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Det sidste stop på Foreningens rundtur i Skåne var Margaretaplatsen  i Hälsingborg. Parken har et mindesmærke for 

kronprinsesse Margareta, der døde i 1920. Her nød vi aftensolen og en sandwich. Mindeparken ligger ud til 

Drottninggatan og bag den ligger Landsborgpromenaden med en flot udsigt til Sundet. Læs mere om turen inde i 

bladet. 



 

  

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
                            

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Formandens klumme         Vores smukke naboland og statarne 

 
Der er meget gammel dansk historie, smukke herregårde og landskaber i Skåne. Egnen 

omkring Torup Slot er et dejligt område. Her er både noget for øjet og for tanken. Her 

ligger Statarmuseet, som er et fint museum, der på glimrende vis fortæller historien om 

de jordløse landarbejderes barske levevilkår. Historien bliver fortalt gennem boliger, 

læsestue, stald og vaskeri – og ja, de gamle udendørs das er også repræsenteret. 

Forfatterne Ivar Lo-Johansson, Moa Martinson og Jan Fridegård voksede selv op i 

statar-familier og deres forhold er bl.a. skildret i ”Statarna 1-2” fra 1936-37(Ivar Lo-

Johansson). Jan Fridegård voksede op i vores venskabskommune Håbo i Sverige. Her 

har man en mindestue og der er indstiftet en kulturpris i hans navn I hans serie om 

Lars Hård kan man læse om statarne. 
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På vandretur i Herman Bangs København 
Den 1. september var vi 15 fra Nordisk Læsekreds, der var på litterær byvandring i København. 

Temaet var Herman Bangs København. Vores guide var Inge Panduro og vi startede turen fra Ved 

Stranden 18. Her ligger i dag Nordisk Ministerråds lokaler, men i 1880erne var det et bladhus 
drevet af J.C. Ferslew. Her arbejdede Herman Bang som journalist og kunne på første række 

beskrive Christiansborg Slots brand i 1884. 

Vi gik videre gennem det gamle København til Nikolaj Plads, Østergade og Pistolstræde, hvor vi 
så de rigtig gamle bygninger, der nu er smukt renoveret. Undervejs fik vi en masse at vide om 

Herman Bang og det København, som han beskrev på godt og ondt i sine artikler i 

Nationaltidende.  

Inge Panduro sagde farvel til os ved Det Kgl. Teater og vi gik videre til Designmuseet i Bredgade 

for at spise en dejlig frokost.  

Inge Panduro førte os til de rigtig gamle  

og smukke bygninger i Pistolstræde 



Kommende arrangementer 

 
Skumringstid i Norden 
Mandag den 9. november kl. 19.00 på Humlebæk Bibliotek 
Årets tema i skumringscaféen er venskab i Norden og De 

islandske sagaer. 

 

 
 

 

Bent Skov Larsen læser årets tekst fra Egil 
Skallagrimssons saga og derefter skal vi høre nordiske 

folkemelodier Kristoffer Juel på harmonika og Andreas 

Tophøj på violin. Efter en kort pause viser vi den nye 

islandske film ”Om mænd og heste” fra 2014. 
Med en vild og voldsom islandsk natur som sin scene, 

serverer Om heste og mænd seks tragikomiske 

fortællinger, i hvilke skæbner væves sammen til et farverigt og fantasifuldt kludetæppe. 
Det er beretningen om forholdet mellem islændinge og deres heste – men også fortællingen om islændinge 

imellem. Om heste og mænd er en publikumsfavorit og har vundet et utal af priser verden over bl.a. 

publikumsprisen på CphPix 2014. 
 

Arrangeres i samarbejde med Humlebæk Bibliotek. 

Billetter a 50 kr. kan bestilles på www.fredensborgbibliotekerne.dk/arrangementer 

 
 

På skinner i det grønne 

 

Onsdag den 5. august var vi 30 børn og 

voksne på udflugt til Sporvejsmuseet 

Skjoldenæsholm, der ligger mellem Roskilde 

og Ringsted. 

 

 

T.v. Frokost 
 

T.h. Ved 

endestationen 
 

 

 
 

Langt ud på landet mellem Roskilde og Ringsted kan man køre i sporvogn. 

For nogen var det første gang, for de gråtoppede var det en tur ned ad 

Memory Lane. Der blev i hvert fald opfrisket minder og udvekslet historier 
om sporvogne og sporvognsture. 

 

Vi fik vores første tur på skinner fra stoppestedet ved indgangen og ind til 
remisen. Og så gik turen ellers videre ud i skoven og ud mod spisestedet og endestationen. Vi nåede at prøve 

en hel del af museets sporvogne og børnenes lyserøde kort fik en hel masse klip inden turen gik hjemad.  

 



 

Skåne – før og nu 
24 nordenvenner var fredag den 25. august på tur i Skåne. Turen gik over Øresundsbroen 

videre til Jakriborg, Torpu Slot, Söderåsen, Hälsingborg og tilbage til Danmark med færgen 

til Helsingør og Humlebæk. 
 

Første stop var landsbyen Jakriborg, som er noget af en oplevelse med dens inspiraton fra gamle købstæder. 

Vejrprofeterne havde lovet regn om formiddagen og sol om eftermiddagen. Vi slap for regnen men fik solen 
som lovet. 

Det var dejligt, da vi ankom til Torup Slot og Statarmuseet, for så kunne vi rigtig nyde det pragtfulde 

landskab og det spændende museum. 
Statarmuseet fortæller gennem tidstypiske boliger, læsestue, værksteder og arbejdsrum historien om de 

mange jordløse arbejdere og deres forhold. 

Vi var en del der nåede op på Kopparhatten i Söderåsens Naturpark. Med sine stejle skrænter, vandløb og 
søer er det bestemt et besøg og en vandretur værd. Og så kan man slappe af på terrassen ved parkens café 

bagefter. 
Vi skulle have gået en tur Vrams Gunnarstorps have med den berømte gamle buksbomhæk. Det blev ikke til 

noget, da myndighederne have lukket offentlig adgang til parken, fordi der var risiko for at en smitsom 

svampesygdom skulle angribe buksbomhækken. 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 Så nåede de toppen        En stue på Statarmuseet 

 

Swingende rytmer med Kæmpen & Kællingen  

 
 

Lørdag den 5. september kunne børn 
og voksne på Humlebæk Bibliotek 

høre fortællinger og viser fra den 

nordiske mytologi. Siri Iversen og 3 
andre musikere fortalte, sang og 

spillede historier og myter. Vi hørte 

om bl.a. om Thors fisketur og om 
livets træ Yggdrasil og fortællingen 

om dengang kæmpen & kællingen fra 

Island forsøgte at stjæle Færøerne.  


