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Ved Lindehuset i Jernbanegade står nogle smukke gamle træer. Lindehuset er af nyere dato, men træerne og 

bygningerne bagved er gamle og rummer meget historie. Her lå Neppes Gård og senere var der et 

rekonvalescenthjem.  

Bygningerne har også været gæstebolig for enkedronning Juliane Maries gæster, når der var fyldt op på Store Kro. 

Jo, de gamle træer har set meget og kunne sikkert fortælle mange kønne historier. 



 

 

  

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

                  

          
        Lindetræerne ved Lindehuset i april 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Formandens klumme 

 

Venskaber i Norden 
Det glæder lokalafdelingen, når vi kan bringe en historie, som den på bagsiden, om 

30 års venskab mellem familier i to venskabsbyer. 

En familie fra Humlebæk møder en familie fra Nittedal til en venskabsbykonference 

i Håbo og der opstår et venskab, der holdes ved lige med regelmæssige besøg. 

Nu fejrer de to familier jubilæet sammen i det norske og vi ønsker vennerne tillykke 

og mange gode år fremover. 

Denne historie er ikke enestående, andre har lignende historier, men desto mere er 

der grund til at ønske tillykke og udtrykke et håb om fortsat godt samarbejde 

venskabsbyerne imellem.  
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Kommende arrangementer 

 

Onsdag den 5. august kl.8.30-14.30 

Tur til Sporvejsmuseet Skjoldenæsholm 

 

Pris: voksne 80 kr., børn 25 kr.    

Tilmelding på www.fredensborg.dk/upload 
 

I år tager vi på familietur til Sporvejsmuseet. På 

museet, der er beliggende ved Jystrup mellem 
Ringsted og Roskilde i det naturskønne 

Midtsjælland, trafikerer sporvogne fra 

København, Odense og Aarhus 2 
sporvejsstrækninger sammen med flere 

udenlandske sporvogne. 

Turen er for børn og deres voksne. 

Bus afgang Humlebæk Station til 8.30, Fredensborg Station kl. 8.50. 
Hjemkomst kl. 14.30 

 

 

Fredag den 25. august kl. 9.00 til 20.00 

Rundtur i Skåne. Natur, kultur, historie. 
Pris: 365 kr.  

Afg.Humlebæk Station kl.9.00 . Hjemskomst  

ca. kl.20.00. 
Tilmeldinding senest den 1. juli til Lisa Juhler 

 tlf. 22510829 eller  mail lisajuhler@gmail.com 

 

Vores bus kører os fra Humlebæk over Øresundsbroen 
til Torup Slot, der er et af de bedst bevarede 1500-tals 

borge i Skåne. 

Derefter tager vi til nogle hundrede meter til Landarbejdermuseet i Skåne (Statarmuseet), som fortæller om 
de jordløse landarbejdede, der arbejdede for Torups Slot fra slutningen af 1800-tallet.  

 

Dernæst går turen til den nye middelalderby Jakriborg ved 

Lund. Her skal vi spise frokost (efter eget valg og egen 
betaling) og gå en tur.Så går turen videre til Söderåsens 

Nationalpark, der er et 1625 hektar stort skov- og 

klippelandskab i den østlige del af Söderåsen, med et rigt 
dyre- og planteliv. 

 

Söderåsens Nationalpark 

For foden af Söderåsen ligger Vrams Gunnarstorp 

herregård omgivet af ege- og bøgeskov. Her skal vi gå en 

tur i det smukke parkanlæg. 

Parken er kendt for sine buksbomhække fra 1600-tallet og en avnbøggang fra begyndelsen af 1700-tallet, der 
er formet som en buegang. Vi slutter dagen af med en lille tur i Landborgpromenaden i Hälsingborg, hvor 

foreningen byder på en sandwich, inden vi tager færgen over Øresund og videre til Humlebæk. 

http://www.sydsverige.dk/?pageID=26


Generalforsamling  
 

Vi holdt generalforsamling på Humlebæk 
Bibliotek den 10. marts. På vlg til bestyrelsen var 

Bjørn Sandberg, Børge Østermand og Leif David 

Nielsen. Desværre havde Leif David Nielsen 

besluttet at trække sig fra bestyrelsen. Det er vi 
kede af og siger tak for en rigtig god indsats i 

mange år. Vi kommer til at savne ham i 

bestyrelsen. 
Vi var dog så heldige at Dorte Demant gerne ville 

indtræde i bestyrelsen. Det er vi meget glade for. 

Vi ved fra tidligere samarbejde, at hun har mange 
gode kontakter og ideer. 

                                                                                    

 

         Leif David Nielsen får blomster og diplom af formanden. 
 

Efter generalforsamlingen holdt tidligere kriminalinspektør og 

forfatter Frode Z. Olsen et rigtig godt foredrag om nordisk 

politisamarbejde i praksis. Frode har en årelang erfaring som 
blandt andet udsendt politiforbindelsesmand for de nordiske 

land og kunne derfor fortælle om nordisk samarbejde og 

kriminalitetsbekæmpelse med mere end bare strejf fra nogle af 
verdens brændpunkter og samtid knytte an til forskellen på at 

opklare virkelige forbrydelser og opdigtede kriminalgåder.  

 

Tak til Leif David 

 
Her er en lille historie om Leif David og hans engagement i Foreningen Norden.  

Leif David er fra 1929, født i København men voksede op i Alsøndeup. I 1967 kom 

han til Asminderød-Grønholt Kommune efter et par år i Grønland og Hillerød 
Kommune. 

Leif David mener at huske, at det var daværende medlem af kommunalbestyrelsen 

Maaløe Jespersen (søn af den berømte kaptajn Jespersen, der i mange år havde et 
radioprogram med morgengymnastik), der fik ham med i den lokale afdeling af 

Foreningen Norden sidst i 1970erne 

Venskabsbysamarbejdet startede med en kontakt mellem Krogerup Højskole og 

Biskops Arnö i 1973. I årene derefter udbyggedes samarbejdet ikke mindst på initiativ 
af daværende borgmester Ole Retoft. 

Leif David og en anden embedsmand i kommunen, John Hansen, mente at man skulle 

gøre noget mere officielt ud af det, de fik Ole Retoft med på tanken, og der blev arrangeret et fællesmøde i 
Jönköping (lige langt fra Håbo og Fredensborg Kommune).i marts 1977. På mødet blev det vedtaget at 

nedsætte en venskabsbykomite i hver af de to kommuner med politikere og repræsentanter fra Foreningen 

Norden, Initiativrådet, fælleslærerrådet, biblioteket og den kommunale forvaltning. Alt dette skete i 1977 og  
Leif David blev sekretær i komiteen. Leif David bestred posten indtil sin afsked i 1995, hvor Ulla Jensen og 

Vibeke Nilsson tog over. 

Med hensyn til lokalafdelingen har Leif David været i bestyrelsen indtil i år og indtil for få år siden var han 

foreningens kasserer. 
Leif David har arbejdet utrætteligt for foreningen og har gennem årene fået mange gode kontakter i vore 

nordiske venskabsbyer. En helt særlig kontakt fik han til Casper Øvre fra Nittedal Kommune.   LIJ 



Møde med forfatteren Iben Mondrup 

 

Torsdag den 23. april havde vi i samarbejde med Fredensborg 

bibliotek et forfatterarrangement med Iben Mondrup på 

Fredensborg Bibliotek. Iben Mondrup fortalte om sin 

grønlandske barndom og om sin roman Godhavn. 

Det var et meget interessant foredrag, hvor vi fik et indtryk af 

hvordan det var, at være danskerbarn og gå i en danskerklasse i 

Godhavn i 70´erne. 

Arrangementet blev støttet af Statens Kunstfond. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jazz i Ødegården 
Carsten Boe læste op fra sin roman ”Ødegården” om det unge par på weekendtur til 

ødegården i Sverige. Cathrine Legardh og Per Møllehøj gav stemme og klang med nordisk 

jazzmusik.  

Det var en stemningsfuld oplæsning og koncert på 

Humlebæk Bibliotek onsdag den 13. maj. 

Koncerten blev arrangeret i samarbejde med Humlebæk 

Bibliotek og blev støttet af Statens Kunstfond.  

 

 

 

 

 

 



Tranerne ved Pulken 
 

Hilmar Sørensen fra Humlebæk var en tur ved Pulken for at se tranerne danse. 

 

Man behøver ikke tage så langt som til Hornborgasjön mellem Vänern og Vättern i Västergötland for at se 

traner, der fouragerer og danser. Det kan man også ved Pulken 

i Vattenriket syd for Kristianstad, godt 100 km. fra 

Hälsingborg. Naturreservatet Pulken er et vådområde ved 

helge Å, der mod nord afgrænses af Graften, en kanal der blev 

anlagt, samtidig med at byen Kristianstad blev grundlagt af 

Christian de 4., som ønskede at sikre sejlads til den ny by. 

 

Tranerne har tilbragt vinteren i Syeuropa og Nordafrika, og i 

det tidlige forår flyver de til ynglepladserne i bl.a. Midt-og 

Nordsverige. Undervejs stopper de op for at hvile ud. 

På Rügen har de mange tusinde traner hvilet ud i et par dage, 

inden de en  tidlig morgen går på vingerne ud over Østersøen 

med kurs mod Hornborgasjöen eller Pulken.  

 

Her i foråret kom de så sidst på eftermiddagen flyvende ind fra sydøst til Pulken, den ene flok efter den 

anden – i isnende stiv kuling fra nordvest – og blandede sig med den store tætte flok af prægtige fugle, der i 

forvejen søgte føde på engen. Af og til ser man et par traner bryde ud i dans. Med kraftige benspjæt og 

løftede vinger hopper de et par meter op i luften! Det var en forrygende oplevelse at se – og ikke mindst høre 

de mange fugle. Tranernes indbyrdes ”snak” kunne høres langt væk. 

 

Blandt tranerne gik og fløj der også flokke af gravænder og gråænder, viber og lærker. Også rovfugle viste 

sig, bl.a. havørn, musvåge og mange røde glenter. 

Alle detusindvis af fugle ville hurtigt kunne gøremegen skade ved at afgræsse landmændenes nysåede 

marker. Man begyndte derfor for år tilbage at fodre fuglene.To gange dagligt kører der en traktor rundt og 

spreder byg ud, sidste år i alt 23 tons. Det er dyrt, ca. 50.000 kr. koster det,men landmændene – der betaler 

hovedparten – mener godt, det kan svare sig. Det er derfor man kalder Pulken for Tranernes B&B. 

I de tre dage jeg var der, blev der dagligt optalt mere end 6.000 stk. –ja, dagen før min ankomst var der ca. 

8.600,måske det højeste antal nogensinde. 

 

Tranen symboliserer bl.a. vagtsomhed, 

udødelighed, forårsbebuder og lykke. 
Et sagn, fortalt af Aristoteles, beretter, 

at tranen under hvil tager en sten i 

kloen eller i munden, så den straks vil 

vågne, hvis den skulle falde i søvn. 
Forlaget Gyldendals logo er netop en 

trane, der holder en sten i den ene fod. 

Logoet bruges på alle forlagets bøger, 
to billigbogsserier er blevet kaldt 

Tranebøger og Traneklassikere. 



 
Der er også mange andre fugle blandt middagsgæsterne 

 

 

Da jeg alligevel var på de kanter benyttede jeg lejligheden til at se Skånes største vandfald, Forsakar, ved 

byen Degeberga kun få km. fra Pulken. 

 

I Kivik, i det skønne stærkt kuperede 

Österlen – med alle mulige 

frugtplantager – ligger Nordens 

største bronzealdergrav. Jeg havde 

fået fortalt, at der ikkevar meget at se, 

men nu ville jeg alligevel se den. 

 

 

 

Kivik-graven, også kaldet Kongegraven, er jævnaldrende med Tut Ankh Amons grav i Egypten (1300 f.v.t.) 

og har været omkring 75 meter i diameter, daden blev anlagt. Man mener det har krævet mindst 200.000 

læssten! Imponerende, ikke? Undersøgelser har påvist, at den har fungeret som gravplads i mindst 600 år. I 

begyndelsen af 1900-tallet var stenhøjen næsten raseret og plyndret for sten, så den høj man ser i dag, er en 

rekonstruktion fra 1930erne. I forbindelse med rekonstruktionen fandt man et gravkammer med meget fine 

billedsten. 

 



En tur i Danmarks Mangrove 

 

Hvor Usserød å løber ud i Sjælsø, ligger Ellesumpen, en del af Elleskoven. I april indviede man her en 280 

meter lang gangbro gennem sumpen fra Nebbegårds alle og ud til Sjælsø. Det giver mulighed for at opleve et 

helt særegent landskab – en nordisk mangrove. 

 

 

Nyt fra Nittedal 

 
Tretti år med vennskap 

 

 

 
 

 Bak fra v.: Anne Margrethe 

Grimsvang og Jorid 

Haavardsholm. Foran: 

Casper Øwre, Esther S. og 

Carl C. Nielsen. 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
I 1985 arrangerte vår svenske vennskapskommune Håbo foreningskonferansen i det kommunale 

vennskapssamarbeidet.. Vel 50 nittedølinger dro over grensen for å være med. Deriblant var Jorid og Olav 

Haavardsholm. De ble der godt kjent med Esther Schultz og Carl Chr. Nielsen og et langvarig vennskap ble 

etablert.  
Hvert år siden har de besøkt hverandre. I år var treffet en markering av 30-årsjubileet, og blant de som deltok 

var også reiselederen – som da var kultursjef i Nittedal. 

 
Det ble en hyggelig maikveld med mye mimring, men det kom også fram at det var meget beklagelig at 

foreningskonferansene hadde opphørt. De medførte flere besøk og mye hyggelig kontakt mellom mange i 

våre tre vennskapskommuner.   /Casper Øwre 


