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 Formandens klumme 
 

Nu går vi lysere tider i møder og snart får vi næsten normale tilstande.  

Det er igen muligt at være mange mennesker sammen til koncerter og festivals og at rejse udenlands 

Mange har allerede taget forskud på glæderne og holdt skiferie i Norge og Sverige. 

Forsidebillederne er fra skiområdet Stöten, der ligger nær Sälen i Dalarne. 

 

I Lokalafdelingen glæder vi os til at afholde flere arrangementer og udflugter. 

I år fejres bl.a. Fredensborg Slots 300 års jubilæum, og det vil vi naturligvis også gerne markere. 

Det gør vi med foredrag, omvisning på Fredensborg Slot og i den private have samt nordisk 

korkoncert med Sletten Sangkor og Envisorna fra Håbo. I kan læse mere om det under Kommende 

arrangementer.  
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Christian Jensen Lofthuus - En norsk 

Robin Hood 

 

For 235 år siden, den 15. marts 1787, blev den norske 

bonde Christian Lofthuus kidnappet i Lillesand og smidt 

ombord på en båd, der bragte ham til arresten i Arendal. 

Flere flugtforsøg, bl.a. med andre bønders hjælp, fik 

myndighederne til at overføre ham til Akershus Slot og 

fæstning. Her døde han 10 år senere, 47 år gammel. 

 

Christian Lofthuss var talsmand og anfører for de norske 

bønder, der var trætte af korrupte fogeder og 

embedsmænd. Om vinteren sultede de, fordi 

købmændene havde monopol på kornhandelen og satte 

prisen så højt, at mange ikke kunne betale. Så skatter, 

afgifter, høje priser og korruption fik norske bønder til at 

slutte sig sammen i Lofthus-bevægelsen. 

 

I 1786 var Lofthuus taget til København for at forelægge 

kronprins Frederik bøndernes klager. Han mente Frederik 

måtte have forståelse for sagen. Han fik audiens, men 

ikke noget resultat. Senere tog han med en delegation af 

bønder igen mod København. Men undervejs fik han nys 

om, at han ville blive anholdt, når han kom til Danmark. 

Nu var han fredløs og han vendte derfor om og søgte 

tilflugt i bjergene. 

 

Delegationens klager medførte nedsættelse af en 

kommission, der skulle se nærmere på bøndernes klager. 

Bevæbnede bønder krævede frit lejde for Lofthuus, så 

han kunne føre sin sag for kommissionen Han fik 5 ugers 

frit lejde og talte sin sag for kommissionen. Men denne 

konkluderede blot, at der var fejl på begge sider, og så 

skete der ikke mere ved sagen. 

 

Derimod gjorde myndighederne nu alt for at fange 

Lofthuus. Og den 15. marts 1787 blev han pågrebet. 900 

bevæbnede bønder ville nu befri Lofthuus, men de blev 

mødt af 300 lejesoldater og adskillige feltkanoner. 

Bønderne overgav sig og Lofthuus måtte blive i sit 

fængsel. 
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Kommende arrangementer  

 
Torsdag den 24. Marts kl. 19.00 på Humlebæk Bibliotek 

Generalforsamling  

 

  

kl. 20.00 fortæller Bent Skov Larsen om afslutningen 

af Store Nordiske Krig og opførelsen af Fredensborg 

Slot, der i år fylder 300 år.  

Store Nordiske Krig varede fra 1700 til 1721, hvor 

Rusland stod i spidsen for en koalition, der 

bekæmpede Sveriges stormagtsdrømme. 

 

Der er også adgang for ikke-medlemmer til Bent 

Skov Larsens foredrag. Gratis adgang 
 

 

      
Maj/juni 

Udflugt til nordsjællandske kirker med seværdige kalkmalerier  

Præst og kunstner Marianne Ring er vores guide til bl.a. Kirkerup Kirke og Roskilde Domkirke 

Mere om tidspunkt, dagens program og pris i næste nummer af medlemsbladet. 

 

Maj/juni 

Filmforevisning i Humle Bio 

”Udvandrerne” er blevet genindspillet og vi inviterer jer på en tur i biografen, 

Mere om arrangementet i næste nummer af medlemsbladet. 

 

Søndag den 31. juli kl. 10-11.30 

Besøg på Fredensborg Slot og Slotshave. 

 

Kom med på en omvisning i slot og slotshave. Slot og 

reserverede slotshave er der normalt ikke adgang til. Men 

midt på sommeren er der omvisninger.  

I anledning ag Fredensborg Slots 300 års jubilæum og 

afslutningen på Den Store Nordiske Krig inviterer vi vores 

medlemmer til en omvisning, hvor en guide fortæller dig 

historier om alt fra ottekantede lysthuse, ænder og 

springende hjorte til pragtanlæg med storslåede skulpturer. 

Tilmelding senest den 1. juli. Det koster 50 kr. for 

medlemmer. Ikke-medlemmer 100 kr.   

                                        

Foto t.h: I forbindelse med Alf Prøysen-koncerten i 2014 

besøgte Elin Prøysen og Erik Johannesen fra Nittedal Fredensborg Slot. Her ses de med Bjørn og Barbro fra 

bestyrelsen 

 

 

Lørdag den 20. august kl. 15.00-16.30 

Fred i Norden - Nordisk Korkoncert i Torpen Kapel, Humlebæk 

Sletten Sangkor og Envisorna fra Håbo synger nordiske sange og 

viser.  

Envisorna og Klosterlikören - korkoncerten i Slotskirken i 2019 



Eva Tind fortalte om mosmideforskeren Marie Hammer 
 

Torsdag den 24. Februar kl. 19.30 kunne man på Fredensborg  Bibliotek  høre arkiteksten og 

forfatteren Eva Tind fortælle om Marie Hammer, der rejste verden rundt – og samlede den 
 

Eva Tinds fortalte om sin motivation for at skrive en bog om Marie Hammer. Eva 

Tind var på udkig efter de mange glemte videnskabskvinder og stødtei den 

sammenhæng  på Marie Hammer. Maries fascination af de små, nærmest usynlige, 

dyr, der findes i tusindsvis i jorden, hvor vi går, samt hendes viljestyrke og 

uforfærdethed på de mange rejser rundt omkring i verden, gav forfatteren lyst til at 

vide mere om hende og skrive hendes historie. Spændende var også Maries håb om, 

at hun, gennem sin mideforskning, kunne bevise den kontroversielle teori om, at 

jorden for millioner af år siden, havde bestået af ét samlet kontinent, 

 

Eva Tind fortalte om research og vanskeligheder med at finde og benytte 

arkivmateriale og kontakt med familiemedlemmer. 

Det blev til en romanbiografi fordi det gav Eva Tind mere frie hænder til at digte 

Marie frem. Nogle begivenheder i bogen er opdigtet, men ellers bygger den på 

virkelige begivenheder, samtaler med familiemedlemmer og Maries egne breve og  

selvbiografi. 

 

Eva Tind med sin bog Kvinden der samlede verden 

 

Marie Hammer voksede op på en gård i Vejenbrød ved Kokkedal og i 1961 købte hun sammen med sin mand 

Ole Hammer den forfaldne gård Sundeved i Fredensborg. 

Sammen satte de gård og have i stand, godt hjulpet af børnene. De fik skabt en pragtfuld have, som i flere år 

var en Åben Have og som mange besøgte. Man kan læse mere om familiens tid i Fredensborg i en artikel 

skrevet af sønnen Peder Hammer i Broen 9. årg. nr. 1, vinter 2022, Fredensborg-Humlebæk Lokalhistorisk 

Foreningsblad medlemsblad. 

 

Foredraget blev arrangeret i samarbejde med Fredensborg-Humlebæk Lokalhistoriske Forening og støttet af 

Kommunens Kulturpulje. Lokalhistorisk Forening formand Peter Heiberg solgte bogen i samarbejde med 

Fredensborg Boghandel. 

 

Eva Tind: Kvinden der samlede verden. Gyldendal, 2021. 440 s. 

Eva Tind er født i 1974 i Korea, men opvokset i Danmark. Hun er uddannet arkitekt, men begyndte senere 

at skrive. Hun har bl.a. skrevet og lavet en film om Asta Nielsen 

 

 Eva Tind og publikum                              Peter Heiberg og Anette               Jan Hellen fra Foreningen Norden 

                                                                  Engelstoft fra Fr.-Hum.   
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