Hindsholm Musikforenings Orkester 90 år
Af Niels Hansen, medlem af orkesteret siden 1970

Da Hindsholm Musikforenings Orkester fejrede sit 50 års jubilæum, blev koncertmester i Det kgl.
Kapel Niels Simon Christiansen interviewet af Radio Fyn. Niels Simon var søn af skomager H. P.
Christiansen i Dalby. Han fortalte, at hans far ud over skomageriet var musiker og havde mange
violinelever. I hjemmet blev der også dyrket musik, og ”vi havde en kontrabas i huset, som ingen
vidste ejermanden til, og far han sagde: Ja jeg ved sandelig ikke. Nu ringer de ude fra Martofte og
vil lave et orkester i Martofte, og de skal bruge bassen. Og jeg kan jo ikke andet end og sige, det er
ikke min bas, men jeg har foreslået, at de kunne komme til Dalby, og så kunne de jo spille sammen
med os herovrefra.” Sådan blev det, og den gamle hjemløse bas blev altså den direkte årsag til, at
orkesteret blev dannet. Datoen den 15. januar 1930 regnes som orkesterets stiftelsesdag, og det er i
år 90 år siden.

Orkesterets første bassist Christian Jørgen Christiansen, smed i Maale.
Orkesterprøverne blev i begyndelsen holdt hjemme hos skomageren, men efterhånden som
orkesteret voksede, var der ikke mere plads i de små stuer, og man flyttede derfor til det gamle
højskolehjem i Dalby. Dengang var der fast pianist med i orkesteret, men der var det problem, at på
højskolehjemmet stod klaveret for lavt, og det måtte man så snakke med bestyreren om. ”Jamen det
er da’t noget problem”, blev der svaret, ”vi lægger da bare et par klodser under”. Han var ikke klar
over, at det var tonehøjden, det drejede sig om. Efter nogen tid blev pladsen her dog også for trang,
og man flyttede derfor til Dalby Forsamlingshus.

Musikforeningen
Man begyndte at holde koncerter rundt omkring, men på et tidspunkt løb man ind i et problem.
Organisationen KODA varetager komponisternes rettigheder, og det betyder, at hver gang musik
bliver spillet offentligt, skal der betales en afgift til komponisten. Det kan blive en dyr historie for et
amatørorkester, men heldigvis fandt man på råd. I 1935 blev Hindsholm Musikforening dannet. I
mange år var der flere hundrede medlemmer fra egnen, og de betalte i begyndelsen et årligt
kontingent på 75 øre. I stedet for offentlige koncerter holdt orkesteret nu generalforsamlinger med
efterfølgende koncert. Så foregik det i en lukket kreds og var ikke mere afgiftspligtigt !
Musikforeningen fungerede i mange år som en støtteforening for orkesteret, og den første formand
var kunstmaleren Peter Larsen Birkebjerg. Andre betydelige formænd var bl.a. bryggeren i
Mesinge, Jens Trier Rasmussen (1946-58 og 1963-82), og lærer Aksel Søgaard, Odense (1983-96).
I dag består foreningen kun af orkesterets medlemmer, og afgifterne til KODA klares via
orkesterets medlemskab af Dansk Amatørorkestersamvirke.
Ved musikforeningens stiftelsesfest 12. juni 1935 spillede orkesteret under ledelse af ”H.P.”
følgende program: Mendelssohns Bryllupsmarch, Ouverturen til Rossinis opera ”Den tyvagtige
skade”, udtog af Mozarts opera ”Don Juan”, H. C. Lumbyes Koncertpolka for 2 Violiner, andante
og finale af Mendelssohns violinkoncert med Alfred Christiansen som solist (muligvis med
klaverakkompagnement), ouverturen til ”Elverhøj”, Waldteufels ”Espana Vals”, Czardas af operaen
”Vojvodens Ånd” og Lumbyes Finalegalop af ”Livjægerne på Amager”. Et program, der fortæller
lidt om orkesterets ambitionsniveau og formåen.

Orkesteret og dets musikere
Alfred Christiansen var en af de unge hindsholmere, der drev det vidt med sin violin, og han var en
af de ”gamle drenge” eller ”store sønner”, der vendte tilbage til orkesteret som solist ved jubilæer
og andre store dage. Men man har ikke kun kunnet opleve solister ”af egen avl”. I tidens løb har
fine og kendte kunstnere som f.eks. violinisterne Fini Henriques, Peter Møller, Wandy Tworek, Leo
Hansen, Peder Elbæk og Kim Sjøgren, klarinettisten John Kruse, fagottisten Morten Østergaard
(der er opvokset i Dalby) samt operasangerne Louise Fribo, Dorthe Elsebeth Larsen og Jørgen Klint
været orkesteres solister. Leo Hansen, den legendariske mangeårige koncertmester i Danmarks
Radios Symfoniorkester, udtalte engang: ”Man er ikke rigtig musiker, før man har spillet i Dalby
Forsamlingshus !”

Orkesterets 20 års jubilæumskoncert 19. juli 1950. Ved den lejlighed var orkesterbesætningen:
Dirigenter: Nr. 1 Skomager H. P. Christiansen, Dalby, Nr. 2 Gårdejer Laurits Petersen, Bovense,
Violin 1: Nr. 3 Musiker Alfred Christiansen, København, Nr. 4 Musiker Niels Simon Christiansen,
København, Nr. 5 Landmand Bent Madsen, Bregnør, Nr. 6 Gårdejer Anker Larsen, Nordskov, Nr. 7
Gårdejer Mads Madsen, Bregnør, Nr. 8 Murer Ejner Nielsen, Dalby, Nr. 9 Gårdejer Gunnar
Andersen, Salby, Violin 2: Nr. 10 Skolelærer Poul Nielsen, Odense, Nr. 11 Murermester Thorvald
Sørensen, Kerteminde, Nr. 12 Gårdejer Povl Thaarslund, Taarup, Nr. 13 Gårdejer Anders
Jørgensen, Martofte, Nr. 14 Vognmand Poul Jørgensen, Stubberup, Nr. 15 Landmand Ove Madsen,
Bregnør, Viola: Nr. 16 Musiker Knud Aage Larsen, København, Nr. 17 Fotograf Holger Hansen,
Kerteminde, Cello: Nr. 18 Skomager Arne Christiansen, Dalby, Bas: Nr. 19 Smed Christian
Christiansen, Maale, Fløjte: Nr. 20 Landmand Anton Østergaard, Dalby, Obo: Nr. 21 Læge
Palle Jørgensen, Odense, Klarinet: Nr. 22 Landmand Robert Rasmussen, Hersnap, Trompet: Nr.
23 Maskinarbejder Bernhard Hansen, Kerteminde, Nr. 24 Elev Arne Madsen Kærslund,
Kerteminde, Basun: Nr. 25 Musiker Finn Kryger, Taarup/Odense, Slagtøj: Nr. 26 Skomager Hans
Nielsen, Mesinge, Piano: Nr. 27 Pianistinde Inger Smed Christensen, Mesinge.

Nogle af musikerne på billedet fra orkesterets jubilæumskoncert i 1950 fortjener lidt særomtale:
H. P. Christiansen (Nr. 1) var, da han stiftede Hindsholm Musikforenings Orkester, den førende
musikalske skikkelse på Hindsholm. Han havde musikalske rødder i den gamle hindsholmske
spillemandstradition, idet han som ung havde spillet en del sammen med den navnkundig Lars
Olsen. Ud over at drive sit skomagerværksted var han også professionel musiker. Han havde bl.a.
mange violinelever, og mange af dem virkede i orkesteret i mange år.
Laurits Petersen (Nr. 2) var gårdejer i Bovense, men ud over at være en dygtig landmand kunne
han altså også spille violin, læse et partitur og dirigere en orkester. Hans datter blev koncertpianist,
og hendes søn igen er i dag organist ved Thomas Kingos Kirke i Odense. De musikalske gener er
gået i arv gennem flere generationer.
Alfred Christiansen (Nr. 3) er allerede omtalt ovenfor men skal nævnes igen, da han i en periode
omkring 1940 var orkesterets dirigent. På det gamle billede er orkesterets 4 første faste dirigenter
alle med. Den fjerde er :
Arne Kærslund (Nr. 24). På billedet er han blot en stor dreng på 15-16 år, der lige er begyndt at
spille i orkesteret. Han var fra Kerteminde og blev senere solotrompetist i Fynske Livregiments
Musikkorps. I årene 1967-87 var han Hindsholmorkesterets faste dirigent, men allerede et par år før
var han ”tyvstartet”, da han stod i spidsen for en række ”ungdomskoncerter”. Her blev der først
spillet en afdeling med klassisk musik, derefter tidens populære toner, og så var der bal bagefter.
Koncerterne med musik fra Mozart til rock and roll blev så stor en succes, at de på grund af
pladsmangel i Dalby måtte flyttes til Mesinge Forsamlingshus.

Arne Kærslund. (Avisudklip fra Fyens Stiftstidende 19. januar 1965).

Arne Christiansen (Nr. 18) var H. P.’s ældste søn. Naturligvis var der musik i ham. Han blev
professionel musiker og virkede i mange år som assistent på cello i Odense Symfoniorkester og
Sønderjyllands Symfoniorkester. Desuden var han organist i Kerteminde Valgmenighedskirke, og
endelig førte han faderens skomagerværksted videre. Han døde i 2014 i en alder af 100 år.

Niels Simon Christiansen.
(Fra programmet til en koncert med Filharmonisk Orkester for Fyens Stift i 1934)
Niels Simon Christiansen (Nr. 4) var Arnes lillebror. Han blev født i 1917 og fik en særdeles
fornem karriere som violinist. Han var elev af den kendte violinprofessor J. Chonowitsch og
studerede senere ved musikkonservatoriet i Paris. I 1933 havde han debutkoncert i København og
fra 1939 var han ansat i Det kgl. Kapel, hvor han i mange år var koncertmester. Ved koncerten i
1950 var han en af de ”store sønner”, der var vendt tilbage i dagens anledning. En anden var :

Knud Aage Larsen (Nr. 16). Han stammede fra Raagelund og trådte sine musikalske barnesko i
Hindsholmorkesteret. Som ung mand var han i 1940 ved orkesterets 10 års jubilæum den ene af
solisterne i Lumbyes Koncertpolka for 2 Violiner. Efter et mangeårigt virke i hhv. Det kgl. Kapel
og Odense Symfoniorkester var han, da orkesteret fyldte 80 år og han selv var 93, igen solist i
Lumbyes koncertpolka. Musikalsk var han stadig på toppen. Det kan også nævnes, at hans
barnebarn operasangeren Mathias Hedegaard var solist ved orkesterets nytårskoncert i Kerteminde
den 15. januar 2012. Knud Aage døde desværre nogle få dage før og nåede således kun at gælde sig
til koncerten.

Samme solist gennem 70 år.

Mads Madsen (Nr. 7) var gårdejer i Bregnør. Han sørgede altid for at få musikalske karle, og i de
lange vinteraftener, hvor der ikke var meget at lave ved landbruget, sad man så og hyggede sig med
at spille strygekvartetter o. lign. På billedet er også to af hans sønner med: Bent (Nr. 5) og Ove (Nr.
15). En anden søn Børge var også med i orkesteret på hhv. bas eller cello. I en sæson, hvor
Schuberts ufuldendte symfoni var på programmet, var det Børge, der skulle spille kontrabassoloen,
der indleder symfonien, men, som han sagde i pausen ved en prøve: ”Det kan nu godt være lidt
svært at forene Schuberts Ufuldendte med at have gået og spredt møg hele dagen !” Endelig var der
Erik, og da han blev født, sagde Mads: ”Han skal spille obo, for det mangler vi orkesteret !” Da han
så blev gammel nok til at komme med, blev det dog på klarinet.
Anker Larsen (Nr. 6) var også landmand. Han var i mange år orkesterets særdeles dygtige
koncertmester, men i dagens anledning er han altså ”rykket ned” for at give plads til en af ”de
gamle drenge”.
Inger Smed Christensen (Nr. 27) fra Mesinge var pianist i orkesteret og det eneste kvindelige
medlem. Hendes datter Lis Smed Christensen blev koncertpianist og var i 1950’erne og -60’erne

orkesterets solist med jævne mellemrum. Første gang den 7. dec. 1950, hvor hun som 12-årig (!)
spillede Beethovens klaverkoncert i c mol.
Robert Rasmussen (Nr. 22) fra Hersnap. I 1977 tog han som medlem af byrådet i Kerteminde
Kommune initiativ til nogle koncerter, der blev afholdt i festsalen på Kerteminde Skole, og hvor
orkesteret, lokale kor og senere også Nenia Brassband medvirkede. På en måde blev det en forløber
for de senere nytårskoncerter i Kertemindehallen. Robert havde en mand ansat i sin frugtplantage,
nemlig :
Anton Østergaard (Nr. 20). Han var konservatorieuddannet fløjtenist, og virkede også som organist
ved valgmenighedskirkerne i Dalby og Kerteminde. I mange år var det også ham, der sørgede for
musikken til dilettantforestillingerne i Dalby og Mesinge, ligesom han stod i spidsen for Hindsholm
Lillekor og senere sangtrioen ”Dalbypigerne”, der foruden hans kone Anna bestod af ”Tove Bager”
og ”Kirsten af Hans Leos”.
Et par af orkesterets musikere i deres naturlige omgivelser. (Fra ugebladet Hjemmet 22/8 1977):

Karen Berg (senere gift Larsen, red.) er jordemor og spiller trompet i orkesteret. Her trompeterer
hun for Kate Hechman, som netop har født en dreng på Odense Sygehus.

Alderspræsidenten er landmanden Anders Jørgensen på 77
år. Han har været med i symfoniorkesteret siden 1930.

Anton Østergaard er arbejder, men har lært at spille fløjte på
konservatoriet. Her giver han et nummer på traktoren.

Ejner Jakobsen er smed i Revninge. Han
spiller valdhorn og har været med hos Hindsholm-symfonikerne siden 1955.

Skomageren Arne Christiansen startede med at
spille som 17-årig og har spillet i Odense Byorkester og Sønderjyllands Symfoniorkester.

Enkelte af orkesterets medlemmer har nået at være med i over 60 år. Det gælder foruden Anton
Østergaard også tømrermester Walther Madsen fra Salby, landmandsbrødrene Bent og Børge
Madsen, Bregnør, samt Ejner Jakobsen, smedemester i Revninge. Ejner har ofte sat kolorit på
orkesterets prøver på sin egen specielle måde. Han har altid yndet at lave en masse vrøvl, men når
man først har lært ham at kende, fornemmer man tydeligt glimtet i øjet bag det til tider barske ydre.
Engang da man var ved at gøre klar til en prøve, men hvor der blev snakket en hel del, uden at det
blev til ret meget mere, hævede han stemmen og forkyndte: ”Ska’ vi så se å komm’ i gang, så vi ka’
få noget å lav’ vrøvl over !!!” Og da han kunne fejre sit 60 års jubilæum, rejste han sig ved det
fælles kaffebord i pausen og sagde: ”Je’ vil gern’ takke orkesteret, fordi I har ku’ holdt mig u’ i alle
de år !”
Den 15. maj 1987, et par år efter Niels Simons død, holdt man en helt særlig koncert i Dalby. Man
havde engageret tre solister, der alle spillede på en fornem violin, som Niels Simon på et tidspunkt
have haft. Det var Kim Sjøgren (på Det kgl. Kapels Stradivarius), Arne Balk-Møller (på kapellets
Guarnerius) og Ulf Jeppesen (på Niels Simons private Guarnerius). I en artikel i Fyens Stiftstidende
en måneds tid senere omtalte Inge Holm Knudsen denne koncert. Hun betegnede koncerten som en
”musikoplevelse af de helt store, i ydmyge omgivelser, uden prismelysekroner og flot scene, men
med en menneskelig nærkontakt, som gik lige i mål”, og skrev bl.a. : ”På kostbare violiner,
Stradivarier til millioner af kroner, spillede de Kuhlau, Beethoven, Bach og H. C. Lumbye sammen
med musikforeningens amatørorkester, der vel aldrig har ageret bedre og mere opildnet end denne
dag, og man glemte ganske forsamlingshusets grimme tapet, mangelen på ventilation og de hårde
bænkerader. ( ……... ) Og hvor i al verden kan man ellers gå til koncert og opleve, at der fra
forsamlingshuskøkkenet ude bagved siver en liflig duft af sprødstegt flæskesteg ind i koncertsalen,
fordi der er fællesspisning for gæster og særligt indbudte bagefter ? Jeg er sikker på, at også
Beethoven og Carl Nielsen ville have elsket det. Og husket det til deres dages ende.”
Ja, forsamlingshusets køkken har også spillet en betydelig rolle for orkesteret. Når man onsdag
aften havde slidt en times tid, kunne man i pausen sætte sig til et veldækket kaffebord med to slags
kager til en yderst rimelig pris. I en lang periode var det ægteparret Bülow, der stod for det, og jeg
tror, de havde nogle lige så hyggelige aftener som orkesterets medlemmer. I 1998 var der i TVserien ”Rutebilen (Vagn på Fyn)” et indslag fra en øveaften i Dalby Forsamlingshus, og journalisten
snakkede i pausen lidt med nogle af orkestermedlemmerne. En af dem, han fik fat i, var Ejner Sme’,
og han blev spurgt om, hvad der mon havde været den største oplevelse i de år, han havde spillet
med. ”Der har Fanden ras’me ikke været nogen store oplevelser. Ja, det sku’ da lige være
kaf’bordet !”

Udviklingen de senere år

Orkesteret ved jubilæumskoncerten 4. maj 2005. (Foto Kjerteminde Avis)
Et billede fra orkesterets 75 års jubilæum i 2005 viser lidt om udviklingen gennem de 75 år. Ud
over solisterne, violinisterne Gitana og Kajetan Balaban, og dirigenten Stig Andersen er der på
billedet 36 personer. Heraf boede de 17 IKKE på Kertemindeegnen. Da man begyndte i 1930,
kunne man samle et orkester med næsten 100 % lokale musikere. Det kunne man ikke mere, og i
dag ser det endnu værre ud. På Kertemindeegnen bor der kun ganske få orkestermedlemmer, og på
selve Hindsholm kun en enkelt (godt nok i Dalby, men hun er ikke engang rigtig hindsholmer men
”kun” tilflytter !). Desuden bliver gennemsnitsalderen i orkesteret højere og højere.
Udviklingen har nemlig desværre medført, at der er færre og færre, der spiller de traditionelle
orkesterinstrumenter, og det har betydet, at orkesteret i 2012 måtte lave et fast samarbejde med
Aarslev Symfoniorkester, hvis dirigent Henning Kjær også var dirigent i Dalby. Af praktiske
grunde blev prøverne lagt på skolen i Aarslev og orkesterets omfattende nodearkiv flyttet dertil.
Orkesteret hører dog stadig hjemme i Kerteminde Kommune, og den årlige forårskoncert finder sted
i Dalby Forsamlingshus. Orkesteret glæder sig ved den lejlighed over at være i de gamle omgivelser
og nyder at være vendt hjem til kaffebordet, som vi har måttet undvære i Aarslev. Til trods for
orkestersamarbejdet begynder det igen at knibe gevaldigt med at skaffe nye medlemmer, og til
koncerterne er man afhængig af assistenter udefra i et antal, som vi ikke kendte til før. Mange af
dem spiller i andre orkestre, der har præcis de samme problemer.

Nytårskoncerter mm.
Langt de fleste af koncerterne har været holdt i Dalby Forsamlingshus, men der har dog i tidens løb
også været holdt mange andre koncerter rundt omkring. I 1992 kom der et nyt fast koncertsted til,
nemlig Kertemindehallen. Det var orkesterets daværende dirigent Kaj Kruse, der fik ideen til at lave
en stor nytårskoncert med populære solister osv. Siden da er nytårskoncerten blevet en tradition, og

der er hvert år ca. 4-500 tilhørere. Ud over symfoniorkesteret medvirker også Nenia Brassband i
samarbejde med Odense FDF Orkester, kor (i flere år Amandakoret/Kerteminde Motetkor og siden
2012 ”Sine Nomine”) samt populære solister, bl.a. fra Den fynske Opera og de fynske friluftsspil.
En af de mest specielle nytårssolister, vi har haft, var tidl. fodboldlandsholdstræner Richard Møller
Nielsen. Det gik sådan til: Orkesteret havde altid kunnet benytte hallens scene gratis, men på grund
af kommunale besparelser forlangte man i 2013 betaling for det. Ca. 200 kr. pr. kvadratmeter, og da
scenen er nødt til at være på 100 kvadratmeter, for at der kan være plads til alle optrædende, kan
man sige sig selv, at det kunne der ikke blive råd til. Men vi ville jo godt gøre lidt gengæld, når
vores koncertprojekt således var blevet barberet. I Chaplin-filmen ”Diktatoren” er der en scene,
hvor Chaplin er barber, og mens radioen spiller Brahms’ Ungarsk Dans nr. 5, barberer han en
kunde. Han gør det på en måde, så man skulle tro, musikken var en form for ”balletmusik” specielt
beregnet til at barbere efter. Det nummer kunne vi nok bruge til vores lille ”hævnakt”.
Borgmesteren skulle så barberes, mens vi spillede. Problemet var bare, at på det tidspunkt var der i
Kerteminde en kvindelig borgmester. Her kom så Richard Møller Nielsen ind i billedet. Han var
dengang byens ”kirsebærminister” og altså en højtstående person. Han indvilligede i at lade sig
barbere på kommunens vegne. Vores sangsolist Per Thorhauge (kendt fra bl.a. Nyborg Vold) var
barber, og sandelig om ikke aktionen gav resultat. Året efter var scenen tilbage. Siden er den igen
blevet offer for sparekniven, men i 2019 trådte anonyme sponsorer til, så der nu atter er en scene.

Per Thorhauge og Richard Møller Nielsen ved
nytårskoncerten den 13. januar 2013. (Foto: Kjerteminde Avis)

Et mysterium blev opklaret
Vi slutter, som vi begyndte, med den gamle hjemløse bas, som en eller anden musiker vist nok
havde glemt i Dalby Forsamlingshus en gang i fordums tid. Måske har han været fuld, da han kom
hjem, og havde derfor glemt, hvor bassen var. Det ved vi ikke, men bassen blev i hvert fald benyttet
af forskellige lokale musikere. En aften i 2010 blev historien fortalt ved kaffebordet i pausen ved en
orkesterprøve. Nogle år tidligere var Anders Jørgensen, Snekkeled, begyndt at spille bas i
orkesteret. Han sagde: ”Det er pudsigt det der med den gamle bas, for i min familie fortælles det, at
de hjemme hos mine bedsteforældre i Davinde engang havde en bas, der var blevet lånt ud til en
eller anden på Hindsholm, men den kom aldrig tilbage igen.” Nå ! Gad vide, om der her var en
sammenhæng ? Den gamle bas lå på det tidspunkt ”brak” på loftet i forsamlingshuset. Anders

kunne huske, at hans mor (f. 1908) havde sagt, at der i det ene hjørne var en lille skade, og vi
skyndte os at få fundet bassen frem. Ganske rigtigt. I det ene hjørne var der gået lidt i stykker, som
man så havde repareret på. Tidsmæssigt kunne det fint passe, så der er vist ingen tvivl om, at det
ved den lejlighed blev opklaret, hvem bassens rette ejemand var. Oven i købet af hans barnebarn,
der tilmed selv spillede bas. I dag har bassen fået nyt liv. Danmarks første kvindelige
regimentsmusiker, hornisten Inge Haaning, hygger sig som pensionist med at spille bas i orkesteret
som amatør, og det er hende, der nu har fået bassen sat i stand og i dag spiller på den, så den igen er
blevet et klingende instrument i Hindsholm Musikforenings Orkester.

De dybe strygere ved nytårskoncerten i Kertemindehallen 12. januar 2020. (Foto Kjerteminde Avis)
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H.P.Christiansen, Dalby, skomager, violinist og organist
Alfred Christiansen, Dalby, violinist
Laurits Petersen, Bovense, gårdejer, violinist
Arne Kærslund, trompetist ved Fynske Livregiments Musikkorps
Kaj Kruse, tubaist ved Fynske Livregiments Musikkorps
Carl Sjöberg, violinist i Odense Symfoniorkester
Rastko Roknic, bratschist i Odense Symfoniorkester
Jens Bryderup (vikar), cand. mag. og trompetist
Kenneth Larsen, klarinettist i Odense Symfoniorkester
Asger Bondo (vikar), arkivar ved Odense Symfoniorkester og klarinettist
Claus Efland (vikar), konservatoriestuderende i violin og direktion
Stig Andersen, violinist i Odense Symfoniorkester
Peter Holling (vikar), solotrompetist
Henning Kjær, violinist, dirigent, musikskolelærer i Aarslev
Henrik Kold, violinist, dirigent, musikskolelærer i Kerteminde

Desuden har bl.a. Ole Koch Sørensen, Finn Winsløw og Michael Svendsen dirigeret enkelte
koncerter.

