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Strandparkens cykelruter indviet i solskin 
    Der var medvind og solskin på cykelstierne fredag den 9. oktober da 
omkring 25 cyklister og et par eldrevne 3-hjulede køretøjer var mødt op 
ved Strandcaféen i Brøndby for at indvie de omlagte cykelruter. 
    Arkitekt Laura Freyberg Petersen bød deltagerne velkomne på Strand-

parkens vegne 
og gav ordet til 
Jens Erik Lar-
sen fra Forenin-
gen Frie Fugle, 
som fortalte om 
de europæiske 
og nationale 
cykelruter, der 
forløber her. 
Hvis man fra 
caféen cykler 
nordpå og føl-
ger skiltningen 
af EuroVelo 7 
kommer man til 
Nordkap. Jens 
Erik anbefalede 
dog at vælge 
turen sydpå på 
denne årstid, 
hvorved man 
vil komme til 
Malta. 
    I disse coro-
na-tider er det 
måske bedst 
indtil videre at 

holde sig til Strandparkens gode cykelruter og stier. Efter at caféens ejer 
Esben havde serveret kaffe, the og croissanter cyklede gæsterne da også 
en runde omkring søerne. 
    Hvis man vælger at cykle på stierne vest for 
søerne (Sivstien mm) bedes man cykle stille 
og roligt og passe på fodgængere og andre 
brugere. Til påmindelse herom er der nu opsat 
skilte, som viser en hurtig cyklist med rød 
streg over. Hurtige cyklister bør i stedet benyt-
te supercykelstien langs Gl. Køge Landevej. 
    Strandparken I/S håber alle brugere af det 
kystnære rekreative område vil følge disse 
anvisninger, have glæde af den nye rutevejvis-
ning og passe på hinanden.                                                                            
     Jens Erik 

Foreningen  

FRIE FUGLE  
ønsker dig en god jul og et 
bedre nytår, end det vi forla-
der. 
    Og vi håber meget, at du vil 
forny dit medlemskab for 2021, 
hvilket du kan gøre nu eller se-
nest 10. januar ved at indbetale 
mindst 150 kr. til vores konto nr. 
8411-4094039 mærket kontin-
gent 2021.  
    Betalende medlemmer invite-
res til at deltage i generalforsam-
lingen, som bliver afholdt man-
dag den 22. marts 2021 kl. 17.00 
på kontoret. 
    Mange hilsner fra os alle. 
Alice, Stine, Pernille, Signe, 

Annelise, Nikolaj, Kristine,  

Jens Erik, Jens, Michael  og  

Solveig 



 Arktis på godt og ondt - erfaringer fra mit ophold i Tromsø 
    2020 blev året for Covid-19, som vi ved. Det blev også året, hvor jeg tilbragte 
måneder i Tromsø i Nord-Norge på udveksling. Jeg læser en master i nordisk by-
planlægning, som er en dugfrisk samarbejdsuddannelse mellem RUC, Malmö Uni-
versitet og Tromsø Universitet. Formålet for os er at blive klogere på de nordiske 
tilgange til byplanlægning og udvikling men også de udfordringer, der eksisterer 
på tværs af Skandinavien. Jeg valgte Tromsø for at blive klogere på, hvordan den 
arktiske del af Skandinavien adskiller sig fra, hvad jeg ellers selv er bekendt med. 
Det viser sig, at der eksisterer adskillige spændende udfordringer i, hvad byen selv 
ynder at kalde sig, Nordens hovedstad.  

    I løbet af de seneste årtier har 
verden for alvor fået øjnene op for 
den arktiske region. Eksempler 
som Trump der lagde billet ind på 
Grønland og debatten om den for-
svindende nordlige iskappe, tyde-
liggør den omstridte karakter, som 
Arktis har. Den nordlige halvkugle 
er forbundet med strategisk politik, 
naturressourcer, penge og magt, 
som gør den del af verdens yderst 
attraktiv og som placerer området 
nord for polarcirklen i en geopoli-
tisk position. Det massive turisme-
boom på disse kanter vidner tilmed 
om en vis grad af popularitet for 
det kolde nord. Hvalturisme og 
nordlys har aldrig været hottere, 
hvilket er positivt for den lokale 
omsætning, men også en belast-
ning. Med turister kommer tilpas-
ning. På trods af sine 71.000 ind-
byggere, kan Tromsø hurtigt synes 
meget lille, når hotellerne efterhån-
den tårner sig op på havnefronten 
og gaderne fyldes med souvenirbu-
tikker, der ikke udbyder tilbud til 
andet end turisternes pengepung. 
Alle vil have en bid af den arktiske 
kage. 
    Som spirende byplanlægger er 
det spændende at drage nordpå for 
at forstå, hvorfor den arktiske regi-
on skiller sig ud i måden at udvikle 
og indrette byer på. Vind og vejr 
har eksempelvis en anden betyd-
ning for den lokale og regionale 
mobilitetsplanlægning. I de mange 
kolde måneder falder der store 
mængder sne, og der bliver dannet 

massive islag på veje og fortove som kræver en del ekstra ressourcer. For at kom-
me det til livs har man i Tromsø bl.a. eksperimenteret med indbyggede varmelege-
mer i dele af fortovene for at lindre faren for gående. Busnetværket i byen er til-
med ret velfungerende, så alle har mulighed for at fange en bus tæt på hjemmet. 
Omvendt er Tromsø til gengæld udfordret på plads til at udbygge vejnettet. I et af 
mine projekter under udvekslingen undersøgte vi bl.a. en trafikeret vej i byen, 

Kalenderen 2021 
 
22. marts kl. 17.00 
Generalforsamling  
Foreningen Frie Fugle 
 
21.-22. april 
Studietur om planlægning 
for cyklister 

DGI cykelture: 
 
14. april kl 17-19  
Mølleåen fra Lyngby 
 
8. maj kl 10-14  
Kunst langs Nordkysten fra 
Gilleleje 
 
18. maj kl 17-19.30  
Parforcejagtlandskabet fra 
Hillerød 
 
29. maj kl 10-13  
Kongernes Nordsjælland 
fra Hillerød til Esrum klo-
ster 
 
29.-30. maj og 12.-13. juni 
Kajakkurser for begyndere. 
Tilmeld og info på  
mail@hammerkrogen.dk 
 
10. juni kl 17-19.30  
Troldeskoven og Melby 
Overdrev fra Tisvildeleje 
 

Cykelsafari 2021          
Vi tør ikke planlægge ture i 
udlandet pt som landet lig-
ger i Corona, men skulle 
tågen lette, vil vi gerne op-
tage de 2 udsatte ture, Syd-
tyrol og Madrids omegn. 
Under alle omstændigheder 
vil vi i næste NB bringe 
turtilbud i Danmark. 



hvor busserne er nødsaget til at køre op på fortovet når de skal passere hinanden og hvilke risici, det spiller i om-
rådet. 

    En anden interessant stedsspecifik udfordring er naturen, som naturligt 
afgrænser muligheden for urbaniseringsprocesser – og det bliver også i 
høj grad sat på dagsordenen i lokalsamfundet. Flere og flere ønsker at bo 
i byen, som jo er en tendens vi ser i hele verden, men Tromsøs størrelse 
og beliggenhed imellem bjerge og fjorde begrænser byudviklingen, der 
helst skal følge med det stigende antal af tilflyttere. Tromsø kommune 
synes derved at stå i et dilemma mellem nødvendig udvikling og præser-
vering af grønne rekreative områder, som byens beboere bruger flittigt 
året rundt. Eksempelvis har Tromsøya en stor grøn åre, ’Marka’, der lø-
ber på langs midt på øen, som dækker over en stor del af øens areal. Mar-
ka bliver anset som bevaringsværdigt, dog har kommunen flere gange 
nævnt, at dele af åren kunne blive inddraget til byudvikling. 
    Der er ligeledes en lokal debat om havnefronten i Tromsø, som så at 
sige deler vandene. Der er iværksat flere byudviklingsprojekter ved og i 
vandkanten, hvor øen til en vis grad bliver udvidet. I og med, at Arktis 
hurtigere vil opleve klimaforandringer så som vandstandsstigninger, er de 
her projekter omdiskuterede. der opstår også mere æstetiske og liveable 
udfordringer med vandkantsbyggerier, når øvrige beboere på øen pludse-
lig kan få frataget deres udsigt og adgang til sollys i det mørke vinterhalv-
år. 
    Selvom man knap nok mærker det, når man er der, er Tromsø udfor-
dret på flere forskellige måder som vi ikke er vant til fra sydlige storbyer 
som eksempelvis København eller Stockholm. Som planlægningsstude-
rende har jeg lyst til at trække på min egen hjemstavn og fremhæve suc-

cesfulde initiativer som f.eks. god cykel infrastruktur. Jeg ved, hvor vigtig den del af byplanlægningen er for mit 
eget hverdagsliv herhjemme. Det er på samme tid ikke muligt at sammenligne Tromsø med København, snarere 
skal de tilnærmes med stedsspecifikke briller på. Det er nok den vigtigste lektie jeg har lært af mit ophold; vigtig-
heden af lokal viden og forskning. På linje med forståelsen af de politiske spændinger, der er forbundet med Ark-
tis, er det vigtigt at forstå det sted, man udvikler. At være på udveksling og på kursus i byen gav mig muligheden 
for at dykke ned i lokalplanlægningen og lave projekter i samarbejde med lokale aktører i byen. Eksempelvis var 
jeg med på et projekt, der undersøgte den politiske planlægningsproces og den spirende aktivisme bag et omdisku-
teret skisportscenter i naturen udenfor Tromsø. Her fik vi indsigt i lokale spændinger mellem natur og turisme 
udvikling, der i høj grad præger den Arktiske region. 

    Det er langt fra alle planlægningsinitiativer, som blot kan copy 
pastes til en arktisk sammenhæng eller som nødvendigvis har sam-
me værdi. Mit eksempel med cyklisme fra København sker på 
nogle mere begrænsede præmisser 
i Tromsø, men til gengæld har 
Tromsø et velfungerende offent-
ligt transportsystem, der er billigt 
og tilgængeligt for alle. Det er 
også en by, som har en meget vel-
kommen atmosfære og som har 
adskillige inkluderende tilbud, 
som binder generationer sammen 
på tværs. Regionalt set er det en 

stor by, men med en provinsbys atmosfære. Jeg var så glad for at få muligheden 
for at skabe et hverdagsliv i en ny by og få sat mit eget Københavner liv lidt i 
perspektiv, se forskelle i bystrukturer, lokal mentalitet og arkitektur men også 
ligheder mellem udviklingstendenser og ønsker til bylivet. Jeg fik rigtig meget ud 
af at have et langvarigt ophold nord for polarcirklen, både fagligt og personligt. 
Forholdet til naturen, og de muligheder der udvikles med og i rekreative områder, 
er helt klart noget jeg ønsker at dyrke mere i København. Der indfandt sig en bemærkelsesværdig ro i min hver-
dag ved at bruge naturen hver eneste dag.  
    Arktis er en del af verden, som alle strengt taget burde opleve for deres eget velbefindende.                    Signe 



 

 

Kristine - Ny Fugl 
Jeg er uddannet kulturgeograf 
og en garvet projektleder af in-
ternationale udviklingsprojekter. 
 

Jeg har boet og arbejdet med 
internationale udviklingsprojek-
ter i Bangladesh, Guinea Bissau, 
Sierra Leone og Tanzania, og 
jeg har styret internationale pro-
jekter fra København. Projekter-
ne har været meget forskellige 
f.eks. børnebeskyttelse, uddan-
nelse, styrkelse af unge, vand-
forsyning, sanitetsprojekter og 
bymiljø. Jeg er meget glad for at 
jeg nu har fået mulighed for at 
lave projekter hos Foreningen 
Frie Fugle. 
 

I Foreningen Frie Fugle er jeg i 
samarbejde med Annelise og 
Stine i gang med at udvikle pro-
jekter, hvor vi laver terapihaver 
og cykelaktiviteter på krisecent-
re og andre institutioner i Dan-
mark. 
 

Jeg er også i gang med at under-
søge muligheden for at lave et 
projekt til fremme af cykling i 
Bangladesh. 
          Kristine Zeuthen Jeppesen 

Stoholm til fods og på cykel 
    Vi har gennem årene hjulpet Viborg Kommune med etablering og skilt-
ning af cykelruter, senest 800 Viborg Rundt, hvortil der foreligger en fin 
publikation, vi har lavet (se under Shop på hjemmesiden). Beboerne i kom-
munens 3. største by, Stoholm fik øje på dette og lod forstå inde på rådhuset, 
at sådan noget ville de også have. 
    Dengang vidste jeg intet om Stoholm. Nu ved jeg 
en hel del. Vi har nemlig siden lavet 2 cykelruter, 
785 Stoholm Rundt og 786 Stoholm Motionsrute 
samt en kortfolder med fortælling om, hvad man 
kan opleve i Stoholm og omegn. Det har været en 
interessant proces. Jeg nedsatte en følgegruppe til 
projektet med lokale eksperter, hvoraf især en pen-
sioneret skolelærer har været en stor hjælp. Alle 
steder findes der jo historier, og når man skal knytte 
dem til noget, man kan opleve på en cykelrute, skal 
der helst være noget fysisk, man kan se undervejs. 

    Oprindelig var der i Stoholm kun en 
gård og en mølle ved Jordbro Å, ifølge 
beretninger fra omkring 1500. Gården 
blev i 1801 opdelt i 2. Cykelruten går midt 
imellem disse. Først omkring 1864 kom 
der gang i Stoholm med tilkomst af jern-
banen. Det fik kolossal betydning for Sto-
holm, som blomstrede op med beboelse, 
industri og håndværk. Godt nok stoppede 
toget, som kørte fra Viborg til Skive, ikke 
i Stoholm fra starten, men det blev tilfæl-
det fra 1868. Men med jernbanens komme 
flyttede en købmand i 1865 fra Viborg til 
Stoholm, i 1876 åbnedes Stoholm Tegl-
værk og sådan fortsatte det. Stoholm var 
hovedstad i Fjends Kommune 1970-2006. 
    Byens Brugsforening etableredes i 

1897, men nu sælges kun benzin. Ligeledes 
savnes på modsatte hjørne Stoholm Kro, der blev berømt for pigtrådsballer-
ne i 60´erne. Et sted på cykelrute 786 følger man Oxfordvej. Forklaringen 
er, at Oxford Skofabrik flyttede hertil fra København i 1964. Opholdet blev 
dog kun på 3 år, men vejnavnet og bygningen er her endnu. Således er der 
noget historie, som er knapt så synligt som andet. 
    Alt i alt, er det spændende at dykke ned i en bys historie og prøve på bed-

ste vis at fortælle det 
videre, som vi har 
gjort i nævnte folder. 
Cykelruterne er til-
gængelige nu, men der 
mangler endnu lidt 
skiltning på 785 ved 
det gamle teglværk, 
som HedeDanmark 
har overtaget - en offi-
cielt åbning må derfor 
vente til foråret.                                                                   
   
         Jens Erik

  
Vægmaleri af Jens Christian Vestergaard 

på fjernvarmeværkets mur. 

Den nye kortfolder 
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Foreningen Frie Fugle er et  
tværfagligt rådgivnings- og  
formidlingscenter med mere end 
35 års erfaring indenfor jordbrug,  
økologi, miljø, friluftsliv m.v. 
 
Vi arbejder som konsulenter,  
freelancere og projektmagere og  
tilbyder professionelle løsninger. 
Desuden hjælper vi med at plan-
lægge cykelferier i ind- og udland. 
 
Foreningen Frie Fugles  
nyhedsbrev udkommer 4 gange 
årligt og udsendes til Foreningen 
Frie Fugles medlemmer.  
Medlemskab indbefatter foruden 
nyhedsbrevet tilbud om forskellige 
arrangementer. Det gælder bl.a. 
benyttelse af vores 4 kajakker. 
Medlemskab koster minimum 150 
kr. om året og indbetales på konto-
nummer: 
8411-4094039 i Fælleskassen. 
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 Rapport om klimacykelture 
     Klimagruppen i 
Gribskov har trods 
coronakrisen fået 
afviklet en række 
spændende temacy-
kelture i løbet af 
sommeren. Temaer-
ne har spændt over 
økologisk byggeri 
(Strågårdens halm-
hus), økologiske fø-
devarer 
(Lerbjerggård), pro-
duktion og miljø 

(MetroTherm) samt natura 2000 (Melby Overdrev) og træanvendelse. Det har 
været meget opmuntrende at besøge disse turmål og især at møde ildsjælene 
bag projekter og virksomheder. 

    Hvis du ikke nåede med på turene, kan du tage en virtuel rejse dertil, ved at 
læse rapporten på 28 sider, som netop er udkommet. Der er masser af fagligt 
indhold om klima og miljø at studere. Rapporten er desuden krydret med bil-
leder fra cykelturene og henvisning til uddybende læsning. 
    Endelig er der også medtaget Klimagruppens sommeraktiviteter med cykel-
reparationskurser for børn og unge, der kom i stand med statsmidler til kom-
munen som følge af coronakrisen. 
    Projektet inkl. udarbejdelse af rapporten er i år støttet af Kvickly Helsinges 
Sponsorpulje. Rapporten kan læses her: https://friefugle.dk/wp-content/
uploads/2020/09/Klimacykelture-2020.pdf 
    Vi modtager gerne forslag til nye turmål i 2021, og skulle du have forslag 
til finansiering af klimacykelturene, skal du heller ikke holde dig tilbage!   
              Jens Erik 

 

 Arresø - til vands og til 
lands 
    Vi er ved at genoptrykke kort-
folderen om Danmarks største sø 
med enkelte tilføjelser, herunder 
Haldbjerg Shelters og vandreruten 
Esrum - Tisvildeleje. Der har væ-
ret stor efterspørgsel på Gribskov 
Kommunes biblioteker. Som noget 
nyt, har grundejerforeningen San-
det bestilt folderen til uddeling til 
alle sommerhusejerne. Du kan be-
stille folderen via vores web shop. 
           Jens Erik 


