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Gl. Humlebæk Kro er en kongelig privilegeret kro fra 1740. Den er et populært spisested, beliggende på 

Humlebæk Strandvej tæt ved kirke, havn, højskole og Louisiana Kunstmuseum.. 

Fra terrassen er der udsigt til Øresund og Sverige. Indenfor er kroen delt op i flere større rum, der er 

indrettet forskelligt. Der er f.eks. Jagtrummet med trofæer på væggene, Kaptajnstuen, Kongestuen og 

Galleriet. 

Kroen serverer traditionelt dansk smørrebrød og aftenkortet er klassisk dansk/fransk.  Foto: Heidi Ølgaard 

 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                            

                

         I Fredensborg Kommune har vi også meget dejlig natur 

 

          Foto t.h.: Søen ved Louisiana  

          Foto derunder: Kysten ved Humlebæk 

          Foto af Heidi Ølgaard 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Formandens klumme 
 

Det nordiske lys, den nordiske natur  

 

På bagsiden af bladet bringer vi en omtale om Jens Andersens biografi om Astrid 

Lindgren. Jens Andersen citerer forfatteren flittigt og der er mange fine og kloge 

betragtninger.. Her er et om den nordiske natur:  
”Der er noget i mig, som elsker det svenske. Der findes så mange vidunderlige, 

fortryllende eventyr i verden, men jeg har min rod i svensk natur. Jeg ville aldrig 

kunne bo i udlandet. Jeg savner jorden, jeg savner duften af Sverige. De nordiske 

folkeeventyr er uundværlige med al deres folkevisdom og naturen som en lang række af 

skygger blandt elverne, nøkken, huldren og nisserne. Alle mennesker fra Sverige, 

Norge og Finland har noget til fælles: de lyse nætters poesi. I baggrunden skal der 

være en sti gennem en nåleskov, en drossels toner, en solnedgang.” 
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  Leif David Nielsen, Asmundshøj 229, 
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  Heidi Ølgaard, Gl. Strandvej 57, 
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  Pensionist: 160 kr.  Pensionistpar: 200 kr. 



Kommende arrangementer 

 
10. marts kl. 19 på Humlebæk Bibliotek 

Generalforsamling. 

kl. ca. 19.45-ca. 21.15 Foredrag af Frode Z.Olsen: 

Nordisk politisamarbejde i praksis 

Erfaren kriminalinspektør og forfatter fortæller om 

forbrydelser i virkelighedens og fiktionens verden 

 

Hvis ikke en tidligere kriminalinspektør på Frederiksberg i København med årelang 

erfaring også som udsendt politiforbindelsesmand for de nordiske lande kan fortælle om 

nordisk samarbejde om kriminalitetsbekæmpelse med mere end bare strejf fra nogle af 

verdens brændpunkter og samtidigt knytte an til forskellen på at opklare virkelige 

forbrydelser og opdigtede krimigåder, hvem kan så? 

Frode Z. Olsen kom hjem fra Kina sidste år efter at have været Rigspolitiets mand i 

Beijing siden 2008. Han har tidligere været udsendt i lignende funktioner på Balkan, i 

Bagdad og ved den Internationale Krigsforbryderdomstol i Haag.  Frode Z. Olsen 

debuterede som forfatter i 2001 med ”I skyggen af den tredje mand”, senere er bl.a. ”Den dag sneen kom”, 

”København-Bagdad” og senest i 2012 er ”Når dragen løfter hovedet” kommet til. I sensommeren ventes 

hans næste roman, som udspiller sig i Vestafrikas ørken. 

Der er gratis adgang. 

Torsdag den 23. april kl. 19-21 på Fredensborg bibliotek 

Forfatteren Iben Mondrup fortæller om sin roman 

Godhavn. 
 

Iben Mondrup er født i København i 1969 men opvokset i Grønland. 

Hun er uddannet billedkunstner fra Kunstakademiet og bor nu i 

København. 

Romanen Godhavn er, foruden at være en fortælling om livet i Arktis 

med sultne slædehunde, vådeskudsulykker og små og store intriger, en 

fortælling om en særlig periode i den dansk-grønlandske historie, hvor 

mange danske familier rejste ud for at leve på en ny måde i radikalt 

anderledes oplevelser. 

 

Arrangeres i samarbejde med Fredensborg bibliotek. Pris: 50 kr./Biblioteksklubben 35 kr.  

Billetter kan købes  på biblioteket eller på www.fredensborgbibliotekerne.dk/detsker. 

 

Onsdag den 6. maj kl. 16-17.30 på Humlebæk Bibliotek 

Jazz & prosa – Nordisk Tone 
Når jazz og litteratur mødes. Et litterært intenst nærvær med forfatter Carsten Boes 

prosa og jazzsangerinde Catherine Legardhs stemme.  

Hvad er det der får os til at længes efter naturen? Hvad er det Skandinavien kan?  

Nordiske strømninger, lyset, varme og kulde, er nogle af de ord man tillægger 

Skandinavien. Og netop det nordiske er til stor inspiration for både Cathrine Legardh 

og Carsten Boe. Med ”mennesket i naturen” som omdrejningspunkt, rejser de to 



kunstnere ind i et univers af lys, mørke og ro, hvor varme møder kulde og mennesket møder sit sande ophav.   

Med sange fra Legardhs nordiske repertoire på både svensk, dansk og med brandvarme kompositioner 

skrevet på Island, vekslende mellem Boes naturbeskrivelser fra romanen Ødegården og nyskrevne tekster om 

Grønland og Sverige, inviterer de to på en times nærvær med toner og prosa, der kredser om naturens 

kræfter, og de oplevelser de hver især har haft med den. 

 
Arrangeres i samarbejde med Humlebæk Bibliotek. Pris: 50 kr./Biblioteksklubben 35 kr.  

Billetter kan købes på biblioteket eller på www.fredensborgbibliotekerne.dk/detsker. 

 

Udflugter 

 
Lørdag d. 16. maj  

Forårstur til Hallands Väderø. 

 

Turen arrangeres af Halsnæs-afdelingen  i 

samarbejde med Gangsportsforeningen 

Krudtuglerne.  

Vi kører med bus fra Hundested 

(Storebjergskolen) kl. 07.30* og fra 

Frederiksværk (Krudtuglernes Foreningshus 

Syrevej 25, kl. 07.45*.) 

I bussen vil Krudtuglerne være vært med en kop morgenkaffe + brød.  

Vi sejler med båd fra Torekov til Väderøn kl. 10*, og møder også her vore svenske venner, som ønsker at 

deltage i turen, ligeledes kommer vores guide Margareta Bengtsson om bord. 

Denne tur har været meget efterspurgt som en gentagelse af vores succesfulde tur til Väderøn senest i 2011.  

På øen findes en lille café, med begrænset udvalg af spise- og drikkevarer. Men dette er også en tur, som er 

velegnet til at medbringe egen madpakke. - Kolde drikkevarer kan købes i bussen -. 

Beklædning: Vær opmærksom på vejret – gode sko og eventuelt let regntøj. 

 

Kl. 14.15 sejler vi retur fra øen, og vi er i 

Halsnæs ca. kl. 17 og 17.50.  

Pris: Inkl. morgenmad i bussen og 

færgebillet til øen. 300,- kr. pr. person. 

Tilmelding senest 20. april til Henrik tlf. 

21759341 / h.albaek@mail.dk 

Betaling senest 25. april til: Foreningen 

NORDEN Halsnæs    

på: Reg.nr. 2580 kontonr. 0505 636 941 

(Husk ved betaling at angive navn på 

deltagere, der betales for). 

 

NB *– Afgangstiden om morgenen kan blive 

ændret en smule, vi forsøger at få Väderø-båden til at sejle en ekstratur fra Torekov ca. kl. 10.45, men vi har 

ikke fået garanti på dette. I tilfælde af, at vi skal sejle med den ordinære afgang kl. 10, skal vi påregne at køre 

en lille halv time tidligere hjemmefra.  

Men da det er tilmeldte deltagere, vil vi, så snart vi kender vores afgangstid fra Torekov, også give 

deltagerne besked om afgangstidspunktet. 

mailto:h.albaek@mail.dk


Søndag den 31. maj 

Smaka på Ven 

 
Föreningen Norden, Skånedistriktet, inbjuder lokalavdelningarna i Skåne och på Själland till en 

utflyktsdag på ön Ven. Till denna utflykt inbjuds alla medlemmar i Föreningen Norden och vänner till 

medlemmarna 

 

Vi samlas vid Ventrafikens terminal i Landskrona för båtresa kl 10.00. Det går bra att åka tåg till Landskrona 

och buss till terminalen. Det finns också gott om parkeringsplatser vid terminalen. Kontrollera tiderna med 

www.skanetrafiken.se. och www.ventrafiken.se. Våra vänner från Danmark kan åka tåg till Landskrona eller 

ta båten från Köpenhamn kl 09.00. Kostnaden blir ungefär den samma. Vid Bäckvikens hamn väntar buss 

eller hyr man cykel, vilket bör förbokas, för transport till Backafallsbyn. Den som hyr cykel har stor frihet 

att röra sig på ön. Det går också bra att ta med egen cykel, kostnad SEK 50. 

 

Kl 11.00 samlas vi för ett seminarium i Backafallsbyns konferensrum. 

”Kan media bidra till att skapa Öresundsmedborgaren?”. 

Kl 12.30 äter vi lunch i Backafallsbyns restaurang. 

13.30 Guidad visning i Spirit of Hvens whiskydestilleri och guidad visning av Tycho 

Brahemuséet. Guidningarna tar ca en timme var. Detaljprogram kan vi göra först när alla 

anmälningar kommit in. Det är korta avstånd på ön. Buss är bokad för de som vill åka 

buss. Med cykel tar man sig runt snabbt och enkelt 

Därefter besöker vi durumvetebageriet och getostmejeriet, ej tidsbundet. 

16.00 avgår båten till Köpenhamn för de som reser den vägen. Den som väljer att åka 

tillbaka då, hinner inte alla besök utan måste välja. 

Kl 18.15 avgår båten från Bäckviken till Landskrona. Buss går 

till hamnen i anslutning till avresetiden. 

De som har cykel kan under eftermiddagen göra egna 

studiebesök på ön. Det finns bra cykelvägar och nästan inga 

backar. 

För den som vill stanna längre finns möjlighet att delta i såväl 

whiskyprovning (400-500 kr)  som i gemensam middag, 

varierande pris. 

 

Grundpriset för arrangemanget innefattande transporter på ön, 

lunch, konferens och Tycho Brahe är SEK 325:- För 

whiskydestilleriet tillkommer SEK 150. Besöken på livsmedelsföretagen är avgiftsfria men förutsätter att 

man handlar något. Den som tar med egen cykel sparar 100 kr för transporterna och betalar SEK 225:-. 

Anmälan senast 31 mars 2015. Avgiften skall vara betald senast 30 april 

 

Välkomna till en innehållsrik och avkopplande dag på Ven, mitt emellan två nordiska länder! 

Föreningen Nordens Skånedistrikt , Cristina Husmark-Persson/ordförande . Tilmelding til Cristina 

Husmark Pehrsson Tel: 0703-43 96 45. boketofta@yahoo.se 
 

 

http://www.skanetrafiken.se/
mailto:boketofta@yahoo.se


 

 ”Idealisten” af Leif David Nielsen  

 

Det er ikke mig, overskriften handler om, det er derimod titlen på en 

dansk spillefilm af instruktøren Christina Rosendahl, som får 

premiere i april måned.  

 

 

 

 

 
Peter Plaugborg spiller 

journalisten Poul Brink. 

Foto: DFI 

 

 

 

Idealisten er journalisten Poul Brink og filmen handler om ”Thule-sagen” 

og har således relation til virkeligheden. Vi skal tilbage til 1968, 

regeringen H.C. Hansen har erklæret Danmark for atomfrit territorium. 

Men den 21. januar styrter et amerikansk bombefly ned nær Thulebasen i 

Grønland, og det medbringer fire atombomber indeholdende plutonium 

239. Flere grønlandske slædehold er de første på nedstyrtningsstedet, og 

danske arbejdere fra basen bliver sat til at rydde op. De fjerner vragdele 

og sne fra området. Fra dansk og amerikansk side blev det meldt ud, at 

der var styr på situationen – ingen forurening og sagen blev lukket.  

 

Men i 1986 bliver journalisten Poul Brink opsøgt af Marius Schmidt, der 

var med til at rydde op. Marius fortæller, at mange af folkene har fået hudlidelser, og en del er afgået ved 

døden. Da Poul Brink begynder at grave i sagen, finder han bl.a. frem til et brev fra H.C. Hansen, hvori han 

accepterer, at amerikanerne har atomvåben på Thule – altså stik imod den aftalte danske politik. Poul Brink 

begynder så sammen med Thule-arbejderne kampen for at få erstatning, og det er i korte træk filmens 

historie.  

Og hvorfor skriver jeg om netop denne film, jo – jeg har nemlig været med til optagelsen som statist sammen 

med min gode Tom Wolff-Petersen.  

 

Jeg var statist i en scene optaget i Ledøje Forsamlingshus, hvor 60 statister skulle medvirke til ”Den stiftende 

generalforsamling for Foreningen af stråleramte Thule-arbejdere”. Året er 1986, tilstede er nogle enker efter 

grønlandske fangere men hovedsagelig mænd med grå nuancer i det tilbageværende hår. Iblandt os er også 

Marius Schmidt, som kan se sig selv spillet af skuespilleren Søren Malling.  

 

Vi sidder på rækker og ser op mod et langbord med dug, hvor 6 mand sidder med Carlsberg-flasker foran sig, 

luften er tyk af røg. Vi er de stråleramte Thule-arbejdere. Omkring os har vi mindst 20 personer, som styrer 

 
”Der er en god 

virkelighed i den. Det er 
en vigtig film. Det er 
vigtigt at huske Poul 

Brink og de mennesker, 
der var impliceret i 
Thulesagen”, Bjørn 

Garby, statist 

 
 

 

      ”Det var det   

     skandaløse i  

     historien, der 

      tændte mig.” 
        Christina 

          Rosendahl, 

           instruktør 

 
 



lamper, kamera, monitorer og mikrofoner, der er masser af ledninger 

og stænger med mikrofoner. Udenfor i passende afstand hamrer en 

generator for at skaffe tilstrækkelig med strøm.  

 

Optagelsen tager hele dagen. Vi starter med iklædning og sminkning – 

nogle med alvorlige sår, der er megen ventetid men god forplejning 

dagen lang.  

Nu bliver vi bedt om at sætte os. ”Alle mand med egne briller - på 

med kostumebrillerne – og tænd cigaretterne, dem der har øl, må 

gerne tage en tår en gang imellem” råber en assistent.  

’”Der er ikke noget i” lyder det tilbage. ”Jo, der er” råber assistenten, 

mens brillerne bliver skiftet. En kvindelig assistent kommer ilende og 

retter en flap på en skjorte, og der opstår tvivl om, hvorvidt en statists 

høreapparat kan ses på optagelserne. 

 

 ”Der optages” råber assistenten, og der bliver stille i salen.  

Formanden ved langbordet (Søren Malling) rejser sig og begynder at 

tale og beder journalisten (Søren Plaugborg) komme op til hyldest, men han afslår, indtil en deltager 

(Thomas Bo Larsen) rejser sig og begynder at klappe og resten af forsamlingen stemmer i. Nogle råber 

”hørt” andre ”bravo”. Og sådan gentager denne scene sig mange, mange gange. Ind imellem er der optagelse 

af grupper af folk, som står og diskuterer, og der bliver også taget nærbilleder – meget tæt på.  

 

Sidst på eftermiddagen er det slut. Tilbage i salen er 

kun askebægre lavet af glas, de står på gulvet, 

generalforsamlingen er slut, og vi kan køre hjem ---  

 

Det bliver spændende at se det 

færdige resultat og vi kan glæde os til 

at se filmen i Humle Bio. 

 

 

 

                   Poul Brink (1953-2002) 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

   

  

 

 

 

 

 

 

 




”Jeg er jo ved at være 
oppe i årene, så jeg er 

glad for, at filmen kommer 
nu. Jeg synes, den burde 

være lavet for længst, men 
jeg er godt tilfreds. Også 

selv om der selvfølgelig er 
noget, de ikke får med”. 

Marius Schmidt 
 

  
 

Bogen som filmen bygger på er 

 

 Poul Brink: ”Thule-sagen – 

Løgnens univers”. Aschehoug, 1997. 

340 s. 
 

Poul Brink som person fylder ikke 

meget i bogen. Men Christina 

Rosendahl har i filmen ”Idealisten” 

ønsket også at give et portræt af Poul 

Brink. Det var hans engagement og 

dybdeborende journalistik, der 

afdækkede vigtige forhold omkring 

Thule-arbejderne og Danmarks 

udenrigspolitik og som i 1997 

indbragte ham Cavling-prisen.  
 



Humlebæks nye vandhul 

 

I 2014 fik Humlebæk en ny hyggelig café Mosters Café. 

Den ligger på Oscar Brunsvej overfor det grønne anlæg. 

Caféen er allerede blevet et populært mødested for lokale 

samt turister og gæster til Louisiana. 

 

Vores husfotograf Heidi Ølgaard har været på besøg og 

taget nogle dejlige billeder af caféen, der er fyldt med 

nostalgi i form af gamle emalje-skilte og meget andet. 
 

 

 

 

 

 

Fotos: Heidi Ølgaard 

 

 

 

Astrid Lindgren – Denne dag, et liv 

 

Skal du kun læse én biografi i år, så må det være Jens Andersens 

portrætbog om Astrid Lindgren ”Denne dag – et liv”.  
 

Du tror måske du ved meget om den verdensberømte forfatter, men 

du kan godt tro om. Jens Andersen har virkelig været i kilderne og 

skrevet en vidunderlig bog om Astrid Lindgren. Gennem dagbøger, 

notesbøger, breve, artikler, interviews og hendes børnebøger, giver 

han et blændende og velskrevet portræt af den hjertevarme forfatter 

fra fødsel til død. 

Hun var en stærk og modig kvinde og vi møder hende som ung 

rebelsk pige, journalistelev, enlig mor, hustru, forfatter, 

forlagsredaktør og debattør.  

Med humor og bid kæmpede hun f.eks. mod venstrefløjen for en fri 

og fantasifuld børnelitteratur, mod det ”socialbureukratiske” Sverige og det surrealistiske 

skattesystem, for dyrs rettigheder  – men først og fremmest brændte hun for børnene og deres ret til 

respekt og hun gav dem stemme gennem sine børnebøger.  /lij 

 

”Denna dagen, ett liv” er et citat. Ophavsmanden er den i Sverige meget kendte 1700-tals 

digter Thomas Thorild, der blev landsforvist og levede og arbejdede sine sidste år i Geifswald. 


