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I forbindelse med jubilaeet
sender borgmester Joh. Steenstrup, Holbaek, folgende hilsen
til garden:
Er det virkelig 10 ar siden, Holbaek Garden begyndte? —
Godt begyndt er halvt fuldcndt.
— Der er rigtignok grund til at give
Holbaek Garden byens lykonskning.
— Garden bar vaeret en vasrdig repraesentant for sin by. — Gang pa
gang har garden glaedet os med sin
musik, og gang pa gang har garden
henledt mange, mange menneskers
opmserksomhed pa vor by bade herhjemme og i udlandet. — At garden mere end en gang har vaeret i
stand til at vikariere for den ber0mte Tivoligarde giver anledning
til, at byen uddeler ros f0rst og
fremmest til de aktive musikfortolkere, men sandelig ogsa til instruktorerne; — deres slid er vist ikke
mindre. — Nok siger man, at lysten
driver vaerket; — men om igen og
om igen for at na det fuldendte
kraever sikkert sin mand.
Kredsen, som star bag, — den
skal rigtignok ogsa have byens tak;
for uden dens tro pa og optimisme
for »sagen« havde man sikkert ikke
oplevet 10 ars dagen.
Hvor vil jeg habe, at de kommende ar vil finde mange nye aktive, saledes at vor by stadig kan

vaere stolt af sin Holbaek Garde,
— og garderne selv kan vaere stolte
af deres korps.
Til lykke med dagen!
Joh. Steenstrup.

m

Hjort Kristensen
Pia Larsen
Marianne Kristensen
Hcnrik Jorgejiscn

Tanker ved Gardens
10 ars jubilaeum

Formanden for Holbaek Bornehjaelpsdag, kasserer Kr. Pedersen, g0r sig disse tanker i forbindelse med gardens jubilaeum:

Sv. Pcrsson
Ib Rasmusscn
Annette B0rresen
Thomas Christiansen
Anni Hcnrikscn

Nar Holbaek Garden marcherer
gennem Holbaek bys gader i klaedelige uniformer, der ved deres friske
farver lyser op i gadebilledet, og
deres godt sammenspillede musik
saetter feststemning, hvor de kommer frem, er det med til at skabe
den musikinteresse, der skal til, for
at sikre den stadige tilgang til orkesteret hvert ar, for at det kan forny sig for den naturlige afgang,
der er hvert ar.
Det er med en vis stolthed, nar
Holbaek Garden vises frem. da lyder
det: det er vores garde, og med
rette, da Holbaek bys borgere ved
tilskud og fadderskaber i 1959 og
gennem arene, har vaeret med til at
sikre det 0konomiske grundlag for
driften.
Det var en sadan garde en kreds
af Holbaek bys borgere dramte om
at skabe, da der den 21. april 1959
pa davaerende hotel Postgarden,
indkaldtes forskellige foreninger og
privatpersoner, der matte have interesse for at skabe et ungdomsorkester.
Der er en, som i den forbindelse
b0r naevnes, som havde gjort et stort
forarbejde, for at fa modet i stand,

og som gennem alle arene har vaeret
gardens kasserer, Reidar Finseth.
Der har vaeret mange andre kvinder og maend, der har gjort et godt
og uvurderligt arbejde, men jeg vil
med den undtagelse ikke naevne
navne.
Pa modet blev der givet udtryk
for stor interesse for at skabe et
ungdomsorkester, men der var meget
fa, der kunne afse tid til at tage sig
af sagen, der blev valgt et udvalg
pa 7 medlemmer, for hvilket jeg
blev valgt til formand. Udvalget fik
til opgave at unders0ge om det var
0konomisk muligt at skaffe midler
til orkesteret. Der skulle bruges 7.000
kr. til musikinstrumenter og ca.
16.000 kr. til uniformer, det var
mange penge at skaffe, nar vi ingen
havde.
Endvidere at unders0ge om der
var interesse nok til at starte et orkester af en st0rrelse pa 50 musikere.
Der var mange overvejelser for
at skaffe pengene. Et var vi enige
om: at det ikke matte vaere en forening eller et politisk parti, der
skulle sta for orkesteret, sa vi kunne
henvende os til alle byens borgere.
At samle penge ind ved fester,
tombola, andespil og lignende ville
tage for lang tid, inden der blev
penge nok, og interessen for orkesteret forudsas ikke at kunne holdes vedlige. Ideen med at tegne

fadderskaber hos byens forretninger,
industrier, banker og sparekasser
blev det okonomiske grundlag for at
starte ungdomsorkesteret, idet der i
lebet af fa maneder blev tegnet 47
fadderskaber a 500 kr.
Byens dagblade gav arbejdet med
orkesteret en good will ved omtale
af udvalgets arbejde, og ikke mindst
de omtaler forud for indkaldelse af
bornene den 14. august 1959 pa
Slotsmarksskolen, hvor piger og
drenge kunne komme og aflaegge en
prove pa deres musikalske kunnen.
Fjernsynet var til stede og optog en
udsendelse, sa det hele formede sig
som en fest.
Der meldte sig 55 piger og 66
drenge, sa der var megen interesse
for orkesteret, og der blev i forste
omgang antaget 55 piger og drenge,
og der blev straks gaet igang med
oplaering af de mange b0rn, og efter
beregning ville der ga et ar, f0r de
kunne optrasde offentligt.
Udvalget kunne den 2. december
1959 indkalde til stiftende general forsamling, hvor »Den Selvejende
Institution Holbaek Ungdomsorkester«, fik navn. Det 7 mands udvalg,
der havde formidlet starten, blev
valgt som den f0rste bestyrelse.
Navnet »Ungdomsorkester« blev
aret efter aendret til Holbaek Garden. I efteraret 1959 blev der taget
mal til uniformer til orkesteret, og

der arbejdedes ihaerdigt med orkesterpr0verne, da orkesteret skulle
vaere klar til at traede offentligt
frem.
Det skete ved B0rnehjaelpsdagens
fest den 28. og 29. maj 1960, hvor
Garden i stralende nye uniformer
og med fuld musik spillede i optoget, de havde kun 3 stykker, de
kunne spille samlet, sa de blev spillet nogle gange pa den lange rute
optoget havde, men de tog sig stralende ud, og publikum tog godt
imod dem, spaendingen var ud!0st
til gardens fordel.
Der var nye opgaver for bestyrelsen at tage fat pa for at skaffe
midler til flere musikinstrumenter
og driften.
Der skal her ved 10 ars jubilaeet
lyde et hjertelig til lykke og en tak
til ledelsen og gardens medlemmer
for det arbejde, der er f0rt videre.
Holbaek Garden har slaet sit navn
fast, ikke alene i Holbaek, men i
ind- og udland, ved jeres faerd pa
disse rejser har I vist, at I er en
vaerdig repraesentant for Holbaek.
I 0nskes lykke og held med arbejdet
i tiden der kommer.
Kr. Pe der sen.
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Susannc : Sorcnscn
Birt/ic Andersen
Gustav Struck
Hanne Rasmussen
Lone Persson

Holbaek Garden
0nskes hjertelig til lykke
med de 10 ar

Vibckc Jensen
Hanne Nielsen
Flemming Hjort Kristensen
Pia Lone Jensen
Anni Billesbollc

Jeg har haft den glaede at vaere
dirigent for Holbaek Garden i 8Vi
ar. Det har vaeret en tid med mange
glaeder og mange skuffelser, men
som altid huskes kun de lyse sider.
Sammen med Holbaek Garden hai
jeg haft mange dejlige ture her i
Danmark, ligesom turene til udlandet har vaeret meget vellykkede. Pa
disse rejser til udlandet har Holbaek
Garden slaet sit navn fast og hostet
stor anerkendelse for dens koncerter. Glaeden ved arbejdet med disse
rejser har gardisterne givet mig, nar
jeg som dirigent star front mod dem
alle pa en tribune og ser med hvilken iver hver isaer gar op i de opgaver, der stilles dem. Jeg mener
ogsa at kunne spore en meget stor
glaede hos gardisterne, nar et musiknummer hoster stort bifald fra publikum. Der far vi sammen en glaede og en anerkendelse for forarbejdet, som ikke koster penge.
At drive et borneorkester er en
vanskelig opgave musikalsk set, som
mange ikke taenker naermere over.
Forklaringen er den, at ca. 20 gardister i orkestret udskiftes hvert ar,
fordi de bliver voksne, og derfor skal
der hele tiden vasre andre pa vej.
Det er derfor vanskeligt at komme
videre med den musikalske standard,
men set med mine 0jne, da er resultatet absolut tilfredsstillende.
Til gardisterne vil jeg sige, at vi

som repraesentanter for vor by og
vort land stadig ma holde den rene
linie og som altid vise god opforsel,
da dette har vaeret en meget vaesentlig arsag til at Holbaek Garden er
blevet sa populaer, bade i ind- og
udland.
Mit jubilaeumsonske til Holbaek
Garden skal da vaere, at der fremover stadig ma findes interesserede
born, der vil fore orkestret videre
gennem de naeste 10 ar, samtidig
med, at der star staerke maend og
kvinder parat til at arbejde videre
med opgaven, nar vor argang ikke
kan mere.
Hjort Christensen,
kapelmester.

Jeg - en garden

Laerer Poul Erik Pedersen,
igennem en halv snes ar medlem af garden, skriver herom:
Som mangearigt medlem af Holbsek Garden (snart 10 ar), samt
som Isererstuderende, kan jeg ikke
lade vaere med at citere noget om
sang og musik fra en bog, som er
udsendt pa omtrent det tidspunkt,
da garden oprettedes. De to ting
bar dog intet med hinanden at g0re,
men citatet skal med alligevel:
Formalet med undervisning i
sang er: at udvikle og styrke evnen til og den umiddelbare glaede
ved at synge, spille og lytte til
musik.
Ovenstaende citat er taget fra
den meget omdiskuterede: »Undervisningsvejledning for folkeskolen«
eller mere populaert: »Den bla betaenkning«.
Citatet har sin berettigelse i denne
forbindelse af to meget simple arsager.
For det ferste p. g. a. det »fortidige«: Vi er ved en milepael i gardens historic i denne tid, og ved
en sadan lejlighed her man standse
op og se sig tilbage.
Hvad har jeg haft ud af at vaere
med i dette korps i snart 10 ar?
Netop dette sporgsmal kan besvares med ovenstaende citat:
glaede ved at spille.

Dette har vaeret det afgorende for
mig i de forlebne ar. Det gik tidligt
op for mig, at musikken ikke skulle
vaere min levevej, men jeg forblev
som medlem, fordi jeg til stadighed
har opnaet den omtalte glaede.
Medlemmerne af garden er dog
ikke de eneste, der har haft fornojelse af musikken, der kom ud af
vore instrumenter, men tillige har
tusinder af mennesker i nok hundrede forskellige byer med stor interesse lyttet til vor velklingende
musik. (Det velklingende har selvfelgelig til tider vaeret mindre i0refaldende).
For det andet er det i dag sa let
som ingenting at abne for sin egen
radio, og ud af denne toner maske
en klingende march af Sousa — hvis
dette ikke er tilfseldet, laegger man
maske en plade med nogle livlige
tyske eller franske marcher pa grammofonen — eller man starter sin
bandoptager.
Efter et ganske let tryk pa en
knap kan man saette sig i sin stol
og musikken kommer »vaeltende«
med high-fidelity eller i stereo —
ganske som man 0nsker det.
Nogle ville nu sige: »Ja, men sa
far man dog glaeden ved at spille
— grammofon«.
Det er dog med garanti ikke den
omtalte vejlednings forfatters mening med disse ord, og bliver der

Mcttc Borg
Pia Petersen
Anne Nielsen
Anne Dorthe Sorensen
Ulla Petersen

Forsvarede Garden
med bare naever

»spillet« pa overstaende made, er
det tit kun for at fa lidt baggrundsst0j — sa samtalen kan komme i
gang.
I fremtiden vil det blive nemmere og nemmere for mennesket
at fa al den musik det matte 0nske,
og der vil muligvis derfor opsta en
ligegyldighed med det at kunne
spille pa et instrument.
Dette kan dog undgas, hvis man
arbejder videre i garden og lignende
institutioner med de ting, der giver:
glaede ved at spille.
Poul Erik Peder sen.

Annette Jensen
Henrik Hjort Kristensen
Merete Christensen
Susanne Andersen
Bentc Myrholm
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Mange har gardens oplevelser
vseret pa ture i ind- og udland
igennem de ti ar. Pa smukkeste
made har man haevdet Holbaeks
navn overalt — og overalt har man
fact en stralende modtagelse.
Kun en enkelt gang har det vseret n0dvendigt direkte at forsvare
garden. Og det gjorde en kendt
mand pa egnen, salgschef E. Kaus,
endda med de bare naever.
Det skete pa gardens f0rste udlandstur til G0teborg i sommeren
1962. Man var blevet herligt indkvarteret pa den idylliske Skarta
Idrastsskole i et gr0nt omrade uden
for byen. Drenge og piger boede i
hver sin bygning — og om natten
blev de populsere garder-pigers bygning i bogstaveligste forstand omringet af svenske laederjakker — de
sakaldte raggare, der kom i gamle
biler og pa motorcykler.
Da de s0gte at tiltvinge sig vej
ind til pigerne, gik Einer Kaus i
aktion. Han svingede raggarne
rundt, klaskede dem sa at sige mod
hverandre og endte i et msegtigt
naeveslagsmal med en snes stykker
pa en gang. Der faldt dr0je hug,
men til sidst fortrak raggarne — og
resten af natten matte pigerne bevogtes af politi med hunde.
Det kan man da kalde popularitet .

Foraeldreradets virke

Formanden for Holbaek Gardens Foraeldre- og Stotteforening, maskinforhandler H.
Viberg, skriver:
Mit indlseg her vil forme sig som
et tilbageblik over Holbaek Gardens
10 aktive ar. Jeg deltog i sin tid i
det ferste mode pa gl. Hotel Postgarden, hvor man droftede oprettelsen af en ungdomsgarde for Holbaek. M0det var kommet i stand pa
initiativ af bl. a. annoncechef N.
Aa. Rasmussen og kasserer Kr.
Pedersen.
Pa dette mode blev man enige
om at lade et udvalg arbejde med
sagen og prove at finde frem til,
hvordan sagen kunne loses savel
rent praktisk som okonomisk.
Udvalget bestod af: Som formand kasserer Kr. Pedersen, fabr.
C. M. Andersen og E. W. Fredsgaard, formand Reidar Finseth, stationsbetjent K. S. Christensen, Karl
Nielsen, konstruktor Th. Thomsen
og musiker Carlo Nielsen.
Man fandt frem til, at det 0konomiske grundlag for en garde kunne baseres pa fadderskaber blandt
byens virksomheder, og det lykkedes
i lobet af sommeren at tegne sa
mange fadderskaber, ca. 50 a kr.
500,- pr. stk., at man turde ga til
sagen. Musiktraeningen startede pa
S0ndre skole under Carlo Nielsens

ledelse, efter at man pa en session
d. 14. aug. 1959 pa Slotsmarksskolen (hvor fjernsynet iovrigt var til
stede) havde optaget 34 drenge og
21 piger.
Kurt Andersen kom ogsa med
som musiklaerer og blev senere orkestrets dirigent.
Man traenede hardt den forste
vinter bade med march og musik,
og det nedsatte udvalg turde efterhanden begynde at tro pa resultater
af arbejdet. Derfor indkaldte man
til stiftende generalforsamling pa
Hotel Isefjord den 2. december 1959
for Holbaek Ungdoms-orkester. —Samtlige udvalgsmedlemmer, med
undtagelse af Kr. Pedersen, der
ikke onskede at fortsaette, valgtes til
den forste bestyrelse, med C. M.
Andersen som formand. Kr. Pedersens plads stod ledig til besaettelse
med foraeldreradets formand.
Dette foraeldrerad blev oprettet
pa initiativ af fabrikinspektor Halvard, der indkaldte til en stiftende
generalforsamling pa 0stre skole den
17. december 1959. Foraeldreradet
skal danne bindeleddet mellem Holbaek Ungdoms-orkesters foraeldrekreds og orkestret, og varetage foraeldres og borns interesser overfor
orkestret og virke for et godt samarbejde i paedagogiske, musikalske,
okonomiske og praktiske sporgsmal.
Foraeldreradets forste bestyrelse

Poul Erik Pcterscn
Hanne Euro
Kim Jergensen
Anni Bjerregaard Hansen
Else Marie Dalsager

ijBl

^fc

••tmgiff/'

Inge Andersen
Stig Christensen
Gitte Hansen
Torben Larsen
Birgit Kilde Nielsen
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blev valgt saledes: Fabrikinspektor
H. C. Halvard (formand), fru fabr.
E. W. Fredsgaard, papirarb. Sigvald Larsen, skibst0mrer Vilhm.
Clausen og miskinhandler H. Viberg.
I 10bet af vinteren naede man
med Thorn. Thomsen som primus
motor, frem til en endelig udformning af uniformer, der blev bestilt
til levering til orkestrets debut pa
Bornehjaelpsdagen i 1960.
For at komme rigtigt i form til
denne dag tog orkestermedlemmerne og laerere pa lejrskole en weekend i Bornehjaelpsdagens lejr i H0ve.
Her blev virkeligt traenet flittigt
med march-0velser og musikskole, og
selvom musikprogrammet kun omfattede et par numre, turde man
dog trsede offentlig frem for Holbaek
by. Bornehjaelpsdagen den 28. maj
1960 sprang Holbaek Ungdoms-orkester ud i nye stralende uniformer
og marcherede med fuld musik til
Radhuspladsen, hvor orkestret ved
en lille h0jtidelighed »afleveredes«
til borgmesteren!
Orkestret blev godt modtaget af
byens borgere (ogsa selvom musikken ikke var helt ren i tonerne) —
et ars slid havde givet et godt resultat.
Siden denne spaede start er det
gaet jaevnt fremad for Holbaek Ungdoms-orkester, der i0vrigt fik navne-

forandring til HOLB/^K-GARDEN
pa generalforsamlingen den 28. november 1960.
I 1962 rejste Holbaek-Gardens formand C. M. Andersen fra byen, og
K. S. Christensen overtog formandsposten. Han arbejdede meget energisk pa denne post i 2 ar, og havde
en meget stor andel i Holbaek-Gardens fortsatte fremgang. K. S. Christensen af!0stes i 1964 af den nuvaerende formand, stationsleder Frode
S0rensen, der er en meget afholdt
og pask0nnet leder af Holbask-Garden.
Foraeldreforeningen, som jeg blev
formand for i 1960, blev i 1964 aendret til foraeldre- og st0tteforening
saledes, at den foruden sit almindelige arbejdsomrade ogsa skal s0ge at
tilf0re Holbaek-Garden 0konomiske
midler. Dette gores ved medlemskontingentet, ved andespil, tombola,
lodsedler m. v.
Hjort-Christensen, der startede
som musiklaerer for garderne, overtog efterhanden dirigentposten, som
han har passet igennem mange ar
med stor dygtighed og energi. Det
er Hjort-Christensens fortjeneste, at
Holbaek-Garden har naet den musikalske standard, den har i dag, og
som g0r, at vor garde er velanskrevet og eftertragtet til fester bade i
ind- og udland.
Det er morsomt at se, at Holbaek-

De gjorde arbejdet
j^n

Garden har fact mange venner i
Norge, Sverige, Tyskland og Holland. Orkestre og grupper, som man
til stadighed har kontakt med. Det
er mit hab, at dette venskabsarbejde
stadigt ma udvikles, til gavn for vor
ungdom, for vor by og for bedre
forstaelse menneskene imellem.
H. Viberg

^^Pl

Bag gardens succes ligger en betydelig indsats af voksne. Mange
holbaekkere har gennem arene ydet
en fortraeffelig indsats til gavn for
garden som helhed — og garderne
i saerdeleshed. Vi skal her blot nsevne dem, der tog de f0rste harde
t0rne i ledelsen af garden ved dens
start for ti ar siden.
Den f0rste bestyrelse bestod af
kasserer Kr. Pedersen, som var formand, fabrikant C. M. Andersen,
der var naestformand og sekretser,
fabrikant E. W. Fredsgard, formand
Reidar Finseth, porter K. S. Christensen, typograf Karl Nielsen og
konstrukter Thomas Thomsen, som
var kasserer. F0rste orkesterleder
var regimentsmusiker Karlo Nielsen.
Den nuvaerende bestyrelse har
stationsleder Frode Sorensen som
formand, direkt0r Arne Asberg som
naestformand, maler Evald Christensen som kasserer og dernaest Reidar
Finseth, overmekaniker A. T. Struck
og vaerkf0rer Arne Nielsen som »menige« medlemmer.
Foraeldre- og St0tteforeningens
formand er maskinforhandler H.
Viberg, vserkf0rer Arne Nielsen er
kasserer og de 0vrige medlemmer er
fru Else Pedersen, Else Henriksen,
snedker Vallin, Poul J0rgensen og
Verner Wedel Yssing.

Pallc Kjerulf
Kirsten Madsen
Birthc Larsen
Bjarne Helmer
Birgit Tandrup
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Holbaek Garden
gennem 10 ar

Den ferste session pa hotel »Ise!jord«

Lis Wibcrg
Manja Larscn
Lis Andersen
Ulla Andersen
Hanne Borresen
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»OM ET AR vil »Holb£ek-Garden« kunne traekke gennem byen
med fuld musik«, stod der at Isese
i Holbaek-bladene den 22. april for
10 ar siden. Ikke mange troede pa
det. Planerne om oprettelsen af en
garde i Holbaek blev mildest talt
m0dt med skepsis, og de maend, som
dengang stod bag initiative!, matte
g0re et hestearbejde for at overbevise byen — og i f0rste omgang
dens handlende — som via fadderskaber, var baerende grundlag for
starten — om det rigtige i deres ide.

NAR HOLB^K-GARDEN i dag
trsekker gennem byen, if0rt de festligt, farvede uniformer, glimrende,
spillende og med populariteten b01gende om sig, glemmer man let de
mange vanskeligheder, som gik forud.
GLEMT BLIVER ogsa ofte de
maend og kvinder, som i arene medvirkede til at udbygge garden, som
uden ekonomisk gevinst. men kun
med tanke for at gore noget for de
unge. var med til at bringe garden
frem til det hoje stade, den har i dag.

Grundskolcn
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Starten var ikke saerlig dyr. 700
kroner 10d den forste investering pa,
nemlig til et par signalhorn og trommestikker. Trommer var ikke n0dvendige dengang. Eleverne kunne
Isere at tromme pa for eksempel en
bordplade. Men snart efter begyndte en bekostelig udvikling, som kun
kunne gennemf0res takket vaere de
fadderskaber, som Holbaek-forretninger og -virksomheder tegnede for
de enkelte gardere. Der blev hurtigt
k0bt instrumenter for mere end 3000
kroner, der blev holdt sessioner og
efterhanden begyndte garden virkelig at tage form.

Oprindelig var det davaerende erhvervsradssekretaer Fallesen, der
havde taget initiativet til m0det, der
satte hele garder-projektet i gang,
men det blev et udvalg, bestaende
af: fabrikant Evald Fredsgard, fabrikant C. M. Andersen, port0r K.
S. Kristensen, kasserer Kr. Pedersen, typograf Karl Nielsen, konstrukt0r Th. Thomsen og formand R.
Finseth, der i f0rste omgang tog det
drabelige slaeb — med Kr. Pedersen
som formand.
I 10bet af et halvt ar lykkedes det
at tegne 57 fadderskaber, hver pa
500 kroner, og 34 drenge og 21 pi-

Den ferste musikpreve — ih, hvor var det speendende...

Jette Hojsted
Lars Bjarne Olsen
Lena Yssing
Bjarne Nielsen
Hanne Kjerulf
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ger blev i forste omgang udtaget til
orkestret.
Tivoli-gardens skraedder blev ogsa
sat i arbejde med at sy de nye uniformer, man kom pa marchovelser,
og med stor interesse blev hele gardens arbejde dengang fulgt af aviserne.
Stor var spaendingen — og hos lederne var det med nervepres, sa det

Flcmming Jensen
Rirgit Inge Nielsen
Jette Hansen
Glaus Mortensen
Tove Hansen
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Sd kom de fine uniformer ...

battede — da garden for f0rste
gang skulle praesenteres for holbsekkerne. Mange var skeptikere blandt
byens borgere. Man forstod ikke,
hvorfor. byen skulle have en garde,
hvorfor der skulle ofres penge pa
det, til hvilken glaede garden kunne
vaere og sa videre.
P& B0rnehjaelpsdagen i slutningen
af maj 1960 gik garden for f0rste
gang gennem byen.
— Og stoppede al kritik.
Forbavset matte holbaekkerne se
en frisk, velklaedt og — sa nogenlunde da — velspillende garde, et
farvestralende syn, som enhver kunne betragte med bade glaede og stolthed. Garden blev modtaget pa Radhuset, der blev holdt sk0nne taler og
garden blev 0nsket et langt liv —
som den altsa ogsa har faet.
— I skal vaere en god reklame for
byen. Den bedste reklame, fordi I er
aerlige. Vi har savnet et sadant orkester. — Sadan 10d nogle af de ord
der 10d over gardens dab hin dag pa
Radhuspladsen da borgmesteren
tog imod sin by's garde.
Og ordene blev ikke gjort til
skamme.
Over det ganske land har Holbaek-Garden i de for!0bne ar vist sit
ansigt, vaeret til gavn og glaede ved
arrangementer af alle slags, men
fremfor alt bragt Holbaeks navn
frem. En bedre form for repraesen-

»Majoren« i arbejde ...

tation af vor by, har ikke kunnet
vaelges — musik, farver, fest. — Det
er Holbaek-Garden.
Ser man tilbage pa arene der gik
har det ikke skortet pa oplevelser
for garden. Allerede inden man f0rste gang havde vaeret pa march gennem Holbsek, var der planer om en
udlandstur. Fjorten dage efter premieren begyndte tilbudene at stramme ind. Til byfester, dyrskuer og sa
videre, over hele landet. Og ogsa fra
Sverige, hvor Volvo-fabrikkerne i
forbindelse med deres 25 ars jubilseum gerne ville se garderne hos sig.

Denne f0rste udlandstur blev en
uforglemmelig oplevelse. Nerv0sitet
over, hvordan arrangementet skulle
forlobe praegede hele starten, men
eftersom man kom frem i Sverige,
eftersom man sted efter sted blev
modtaget med dundrende bifald og
klap pa skulderen, forsvandt nerv0siteten, og denne tur kom til at danne grundlag for senere ture langt
Isengere vask.
Sa stor var populariteten, at garden end ikke fik ro om natten, da
man blev indlogeret pa et vandrehjem udenfor G0teborg. Da garderne var kommet i seng begyndte det
at »pusle« rundt om de barakker,
hvor man var indlogeret. Og snart
efter blev hele lejren i bogstaveligste forstand »stormet« af raggare.
Lederne kom bade i diskussion og
slagsmal med de unge svenskere —
og til sidst matte man tilkalde politi for at fa ro. Hele natten blev
garden derefter »bevogtet« af politi
med hunde.
Det kan man da kalde popularitet — ikke?
At garden spillede pa Volvo-fabrikkens omrade i G0teborg, blev
i0vrigt en bekostelig affaere for virksomheden. Garderne gik spillende
igennem de store fabriksomrader,
og sa lokkende 10d tonerne, at hundreder og atter hundreder arbejdere
forlod samlebandene — og gik uden-
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for for at kigge pa. Senere regnede
ledelsen ud, at de 2000 arbejdere pa
virksomheden havde forladt deres
arbejde i en halv snes minutter i
gennemsnit — et reelt tab pa 500
timer sagdes det. Dog med smil.
For Volvo-toplederne fandt, at gardens festlige spil var en »god investering«, selvom det altsa kostede
dyrt rent produktionsmasssigt.

Siden gik det slag i slag. I 1962
fik garden sin fane overrakt af Danmarks-Samfundet, men fik kontakter
med en raekke andre garder, bade
fra Danmark, Sverige og Norge og
der kom en raekke udvekslings-ture
i stand. I Tivoli hentede garden sig
•— ligeledes i 1962 — en solid suc-
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ces som afloser for Tivoli-Garden,
siden er »afl0sning« pa dette omrade
sket ofte, og i radio-konkurrencen
»Orkesterdyst fra kyst til kyst« gjorde de unge, velspillende holbaekkere
sig ogsa gaeldende.
Gardens grundskole var et kapitel
for sig. 70 unge var der pa et vist
tidspunkt med her. Det var dengang
dels regimentsmusiker Carlo Nielsen
dels Kurt Petersen og musikdirekt0r
Kaj Helmuth, havde haft garden under musikalsk behandling, og
ogsa den nuvaerende orkesterleder,
kapelmester A. Hjort-Christensen,
var allerede dengang medvirkende i
den spilleglaede og store kunnen
som de unge kunne praestere. Men
dyrt var det} selvom ingen spandt
guld pa garden. Nye instrumenter,

Garden har vceret med mange steder. — Her til jul pa Holbcek station, hvor
man spillede for kobenhavnske gcester.

nye uniformer, nye udvidelser af
»styrken« og meget andet kostede
jo, og den foraeldre- og st0tteforening som var blevet etableret, matte ga i hardt arbejde for at skaffe
de forn0dne midler. Der blev sat
lotterier i gang, der blev organiseret
tombola, og man kom til en rsekke
arrangementer rundt pa Sjselland,
hvor overskuddet dog ikke blev
svimlende, nar transport og fortaering, skulle betales.
Garden fik endda sin egen march.
Den blev skrevet af en holbaekker
som 0nskede at vaere anonym.

Senere kom radioens folk igen til
Holbsek. Ogsa de ku' li' gardens
facon og spillemade, og i flere udsendelser h0rte man siden indslag
fra Holbaek, sprudlende festlig musik — fulgt af k0nne ord om den
gode garde.
Den f0rste rigtige store tur, garden
kom pa, gik til Norge. Hvad angar
populariteten i Oslo, sa slog den
alle rekorder. 15.000 oslogensere
horte holbaekkerne spille, og overalt
fik man en modtagelse, som sagde
»spar-to« til det, man tidligere havde oplevet.

Holb&k-Garden under »Muslingeskallen« i Tivoli.

•
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Kigger man videre i gardens hi- relse, sa den med rette kunne kalde
storic er der f01gende ting, som nok sig Danmarks st0rste b0rneorkester.
er vaerd at naevne:
I sommeren 1964 var man for0vI juli 1963 spillede garden for rigt igen pa tur til Norge. Igen bra80.000 gaester i Tivoli. Kort tid der- gende succes fra f0rst til sidst.
efter besluttede man at udvide garI slutningen af 1964 fik garden
den, og der blev optaget 40 drenge yderligere et populsert medlem —
og piger pa aspirantskolen, samtidig ponyen »Jayck« — der stadig f01med at man lagde stilen lidt om — ger med som mascot.
og under Hjort-Christensens ledelse
Ogsa. fra kommunal side havde
gik over i det Glenn Miller-agtige. man i slutningen af 1964 for alvor
Ingen ringe fornyelse — forevrigt. ! fact 0jnene op for gardens betydI oktober 1963 medvirkede man ning, ikke alene for de unge, men
ved ynglinge-landskampen pa Sta- ogsa for Holbasks navn som helhed
dion i Holbaek. Det var herefter en udadtil. Byradet bevilgede 8000 kroaf byens aviser, som indledning til ner til gardens drift.
sports-reportagen skrev: »Det bedste
En af de store festlige opgaver,
spil, der blev vist pa fodboldbanen, garden medvirkede ved, var sosaetvar det, Holbsek-Garden praestere- ningen af Hollywood-filmskibet
de i pausen ... «.
»Thetis« pa Holbaek Skibs- og BaI november 1963 startede st0tte- debyggeri. Her var ogsa TV til stede
foreningen for f0rste gang med de og hele landet kunne om aftenen
andespil, som nu er en fast tradition h0re og se garden spille op til sit
og som gang pa gang har givet vseg- allerbedste.. .
tige be!0b som tilskud til gardens
I 1965 tog man om sommeren pa
drift.
den f0rste tur sydpa. Den gik til en
Som tiden gik, spillede garden sig raekke tyske byer, og man fik overfrem i forreste raskke blandt de man- alt en stralende modtagelse, som har
ge garder, der efterhanden dukkede betydet, at garden siden har fact - og
op over hele landet. Det viste sig modtaget - et vaeld af invitationer
blandt andet, da man deltog i radio- til genbes0g. Turen gik over Hammusik-konkurrencen »Stafetten« og borg helt ned til Vailstadt og Heiopnaede fin placering i »kap-spillet« delberg, og blev en uforglemmelig
med de 15 andre danske ungdoms- oplevelse for alle, selvom programorkestre, som deltog.
met var strengt og trasttende. HuI 1964 var garden naet en st0r- moret fejlede — som det altid har

vaeret tilfaeldet — ikke det mindste
— tvsertimod.
I de tyske aviser blev den danske
garde genstand for stor omtale, og
man m0dtes overalt af jublende tyskere, som ikke ville »slippe« garden.
Der matte gives ekstranumre og ekstranumre og ekstranumre . . .
I 1965 havde sa gardens seniororkester sin f0rste offentlige fremtrseden. Orkestret blev startet saledes, at »gamle« gardere kunne overga hertil — og derfra eventuelt hop-

Garden har ogsd holdt
forarsmfsse.
Her ses Poul Jergensen mmJtr forteredelserne..

pe over til stadsorkestret i Nykobing
Sjaelland, med hvem man gennem
arene havde et forbilledligt samarbejde.
Seniororkestret spillede for f0rste
gang ved garderfesten pa Hotel
Isefjord i december 1965.
En af de helt store oplevelser for
garden var medvirken i det fantastisk store arrangement i forbindelse
med »Ungdomsolympiaden« i K0benhavn for to ar siden. Her m0dtes en stor del af landets garder,
hele Idraetsparkens store grensvaer,
var spaekket med unge musikere, og
da festens hovedperson, filmskuespilleren Danny Kaye, m0dte frem, var
han ikke sen til — iovrigt for 0jnene
af alle landets f jernseere — at snuppe dirigentstokken fra Hjort-Christensen og derefter spille med Holbaek-Garden!
I DAG er Holbaek-Garden for
holbaekkerne en ganske naturlig ting.
Man forventer, at den — i helt nye
uniformer — skal dukke op ved de
festlige lejligheder i byen. Og garden er altid med. Hum0rfyldt og
charmerende traekker den gennem
byen ved B0rnehjaelpsdagen, ved
juleh0jtideligheder, ved dyrskuer og
andre former for arrangementer i
byen.
DEX ER BLEVET en del af byen. Den er blevet byens garde, et
bam. som alle holder af — og som
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ingen ville undvaere. De mange, som
var skeptikere ved den spaede start
for 10 ar siden, har mattet erkende,
at garden blev en succes. — Men
bag denne succes ma ikke glemmes
de mange, der uden vederlag —
bortset fra b0rns og foraeldres tak og
den succes, som fulgte helheden —

ydede en fortrseffelig indsats til gavn
for de unge og for byen.
TILLYKKE GARDE, med de ti
ar. Vi glaeder os alle til de naeste ti,
ja, tyve, ja, mange, mange flere.
Garden har jo vist sig grokraftig. Og
interessen for den har aldrig svigtet!
Johan Kirk

Birthe Sorensen
Marianne Alfsen
Randi Nielsen
Henning Jensen

Som formand for Holbaek-Garden
Jeg gerne pa bestyrelsens vegne,
her udtrykke vore hjerteligste lyk0nskninger pa gardens 10 ars jubilaeum.
Det er den forste runde fodselsdag Holbaek-Garden fejrer, og vi
ma vist godt her sige, at der er blevet arbejdet virkeligt energisk pa,
at g0re denne dag til en festdag,
eller man skulle vel sige, til festdage,
idet vi afholder fest pa Hotel Isefjord« den 21. april med en jubilaeumskoncert, hvor vi har inviteret
alle, der fra gardens start, har gjort
et meget stort arbejde, og sa fortsaetter vi festlighederne den 21. og
22. juni, hvor vi har fact overladt
Havnepladsen til at feste pa.
Vi haber, at der til disse to dage
kommer orkestre fra Norge og Sverige. Ligeledes haber vi, at befolkningen fra by og land, disse to dage
vil hjaslpe os til et overskud, sa vi
0konomisk kan se gardens fremtid i
mode.
Jeg ved, at vor dirigent, HjortChristensen, sammen med gardens
0vrige musiklaerere, har gjort et meget stort arbejde i den senere tid,
saledes at vi kan glasde os tit en
virkelig god jubilaeumskoncert. Garderne er gaet frisk til sagen, ligesom
de plejer at g0re, nar de bliver bedt
om noget. Jeg har fulgt garden pa
dens ture i ind- og udland, og jeg
vil
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ma, nar jeg skriver disse linier, med
en vis stolthed erkende, at de altid
pa ture., er paene i deres optraeden
og vaeremade, og saledes er vasrdige
reprassentanter for vor by og vort
land. Det er mit 0nske, at den h0je
standard, som garden har opnaet,
ma blive udbygget i fremtiden, og
at den gode and, der hersker i garden, ma fortsaette.
Jeg ved, at nar garden i ar drager
til Heidelberg til musikfestival og
and re steder hen, sa ligger den i
topklassen.
Held og lykke i fremtiden!
Frode Sorensen
formand

