deres ugentlige øveaften i Samlingssalen på Gilleleje skole, hvor der 
også øves på »Obladi-Oblada« og »Just a Gigolo«. 

Stemningen er disciplineret og afslappet, og de tomme instrumentkasser og 
musikernes overtøj omkranser orkesteropstillingen midt i rummet. Nodesta-
tiverne er på plads, det samme er læsebrillerne, og fjerdelene tælles mod 
gulvet med træsko, hyttesko og en enkelt Jacoform, der som den eneste 
markerer slagene med hælen i stedet for tåen. 

Gilleleje Byorkester er et harmoniorkester, hvilket vil sige det rummer både 
ræ- og messingblæsere, bemandingen er overvejende lokal. Den lokale pa-
stor er med, det samme er posten og en lærer fra skolen, og medlemmerne 
tæller råde en tidligere politimand og tolder. Efterlønnere og pensionister er 
i klar overtal i orkesteret, der hvert år i snit giver seks koncerter plus fire 
julekoncerter. 
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Hertil kommer opgaver som at spille ved borgmesterens 60 års dag, orke-
sterformandens 70 års dag en kold-for-fingrene udendørsopgave i marts 
sidste år. Og et par gange har orkesteret mødt op og har spillet »Dejlig er 
Jorden« for tidligere medlemmer. 

Dirigenten 
Dorte Werenskiold har siden i sommer taget turen fra Amager for at dirigere 
orkesteret. Hun er opvokset med musik og har spillet trompet siden hun var 
11, senere blev hun uddannet som trompetist ved Musikkonservatoriet i 
København, men har valgt at leve som underviser på nordsjællandske mu-
sikskoler. 

 

Det er hende, der skal holde styr på orkestermedlemmerne under tirsdags-
prøverne, hvilket sker venligt, men myndigt. 

- Det her er meget mere stille, roligt og behageligt end et professionelt orke-
ster. Der skal være en god stemning i et orkester, ellers gider jeg ikke være 
med. Man skal kunne snakke sammen, ellers er det hele omsonst. Men det 
skal ikke være pjat. Tingene går baglæns, hvis ikke man får spillet, når man 

skal øve, fortæller hun i pausen, hvor den ellers står på sodavand, øl og en 
bradepandefuld af kage - og hyggesnak i samlingssalen. 

Stifteren 
I 1982 satte ni musikalske Gilleleje-borgere sig sammen for at spille under 
ledelse af snedkermester Jan Chrillesen. En af de ni var DSB-mand John 
Poulsen, der har været med lige siden og i dag er formand for orkesteret. 

 

-Vi er byens og hele kommunens orkester, så vi får lov at spille ved officiel-
le lejligheder og julekoncerter på plejehjemmene. Sidst var vi med og spille 
på rådhuset ved borgmesterens 60 års fødselsdag. Hvad orkesteret giver 
mig? Jamen, det er hele mit liv. At se det vokse fra ni til 27 medlemmer, at 
nogen medlemmer kommer til og nogen går fra. At folk betaler for at få lov 
til at spille, at de har lyst til at komme og spille, og så har vi et godt sam-
menhold og frie omgangsformer, hvor der ikke er nogen kliker, siger for-
manden, der har sin faste plads på bagerste række som en af to tuba-spillere, 
der lægger bund i lyden. 
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Filmmanden 
Selvom scenograf Viggo Bentzon bor i Helsinge, har han gennem 20 år fået 
lov at være med i Gilleleje Byorkester. Han begyndte først at spille basun 
som 40-årig, hvor han startede på Helsinge Ungdomsgård sammen med sin 
søn, der siden også har spillet med i byorkesteret. 

Viggo Bentzon er et multimenneske. Han maler hele tiden, men pengene 
tjener han som scenograf, hvor han siden 1968 har været med på 40 spille-
film, blandt andet på begge Scherfig-filmatiseringer: »Den forsvundne 
fuldmægtig« og »Det forsømte forår«. Han var med på optagelsen til Bille 
Augusts nyeste opus »Return to Sender« der snart får premiere, og han fik 
en Robert for sit arbejde på Lise Nørgaard-filmatiseringen »Kun en pige«. 
Gennem ham er Gilleleje Byorkester også gået til filmen. Orkesteret med-
virkede i Krumme 2 - i rollen som hornorkester. 

 

- En filmproduktion er lidt ligesom et orkester. Om man er god eller dårlig, 
så er alle vigtige. Og har man en dårlig dag, så ødelægger man det også for 
de andre. Egentlig er det en meget social opdragelse at spille sammen, og 
mange unge ville have virkelig 

godt af at prøve det. Og så er det jo en intellektuel udfordring at øve de her 
stykker. Nok er vi er et glad amatørorkester, men det er jo fantastisk, når 
tingene fungerer og det klinger, siger Viggo Bentzon. 

Præsten 
- Det er lidt ligesom at køre på cykel. Har man lært det, glemmer man det 
ikke, siger sognepræst Leif Holmstrøm, der begyndte at spille basun som 
10-årig i FDF. Efter gymnasiet holdt han sig fra musikken i 22 år. Men da 
han for syv år siden flyttede til sit ny embede i Gilleleje, tog han instrumen-
tet i hånden igen og blev orkestermedlem, efter at han oplevede byorkeste-
ret spille under en kulturnat i Gilleleje. 

- Det er utrolig afstressende og afslappen-
de at være med her, men det må du altså 
ikke sige til dirigenten. Man skal udeluk-
kende koncentrere sig om at spille, og jeg 
oplever, at mine tanker bliver renset væk. 
Jeg kan have haft indviklede samtaler eller 
et eller andet bøvl med arbejdet, og så kan 
jeg koble af her ved at lave noget helt an-
det. Der er en lighed mellem en menighed 
og et orkester, man er sammen i et fælles-
skab og man er enige om at få det bedst 
mulige ud af fællesskabet. Men her er jeg 
blot menigt medlem. Jeg skal ikke stå 
frem og være i spidsen og i fokus. Og 
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egentlig er det jo vigtigt i mit job, at man både kan stå frem og holde sig 
tilbage. Man skal jo ikke båtte løs hele tiden, men indgå i en sammenhæng, 
siger Leif Holmstrøm, inden han tager plads i basungruppen igen. 

For gamle 
Dorte Werenskiold har stoppet øvningen midt i en svær passage i »Flash 
Dance«, hvor især trækbasunerne skal rubbe neglene. - Vi tager den fra takt 
27. Tungen lige i munden. Og ingen panik, opildner hun, hvorpå en stemme 
fra orkesteret påpeger, at man da er blevet for gammel til at gå i panik. 

 

Næste tirsdag den 18. januar klokken 19.30 spiller Gilleleje Byorkester sin 
nytårskoncert i Samlingssalen på Gilleleje skole, hvor man helt gratis kan 
høre blandt andet »Festmarch«, »Tango Jalusie«, »I Danmark er jeg født« 
og »Vær velkommen Herrens år«.” 
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2006	
Den 31. januar afholdt orkesteret nytårskoncert i samlingsalen. 

På generalforsamlingen den 21. marts bød John velkomme til to nye med-
lemmer af orkestret: Berit Posselt og Svend Erik Mortensen. Ved samme 
lejlighed kom formand John med en helstilling til orkestret om ro, mens 
Jacob gennemgår noget. En henstilling der vist er eviggyldig. 

Efter generalforsamlingens valg den 21. marts består bestyrelsen af: 

John Poulsen (formand) 
Karen Møller (sekretær) 
Margart Riis (kasserer) 
Lars Erik Bang-Pedersen 
Viggo Bentzon (bestyrelsessuppl.) 
Klaus Volk Mortensen (bestyrelsessuppl.) 
Jesper Nyrop (revisor) 
Ernst Larsen (revisorsuppl.) 

Den 22. april havde vi musikseminar. Her sørgede Jacob og Lykke for at 
give orkestret et løft. Orkesteret sørger for sandwicher og øl og vand, mens 
vi selv havde kaffe med, så vi, uden at blive alt for sultne, kunne komme 
igennem dagen fra 10 til 16.  

Den 12. november skulle vi se, om ikke mindst Lars Eriks Bang-Pedersens 
store anstrengelser bar frugt. Det gjorde de. Ikke mindst fordi det var lykke-
des Lars Erik at få fat på nogle sponsorer, blev velgørenhedskoncerten 
sammen med SOS-børnebyerne en succes med et pænt overskud.  Vi spille-
de, Lille Palle spillede og Sister Käte spillede fra 16.00 til 18.00 i Mølles-
alen i Gillelejehallen.  
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Vores egen juleafslutning blev holdt hos Café Strandhuset. 

 

Lille Palle underholder 
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2007	
Nytårskoncerten blev afholdt i Gilleleje Jagtforenings Klubhus som en in-
tern koncert med familie og venner. 

På generalforsamlingen blev Karen Møller indvalgt som sekretær. Ellers var 
der ingen specielle ændringer af bestyrelsen. 

Den 27. marts var en mærkedag for vores sekretær Karen Møller, idet hun 
skrev den sidste side i den håndskrevne bestyrelsesprotokol fra 1982. De 
næste 25 år og videre frem bliver det på computer og e-mail til medlem-
merne. 

Den 12. maj fejrede vi vores 25 års jubilæum med to koncerter sammen 
med Osby Blåslag: En ved SuperBrugsen i Gilleleje og en ved Kvikly i Hel-
singe. Dagen afsluttes med festmiddag på Dansk Folkeferie i Gilleleje. Del-
tagerantallet var ca. 80. Der blev holdt festtaler. Jesper Nyrop og Jette Ole-
sen underholdt og så blev vores formand John Poulsen udnævnt til æremed-
lem, hvilket indebar livvarigt kontingentfritagelse. 

2. Pinsedag - den 28. maj - spillede vi ved en udendørsgudstjeneste på Sø-
borg Slotsruin på opfordring af vores præstemedlem Leif Holmstrøm. Jeg 
vil ikke sige, at vi lød himmelsk, men vejret var med os, så det blev en dej-
lig oplevelse.  

Ud over to plejehjemskoncerter inden sommerferien havde vi vores egen 
afslutningsfest. Den blev holdt i Anettes jagthytte, hvor vi selv havde grill 
og kød med. Da ikke alle grillerne var lige hurtige til at blive varme, blev 
det en noget spredt spisning, hvor nogle var færdige, mens andre stadig un-
dersøgte, om ikke kødet var nok. Men ideen var udmærket til at vise, at fle-
re af medlemmerne kunne andet end spille.  

Ernst Larsen boede i en ny spændende bebyggelse, der ligger rundt om en 
sø lidt uden for Hillerød. Han havde inviteret orkestret til en sommerkoncert 
den 21. august.  På trods af GPS havde jeg svært ved at finde det, hvad jeg 
ikke var alene om. Heldigvis fandt alle det og vi fik en dejlig aften sammen 
med Ernst og de øvrige beboere. 

Den 11. november var der velgørenhedskoncert til fordel for S.O.S. Børne-
byerne i Kultursalen i Helsinge. Foruden Gilleleje Byorkester, spillede Lille 
Palle, Sister Kates Jazzband og Musikskolen Steelband.  

Et af årets absolutte højdepunkter var musikseminaret den 21. og 22. okto-
ber på Bautahøj Kursuscenter som Annemarie og Lars Erik havde arrange-
ret. Det var et såkaldt 2 kilos ophold med dejlig mad og god musik. Alle 
fremtidige musikseminarer vil blive sammenholdt med dette, og det vil stå 
klart, at bedre kan det umuligt blive. 

Juleafslutningen foregik på Fyrkroen.  
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Bautahøj	Kursuscenter	
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2008	
Nytårskoncerten blev afholdt hos Ernst Larsen i selskabslokalerne i Buen i 
Hillerød 

På generalforsamlingen den 11. marts valgte John Poulsen at træde tilbage 
som formand. John har været formand siden 1982, det vil sige i 26 år. Orke-
stret startede med at hedde: Gribskov Gilleleje Byorkester. Det blev hurtigt 
ændret til Gilleleje Byorkester, men burde vel egentlig hedde: Johns Byor-
kester, når man tænker på det arbejde, John har lagt i orkesteret og den må-
de, han har præget orkesteret på. En af formand Johns sidste opgaver har 
været, at oplære en afløser - Lars Erik Bang-Pedersen. Også dette job er 
blevet udført godt, for orkesteret har fået en ny formand som allerede har 
givet os meget og som vi forventer os en del af i fremtiden. 

Årsagen til Johns succes som formand er 
flere. En af dem er, at John - selvom han må-
ske ikke gjorde det så meget i starten - har 
forstået at dele opgaver ud til både bestyrelse 
og resten af orkesteret. Jeg har selv erfaret 
det. Da jeg første gang tog nogle fotos og 
sendte nogle kopier til Johns arkiv. Så kvitte-
rede John for det. Så går man jo glad videre 
med at tage billeder. Ja, så orkesteret nær-
mest bliver oversvømmet af dem.  

John har en god evne til at få medlemmerne 
til at føle sig godt tilpas i orkesteret. Flere, 
der spiller i andre orkestre, siger, at Gilleleje 
Byorkester måske ikke spiller så godt som 
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andre orkestre, men det er meget rarere og hyggeligere at spille i Johns By-
orkester. 

På generalforsamlingen blev kontingentet fastsat til 750 kr. pr. halvår.  

Bestyrelsen konstituerede således: 
Formand:   Lars Erik Bang-Pedersen 
Sekretær:  Karen Møller 
Kasserer:  Margart Riis 
Bestyrelsesmedlem: Leif Holmstrøm 
Bestyrelsesmedlem: Torben Fiege 
Bestyrelsesmedlem: Torben Fiege 
Bestyrelses supp.: Klaus Volk Mortensen 
Revisor:  Jesper Nyrop 
Revisor supp.: Ernst Larsen

 

Orkesteret i gang med gillovervejelser. 

Afslutningen inden sommerferien blev afholdt i Jagthytten. Vi havde selv 
kød med og nogle af os havde grill og kul med. Nu er der det ved  grill, at 
de ikke bliver modne til få lagt kød på på samme tid, så dem med en hurtig 
grill spiste næsten med det samme, mens dem, der havde svært ved at få 
fyret op, først fik stillet sulten langt senere. Nå, vi blev vist mætte alle 
sammen og fik en dejlig aften ud af det. 

Den 7. oktober spillede vi i forbindelse med Viggo Bentzons kunstudstil-
ling. I forbindelse hermed blev der taget et billede af hele orkesteret. Den 
11. oktober havde vi musikseminar. Det var meget påkrævet, for den 24. 
oktober løb vores første Tyro-
leraften af stablen. Mange nye 
numre skulle indøves, og vi 
skulle have kostumeprøver. Vi 
havde lånt tyrolertøj og supple-
ret det med egne kostumer. Det 
var startet som Jacobs - vores 
dirigents  - ide, og med indsats 
fra mange i orkesteret blev det 
alle tiders publikumssucces, 
som vi har måttet gentage flere 
gange siden. 

Den 1. november spillede vi til åbent-hus på Skovsmindecenteret. Borgme-
steren havde regnet med at der kom maksimum 150. Der kom ca. 500. Se-
nere spillede vi samme sted til indvielse og julekoncert, så der var ved at gå 
skovsminde i den. 

Økonomisk har tyrolerkoncerterne gjort det muligt at realisere nogle af vore 
drømme såsom et nyt trommesæt, eksterne musikseminarer, store tilskud til 
juleafslutningerne, nye nodemapper, sommeruniformer, nodelæsningspro-
gram osv.  
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Fra en af de mange plejehjemskoncerter. 

 

Viggos fødselsdag ‐ formanden Lars Erik Bang‐Pedersen ønsker tillykke. 
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Fra indvielsen af Skovsminde Plejehjemscenter 

Der	underholdes	til	juleafslutningen	
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2009	
Den 18. april havde vi musikseminar og den 28. april spillede vi til Super-
Brugsens Generalforsamling. En ny indtægtskilde.  

Den 1. juni - 2. pinsedag - spillede vi traditionen tro ved Søborg Slotsruin. 
Vejret var skønt og vi spillede en del bedre en sidste år, så alt i alt var det en 
positiv oplevelse. Også for én der kun sjældent gæster den danske folkekir-
ke. 

 

Den 6. juni var vi i Osby, hvor vi spillede for det største publikum i nyere 
tid. Dagen var studenterudspringsdag og nationaldag.  Osby blåslag og vi 
spillede både hver for sig og sammen, som vi plejede.  Osby havde sendt os 
General Cederschiöld March, der nærmest var ulæselig. Så nu overvejer vi 
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at finde en node, der ligeså ulæselig, som vi så sender næste gang, vi skal 
spille sammen. 

 

Det var meget interessant at være med den svenske studenterdimission. 
Hver klasse lavede et lille optrin, alt mens forældrene og andre pårørende 
stod med store skilte med studenternes navne og billeder af dem som små.  

Ved den efterfølgende nationaldag spillede vi igen. Heldigvis artede vejret 
sig positivt, så vi kunne være ude indtil middagen. Vi middagen var Lise 
Riis’s fætter Kim toastmaster, idet han var den eneste i Osby Blåslag, der 
både talte dansk og svensk. 

En stor post på driftsregnskabet for året var investeringen i sommerunifor-
mer - polotrøjer med orkesterets logo. Fordelen ved dem er, at vi kan være 
uniformerede uden at have det for varmt. 

Sommerafslutning i Jagthytten hvor vi på ny får maden udefra, så vi kan 
spise på samme tid. 

 Den l2. oktober spillede vi tyrolerkoncert i Grønnegade Centeret i Hillerød. 
Her var der plads til at danse og det gjorde tilhørerne i en grad, vi ikke hav-
de oplevet før.  

23. oktober Tyrolerkoncert på Fyrkroen, 27. november Tyrolerkoncert for 
ældresagen på Fyrkronen. Den 29. november spillede vi på torvet i Gillele-
je. Julekoncerterne 24. november og 1. og 8. december. Juleafslutning på 
Fyrkroen den 15. december og et travlt år var slut. De mange koncerter 
klingede godt i kassen. 

Den 1. december var alle medlemmer-
ne af orkesteret til stede, så der blev 
lejlighed til tage et billede, som ses på 
en de efterfølgende sider. 
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Osby	
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Et orkester, der både kan drikke øl og få folk til at danse, findes der ikke mange af. Grønnegadecenteret i Hillerød.  
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2010	
Oticon skulle til internt brug bruge en film omkring hørelse. Firmaet: 
”Kunde & Co” kunne bruge os som statister den 19. januar. Vi skulle indgå 
i filmen som 1 ud af 50 forskellige situationer med aktive mennesker, der 
kommunikerer og bruger deres hørelse. Det var altså ikke en reklamefilm, 
for i så fald kunne man frygte, at når folk hørte os spille, fandt de ud af, at 
de ikke havde behov for høreapparater. Vi fik kr. 5.000 for vores medvir-
ken. Da vi senere så resultatet af vore anstrengelse, kunne vi notere os en 
timeløn på ca. 600.000 kr. Indslaget varede under 30 sekunder. 

 

Indmarchen til sportsdagene. 
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Den 27. april spillede vi igen til SupperBrugsens generalforsamling. Den 
23. maj spillede vi til Pinsegudstjenesten i det fri og kolde vejr omkring 
Søborg Slotsruin. Vi sad alle og tænkte os et år frem, for da falder pinsen 
den 13. juni, og da må det da være varmere. 

Iført galla spillede vi til Gillelejerevyens premiere på Fyrkroen den 7. au-
gust. Denne koncert var en del af vores musik-for-mad-program. Vi spiller 
til premieren og får til gengæld dækket væsentlige dele af omkostningerne 
til vores juleafslutning. Denne koncert var starten til efterårssæsonen, der 
startede den 10.  

Efter ferien skal vi spille på Parkvej. Så derfor skulle vi have flyttet vores 
habengut derud. Vi har været glade for at spille i samlingssalen på den gam-
le skole på Rosgårdsvej, men da salen skulle bygge om, var en flytning 
nødvendig.  

Det er lørdag den 14. august. Stedet er Fyrkroen. Hele den store sal er fuld 
af glade gæster til Anettes mors fødselsdag. Orkesteret lister ind i sidesalen, 
der er adskilt med et tæppe fra hovedsalen. Vi stiller op. Dirigent Jacob er 
på plads. Han slår an. Tæppet trækkes til side og vi spiller Congratulation. 
Det blev en kæmpe overraskelse for Anettes mor og en stor oplevelse for os 
andre, der på den måde kunne glæde et andet menneske. 

Fra Fyrkroen gik turen til havnen, hvor vi deltog i egnsspillet  med kapsej-
lads på Kattegat. Vi spillede, da den vindende båd sejlede ind i havnen og 
efter præmieoverrækkelse, hvor deltagerne drog videre til yderligere ople-
velser. Egnsspillet var både lørdag og søndag. Ud over to tyrolerkoncerter 
spillede vi den 28. oktober til en “Spil dansk dag” i Kulturhuset i Helsinge. 
Heldigvis skulle et sangkor optræde lige efter vore numre - ellers havde der 
ikke være mange tilhørere. 

 

Der spilles på Fyrkroen i til premiere på Gilleleje revyen. De intense ansigter skyldes, at belønnin‐
gen er en julefrokost. 

Så fik vi en hjemmeside: www.gillelejebyorkester.dk. Der findes meget om 
orkesteret - alt det som også andre end medlemmerne må se. 

Til jul spillede vi i Helsingegården, på Skovsminde, på Trongården og hav-
de selv juleafslutning på Fyrkroen. Kommunen er så venlig at trykke sange-
ne til plejehjemskoncerterne. 

 

 

 



82 
 

 

 

Egnsspil	

 

Den vindende båd ankommer. 

 

Præmien overrækkes. 
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Vi spillede til syng dansk arrangementet og prøvede at lokke nogle piger med fra musikskolen, 
men vi ar åbenbart ikke charmerende nok, for vi så dem ikke igen. 
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2011	
Den helt dominerende begivenhed i foråret var seminaret på Fuglsang på 
Lolland den 12. og 13 marts. For det første var det et meget skønt sted for 
det andet endte alt i en koncert, som var en succes, idet der var lige så man-
ge tilhørere, som vi var orkestermedlemmer. At så også maden var til fem 
kokkehuer forhøjede oplevelsen.  Der ikke blev gjort mindre af, at vi fejrede 
Lykkes fødselsdag. Hvor mange år, hun blev, spurgte vi selvfølgelig ikke 
om. 

Det var Lars Erik, der havde stået for arrangementet og fået prisen presset 
ned fra 1500 kr. pr deltager til 1000 mod, at vi spillede til en koncert og 
sikkert også mod at vi spiste i kælderen i stedet for i spisesalen ovenfor, 
hvilket var en fordel, idet vi så var tættere på forsyningslinjerne.  

Ved siden af herredgården Fuglsang var kunstmuseet Fuglsang. Heldigvis 
var der lejlighed til at besøge det. Et lille museum, men et museum med en 
gennemført ide. Dansk kunst i små bidder – to, tre fire billeder af hver 
kunstner.  Om det så var Frede Christoffersen, fra min gamle vej i Humle-
bæk, så var han repræsenteret. Jeg savnede dog værker af hans kone, Agne-
te Christoffersen. Museet var på trods af det en meget stor oplevelse. 

Det skete naturligvis også noget før seminaret. Vi havde generalforsamling. 
Her nævnte formanden i sin beretning, at kommunen ikke gav tilskud til 
kontakten med venskabsbyerne. Så fremover må vi selv finansiere Osby- 
kontakten. Vi har meldt os ind i DAO – Dansk Amatør Orkesterforening – 
og er lidt spændte på, hvad der kommer ud af det. De virker lidt svære at 
danse med. Apropos danse, så havde vi skaffet dansenoder, Vigge Bentzen 
havde lavet plakat, og vi havde øvet os i dansemusik i korrekt tempo og i 
passende længde, og så måtte vi alligevel aflyse på grund af manglende 
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tilslutning. Vi finder dog nok en anden anledning til at spille både: ”Manda-
ley” og ”Gid du var i Skanderborg”. 

John Poulsen og Else fejrede deres guldbryllup. Det gik ikke stille af. Hele 
orkestret var inviteret og gav selvfølgelig et par numre til hyldest for vor 
gamle formand og hans viv. 

Inden sommerferien havde vi de obligatoriske plejehjemskoncerter. Det 
blev dog kun til to mod de sædvanlige tre. Til gengæld spillede vi til pinse-
gudstjenesten og veteranbilstræffet.  

Den 21. juni samledes en lille gudfrygtig skare i Menighedshuset for at hol-
de afslutning med sæsonen.  Vores trofaste reservedirigent - Jørgen Skov- 
satte os i gang med nogle numre vi kunne og et enkelt, som vi troede vi 
kunne.  Efter spisningen var der god underholdning af bl.a. Kirsten, Viggo, 
Henrik og vores nye harmonikavirtuos – Jørgen Skov.  Da Jacobs nye brug-
te saxofon ikke var meget for at give lyd fra sig, lånte han Kirstens og så 
kom der gang i klapperne. God underholdende aften. 

Det var sidste gang, vi kunne være i Menighedshuset. Det er solgt til en 
privat person. Vi må håbe, at den kulturhistorie som Menighedshuset rum-
mer, bliver registreret, så den kan overlades til kommende tider.  

Fuglsang	–	orkesterklang	

 

 

 



87 
 

 

 

Koncerten	der	ikke	blev	til	noget	
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Else	og	Johns	Guldbryllup	

 

 

 

 

Indmarchen	
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Koncerten	ved	SuperBrugsens		generalforsamling	

 

Nordkystens	meget	sigende	billede	fra	Pinsegudstjenesten	på	Søborg	
Slotsruin	

 

Afslutningsfesten
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Efterårssæsonen startede før den startede med premieren på Gillelejerevyen. 
Derefter gik vi igen i gang med forberedelserne til den første koncert. Vore 
forberedelser var i orden, mens Gillelejehallens forberedelser og planlæg-
ning godt kunne tåle et lift uden at blive overdådig.  Overdådig var imidler-
tid den middag som Gillelejehallen gav nogle af orkesterets medlemmer. 
Første del af koncerten gik ganske udmærket med dirigent Jacob i topform, 
mens anden del, hvor det var meningen, at der skulle danses, blev destrueret 
af Gillelejehallen, idet alle deltagerne, der var let til bens, skyndte sig at 
stille sig i kø for at få kaffe, eller hvad det nu var de kunne få for enden af 
køen. 

 

Premieren på Gilleleje Revyen 

 

 

Middagen i Gillelejehallen. 
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Selvom kommunen ikke er meget for at åbne pengepungen, så har den alli-
gevel støttet os på en hel speciel måde. Den har givet os hardware til opret-
telsen af et digitalt nodearkiv. Når vi har fået alle noderne skannet ind, så vil 
det være utrolig pladsbesparende og sikre en let adgang til noderne. Alle 
vore noder, som fylder flere stålskabe, kan være på en lille USB-nøgle. 

Den 1. oktober afholdt vi musikseminar. Det startede med, at Lykke lærte 
os at trække vejret. Det har jeg nu ellers kunnet i 80 år, men det skulle være 
på en anden måde og det blev det så. Personlig havde jeg megen glæde af 
Lykkes indlæg, specielt det med vejrtrækning i siddende stilling. Et godt 
indlæg.  

Derefter stod der Gustav Holst på programmet. Den er svær, men jeg vil 
ikke udelukke, at det bliver et nummer, vi kommer til at elske bl.a. fordi den 
afviger så meget fra det, vi ellers spiller. 

Vores første Tyroleraften var en succes, idet der var flere deltagere end or-
kestermedlemmer, men ret mange var der nu ikke, så en økonomisk succes 

blev det ikke. Hvad den kunstneriske udførelse angår, så fik den endnu en 
tak mod det sublime med den stående afsyngelse af ”Ein Prosit” og orkeste-
rets vekselvise vertikale indslag under afspilningen af ”Trink trink”.  

 

 

Det var ikke mange deltagere, men de var gode, så gode, at Jacob godt ville 
anbefale dem til andre orkestre. 



93 
 

 

 

Til den anden Tyroleraften var der dobbelt så mange tilhørere. Det var Æl-
dre Sagen, der stod for arrangementet. Vores underholdende dirigent – Ja-
cob – har en stor del af æren for succesen, som medfølgen billede viser. 
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Vi sluttede med at få stående ovationer – en dejlig aften for os og efter alt at 
dømme også for publikum. 

 

Jan	Ferdinandsens	25.	jubilæum	
Da Jan Ferdinandsen trådte ind til receptionen kl. 13.00 spillede vi Congra-
tulationes. Begrundelsen kan findes indenfor flere områder. Det kunne være 
fordi kommunen har skænket os nodemaskinen eller som et SOS – send 
omgående slanterne – om betaling af plejehjemskoncerterne. Men uanset så 
var det meget hyggeligt at være med til. Det var en overdådig reception.  
Jeg har været med til mange receptioner, men aldrig en så velsmagende og 
varieret som denne her, men de receptioner, jeg har deltaget i, har da også 
været i firma og privat regi – ikke kommunale. Vi mærkede ikke meget til 
nogen form for krise her. 

Medlem	af	DAO	
I november måned fik vi det første medlemsblad fra DAO. Det skal vi nok 
få fornøjelse af. 
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Foto fra Frederiksborg Amts Avis 

 

Frederiksborg Amts Avis har tilsyneladende glemt pointen, at vi startede med at spille 
Congratulation netop, som Jan Ferdinansen trådte ind i byrådssalen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Juleafslutning	2011	
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Den gamle formand, der i mange år holdt sammen på orkestret, tager sig en øl og tænker på de 30 år, der er gået. Alt er vel. Vi har en inspirerende dirigent. Vi 
har fået en velfungerende formand – Lars Erik. Vi har fået en hjemmeside, som Torben står for og vi har digitaliseret vort nodearkiv, som Jørgen tager sig af. I 
det hele taget et orkester, hvor medlemmerne ikke blot spiller, men også tager sig af mange forskellige opgaver, der gør orkesteret til et godt sted at komme. 
Anette sørger for festafholdelsessteder – først jagthytten og nu Fyrkroen. Viggo er trommesætstransportør og ikke mindst plakatudformer. Karen fungerer som 
gaveindkøber, referatudskriver og -udsender. Finn og Henrik er kagefremstillere. Annemarie er annonce- og nyhedsformidler. Kirsten er festunderholder. Mads 
er tubaslæber. Margart er øl-, dirigent- og Klaustransportør. 
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Medlemsoversigt 1982-2012 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Anette Slesvig
Annemarie Bang-Pedersen
Berit Posselt
Bjørn Højsteen
Carl Johan Andersen (dirigent)
Christoffer Bentson
Clyner Hansen
Dorte Werenskiold (Dirigent)
Ebbe Madsen (Dirigent)
Edgard Hansen
Elof Petersen
Else Holbeck
Erik Kvist
Ernst Larsen
Eva Andersen
Finn Christensen
Flemming Kejs
Flemming Kolstrup
Gert Jacobsen
Gitte
Hans Hingst
Hans Nielsen
Harald Thomasen
Harry Breinholst (Dirigent)
Helle Ambus
Henning Jensen
Henrik  Nielsen 
Henrik Lange
Hugo Thorup
Isa Kvist
Jacob Sørensen (dirigent)
Jan Chrillesen 
Jan-Erik Svarfvar (Dirigent)
Janni Bidstrup
Jeanne Poulsen
Jens Foucre?
Jens Nygaard
Jens Peter Nygaard
Jeppe Mikkelsen
Jesper Jørgensen
Jesper Nyrop
Jette Olesen
John Poulsen
Jørgen C.
Jørgen Damgaard
Jørgen Frederiksen
Jørgen Larsen
Jørgen Skov



Medlemsoversigt 1982-2012 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Karen Møller
Kirsten Neesgaard
Klaus Volk Mortensen
Knud Antonsen
Knud Larsen
Laila Olaussen
Lars Bjarne Olsen
Lars Erik Bang-Pedersen
Leif Børløs
Leif Holmstrøm
Leif Olsen
Leif Pehrson
Leif Stricker
Lis Nygaard
Lisbeth Skebye
Lise Riis  
Mads Madsen
Marc P. Jensen
Margart Riis
Mia Nielsen
Morten Olsen
Niels Per Sørensen
Ole Christensen
Orla Christensen (dirigent)
P.O Clausen
Palle Nielsen
Palle Traulsen
Per Larsen
Peter Block
Peter Clausen
Pia Jarvad
Poul Richardt Davidsen
Preben Hansen
Steffen Gerner
Susanne Jensen
Svend Erik Mortensen
Svend Aage Petersen
Søs Ludvigsen
Thomas Heller
Tom
Tonny Duus
Torben Fiege
Viggo Bentzon
Willi Kubista
Aagot Linder
Antal inkl. Dirigent 14 14 18 18 18 23 20 22 21 18 15 14 16 17 18 19 25 24 29 33 28 29 26 27 26 21 21 22 21 20 19
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