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På vej ind i et jubilæumsår 
    Til november bliver det 40 
år siden Frie Fugle fødtes. 
Derfor vil nyhedsbrevene i år 
give et historisk indblik heri 
med et sekel pr nummer. Vi 
starter altså med 1982-92 og 
Jakob Lindberg skrev her 
lyrisk om ”Indflyvningen”: 
    ”Forskere ved ornitologisk 
udgravningscenter i Hejre har 
gjort forsøg på at rekonstrue-
re de oprindelige indflyv-
ningsruter til Idéværkstedet 

De Frie Fugle. Det viser sig, som man kan gætte, at hver fugl synger 
med sit næb, og at hver af de oprindelige fugle har haft sin indflyvnings-
rute til sin standplads. Inden da var der gjort enkelte sporadiske forsøg 
på flokdannelse. Bl.a. blev der fundet spor efter landingsforsøg og be-
gyndende storkolonidannelse i engene ved Sørup, nær den kongelige 
sommerresidens. 
    Det står dog klart, at det var inkarnerede rute-planlæggere fra et fælles 
træningsophold i Helsinge Kommune, der første gang smed fjederham-
men for at finde fast grund under fødderne. I første omgang var det med 
cykelspænder. Da to medlemmer fra Trafikgruppen i Helsinge i oktober 
1981 kæmpede sig cyklende gennem det åbne landskab op til Ørslev 
Kloster nordøst for Skive, blev tankerne konkretiserede og en bandbulle 
over datidens snævertsynede planlæggere blev udarbejdet. Herefter blev 
der holdt møde i København den 15. april 1982, hvor en gruppe blev 
etableret. Den fælles indflyvning tog sin begyndelse. 
    Flokken tog kontakt med beslægtede flokdannelser, deriblandt Bybo, 
Thyra, Studie 8, Plan 1 og Agurken i København samt Sekskanten i År-
hus. I november 1982 fandt man lokaler i et atelier hos kunstneren John-
ny Williksen i Knabrostræde 20 over gården 3. sal. 
    Den officielle indvielse foregik ved reception og fest den 20. januar 
1983 og siden har der været holdt årsfester med bl.a. kåring af ”Årets 
Frie Fugl”, som så modtog 13 øre og en plakat af Storm P. 
    En grundlæggende idé gennem årene har været det tværfaglige samar-
bejde, men også at hvert medlem kom med rygsækken fuld af personlige 
erfaringer fra en økologisk livsstil, lokalt beboerarbejde mm.” 
   Netop dette var grundlaget for udgivelsen af bogen ”Gør det lokalt” og 
diasfilmen om Knud, der flytter fra Søby til København. Det er et emnet 
som i dag er højaktuelt for trivsel i boligområder. Det gælder også det 
friluftsliv, som vi i denne periode inspirerede til ved at tage initiativ til 
de nationale cykelruter, cykelsafariture og teltpladser i Danmark samt 
sund mad. Vi lavede også mange små sjove projekter så som Tips til 
Skov- og Naturstyrelsen, Frie Fangers Forlag, Kommapartiet, Flyvende 
Sy-cirkus, Hærvejsrunesten, Frie Fugle smager bedst (T-shirt) mm. Læs 
resten i bogen ”De Frie Fugle: 10 år på vingerne” fra Frie Fugles Forlag. 
        Jakob og Jens Erik 
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Sjællandske højdepunkter 
    Bjergbestigning efter Roger Pihls guidebog ”Danmarks 
Bjerge, fra det laveste til det højeste” førte sidst i januar 
til udforskning på Øst- og Sydsjælland. Først gik turen til 
Ranesbanke (42 m) på Stevns opkaldt efter Rane Jonsen, 
som blev henrettet her for medskyldighed i mordet på 
Erik Glipping i Finderup Lade. Herfra er der virkelig en 
flot udsigt over Køge Bugt til Avedøre. 

    Så kom turens højdepunkt 
nemlig Kobanke, som nu er 
Sjællands højeste punkt (122,9 
m) efter at Gyldenløves Høj er blevet disket for urent 
trav. Der er absolut ingen skiltning og fejl i Rogers 
bog, men vi fandt det ved hele tiden at søge mod et 
højere punkt. Start ved P-plads Axelved syd for Rønne-
de og følg så grusvej lidt sydligere ved nr. 577 og op-
ad. Der står så 2 stole, når man når frem! 
    Endelig tog vi Stejlebakken med udsigt til Svinø på 
vej hjem. Denne er ikke med i bogen Danmarks Bjer-
ge. Men der er fin udsigt fra den tidligere galgebakke.
       Jens Erik 

Kalenderen 2022 
forår og sommer  
 
Generalforsamlinger 
22. marts kl. 17. FFF på 
kontoret – husk tilmelding 
26. marts kl. 16. Hammer-
krogens Kajakklub i Fers-
lev 
 
Cykelsafarier 
5.-12. juni Sverige – Born-
holm – Rügen 
17. -25. sept. Alsace 
 
Cykelture for DGI med 
Jens Erik som guide 
Tilmeld via www.DGI.dk 
2. april kl. 10 Lynge Na-
turpark fra Farum 
26. april kl. 15 Mølleåen 
fra Lyngby 
7. maj kl. 10 Kongernes 
Nordsjælland fra Hillerød 
18. maj kl. 16 Parforce-
jagtlandskabet fra Hillerød 
18. juni kl. 10 Nordkystens 
kunstnere fra Gilleleje. 
 
Kajakkurser   
21.-22. maj, 11.-12. juni. 
Info og tilmeld på 
mail@hammerkrogen.dk 
23. april Arbejdsdag i 
Hammerkrogens Kajakklub 
28. april kl. 18 starter tors-
dagsroning (sæsonen) 
25. juni Workshop og mid-
dag i Hammerkrogens Ka-
jakklub 
 
DN affaldsindsamling  
28/3 – 3 /4 
www.affaldsinsamlingen.dk 
 
4.-6. april 
Studietur om planlægning 
for cyklister 
 
6. maj AGM ECF i Berlin 
 
13.-16. juni Velo-City kon-
ference i Ljublana, Slove-
nien 

Turbeskrivelser til piloter til cykling uden alder 

    I Gribskov Kommune var undertegnede via Klimagruppen med til at starte cyk-
ling uden alder. Siden har der været cyklet mange gode ture især fra plejecentrene 
i Helsinge, Græsted og Gilleleje. Nu tilbydes der også ture med rickshaws til æl-
dre og andre, der bor hjemme, men som har problemer med at bevæge sig ud. Ud-
gangspunkt herfor er beboerhuset i Dronningmølle og frivilligcentret i Græsted. I 
den forbindelse har initiativgruppen fået midler fra Kvickly Helsinge Sponsorpulje 
til udarbejdelse af turforslag til piloterne. 
    Der er selvfølgelig en del piloter, som kender lokalområdet godt, men der skal 

være mulighed for, at nye piloter frem-
over også kan få ideer og inspiration til, 
hvor man kan cykle hen. Vi har udarbej-
det 2 x 3 turforslag fra henholdsvis Græ-
sted og Dronningmølle og tilsvarende er 
på vej for Helsinge. Turforslagene består 
af et lamineret A4-ark med tryk på beg-
ge sider indeholdende kort over en korte-
re tur på 8-10 km og en længere på 20-
25 km samt turbeskrivelser. Endvidere er 
flere seværdige steder undervejs kort 

beskrevet og vist i billeder, så piloten kan vælge at stoppe ved nogle af dem og 
snakke om, hvad man ser. Det sker ofte, at de ældre passagerer også kender til 
disse seværdigheder, hvorved en spændende snak kan opstå mellem piloter og 
passagererne.         Jens Erik 

 



Vingefanget 

    Titlen smager lidt af fugl ikke? 
Og måske bliver det navnet på mit 
bosted om godt et år. Så kan jeg 
pendle mellem Vingefanget og Fug-
lebakken til Fuglekontoret og den 
anden vej op til vores kajaksted på 
Hammergården. Vingefanget er 
nemlig navnet på Bærebo´s bofæl-
lesskab, som er under opstart i Vin-
ge – en landsby 5 km fra Frederiks-
sund - nu med S-togstation. 
    Bærebo A/S er startet af Ross 
Jackson, som har været frontløber 
mht at indføre bofællesskaber i 
Danmark. Vores cykelsafariture tog 
for mange år siden rundt og besøgte 
eksperimenterende bofællesskaber 
og storkollektiver, men nu er bofæl-
lesskaber med fælleshus og fælles-
spisning ved at blive - om ikke stan-
dard - så en meget populær boform. 
Undertegnede har hjulpet Bærebo 
med at opstarte bofællesskab i Trol-
debakkerne ved Helsinge, og her er 
en ny station på lokalbanen i øvrigt 
netop åbnet. Men i Vinge kan man 
tilmed nøjes med S-tog, og så kan 
man forhåbentlig komme hjem, når 
man har været i byen om aftenen i 
København. 
    Bærebo´s værdier handler meget 
om bæredygtighed og ansvarligt 
samvær med muligheder også for 
bare at være sig selv. Se mere på 
www.baerebo.org 
    Som sagt er Vingefanget under 
opstart. Beboergruppen er 
”aldersblandet” og består pt af ca. 
30 personer. Der bliver plads til 60 
boliger, halvt leje, halvt andels. Det 
er en spændende proces at være 
med til at udforme boliger, udearea-
ler, trafik, fælleshus, areal til grønt-
sager og æsler mm. 
    Så hvis du har mod på denne 
boligform og den placering som 
Vingefanget byder på, er det et godt 
tidspunkt at hoppe på projektet nu. 
Se mere på www.vingefanget.dk 
                   Jens Erik 

Brinkholm bliver Andelsgaardes tredje gård 
    Den nye bære-
dygtige andelsmo-
del, som Andels-
gaarde bygger på, 
er ved at vise sit 
værd. Gården 
Brinkholm på Ku-
lagervej 23 ved 
Karise, som vi be-
søgte på fugletræffet i 2019, laver 

generationsskifte og bliver en del af Andelsgaarde. Brinkholm er en veldre-
vet gård med 500 andelshavere og har eksisteret over 20 år. Gården er over 
30 ha og strækker sig over begge sider af Tryggevælde Å, og er særligt 
kendt for sin økologiske produktion af grøntsager, mel, øl og whisky. Med 
indlemmelsen i Andelsgaarde sikres, at dette pionér-arbejde ikke går tabt, og 
kan vokse sig endnu stærkere. 

Nikolaj og Zoe er stedets forvaltere. Man  
går også i gang med at undersøge mu   lighe-
den for overnatning, shelters mv., for Brink-
holm er helt enestående og fortjener al op-
mærksomhed. 
Læs mere om Andelsgaarde og meld dig ind 
på www.andelsgaarde.dk 
     Jens Erik 

 

Cykelfremme i Høje-Taastrup 
    I Klimaplan 2030 sætter Høje-Taastrup Kommune et ambitiøst mål på at 
reducere CO2-udsendelsen med 50% i 2030. Transportsektoren står i ud-
gangspunktet for 54% af kommunens CO2-udledning, hvoraf 94% kommer 
fra biler. Nedbringelse af transportens bidrag skal dels ske ved fossilfrie kø-
retøjer (primært elbiler), dels ved at lade gang, cykling og kollektiv trafik 
overtage en større del af transporten. 

     Vi er blevet 
bedt om at under-
søge, hvor stor en 
rolle cykling po-
tentielt kan få i 
Høje-Taastrup og 
især at pege på 
initiativer, der kan 
realisere disse po-
tentialer. Vi har 
foreløbig taget 
udgangspunkt i 
Vejdirektoratets 
analyse “Hvilke 
omgivelser får 

folk til at cykle?”, som i 7 temaer prioriterer indsatsområder. Det første er, 
at en kommune skal have cykling med i mange arbejdsområder, og at der 
bør være en tværgående arbejdsgruppe internt om emnet. Videre ser vi på 
infrastruktur, forskellige målgrupper (især hverdagscyklister), kampagner 
mm. Vi har været ude sammen med medlemmer af Cyklistforbundet og set 
på manglende vejvisning, cykelparkering, bomme mm. 
     Projektet er i opstartsfasen og udføres af undertegnede sammen med 
Thomas Krag.         Jens Erik 



  

Foreningen 

Frie Fugle 
 

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 3-4 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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Børnefamiliernes Store-af-lusedag d 31-1. 
Ideen er at koordinere tjek for lus, for at forhindre den evindelige gensmitte 
med lus. Menneskets hovedlus, Pediculus capitis lever som navnet siger, ude-
lukkende på menneskehoveder. Her er den en ’klatre-akrobat’ i hovedhår nær 
hovedbunden, hvor den ernærer sig som blodsugende parasit. Lus er små sarte 
insekter, der kun kan kravle med klosakse tilpasset menneskets hovedhår. Lus 
kan hverken flyve eller hoppe. De kræver hyppige blodmåltider og tørrer let 
ud. 
Som de 20 tidligere år, varsledes den årlige lusedag med en pressemeddelelse 
til dagspressen og med henvisning til hjemmesiden www.storelusedag.dk. På 
hjemmesiden er der oplysning til forældre og en faktaboks med oplysning om, 
hvordan lus lever. Forsiden har foruden en del referencer, en lille video af en 
sulten blodsugende lus, på min arm. I år var der vist desværre ikke megen om-
tale af sagen. Men jeg blev interviewet direkte på Radio Globe, og TV2 Nord-
jylland henvendte sig og ønskede at lave et indslag med en lusekæmmende 
familie på dagen. 
Desværre er myndighederne dvs. Sundhedsstyrelsen, SST, ikke for øjeblikket 
’gearet til’ at forbedre forebyggelse af luseproblemer eller til afhjælpe situati-
oner for familier med lus. Det forsøges for øjeblikket at få SST til at tage de-
res forpligtelser på sig, da lus er en irriterende tidsrøver for mange, især for 
børnefamilier.                                  Alice 

Gravelcykling: Simple eventyr på særlige cykler 
    De seneste par år er et nyt begreb opstået inden for cykling for dem, der 
indtager veje og især skovstier, i lycra, på dyre cykler med brede dæk og ge-
debukkestyr. På hjemmesiden www.gravelcykel.dk , kan man læse, at denne 
såkaldte gravelcykling handler om et ønske om simplicitet: “Der er ingen op-
skrift på, hvordan du gør. Du skal bare afsted – ud i terrænet og helst på et 
ujævnt underlag med noget grus under dækkene. Gravel forener cykeltræning 
med det sociale og naturoplevelserne. Mange oplever, at gravel kan være en 
fed måde at komme mentalt væk fra hverdagen og en træningsform, som gi-
ver plads til at være til stede i nuet og reflektere over den natur man færdes i.” 
    Hvis man ikke vidste bedre, skulle man således tro, at gravelcykling sim-
pelthen handler om… cykling, som man altid har gjort det! Er det ikke netop 
cyklingens force, at den kan tage os væk fra hverdagens travlhed og ud i natu-
rens ro? Og hvis det skal være simpelt, hvorfor skal man så bruge en ny, dyr 
cykel? For Ifølge cykelproducenterne skal gravelcykling foregå på en specifik 
gravelcykel, med dertilhørende specifikt - dyrt! - grej. 

    At det, at nyde naturen fra en cykelsadel, 
brandes som nyt og spektakulært, kan man na-
turligvis takke kapitalistiske mekanismer for. 
Og dog er der alligevel noget nyt på spil. Jeg er 
selv ejer af en alt-for-dyr gravelcykel, der er 
let, hurtig og god til at takle forskelligt terræn. 
Den specialdesignede cykel og tilbehør åbner 
for en måde at opdage verden på, hvor den gli-
dende, uhindrede fornemmelse af fart er i høj-

sædet. Der kan desuden tilkøbes små tasker og “ultralet” tilbehør, som gør det 
muligt at pakke cyklen og tage på små ture med overnatning uden, at oppak-
ningen hæmmer selve køreoplevelsen - det såkaldte “bikepacking”. I den for-
stand kan man betragte gravelcykling som en måde at komme ud og opleve 
naturen på, hvor ny teknologi muliggør, at fart og køreoplevelse ikke hindres 
af store tasker og sneglefart. Man er i naturen og i nuet, javist, men man gider 
heller ikke at krybe afsted igennem den. Det har sin attraktionsværdi. Men 
bortset fra det er simplicitet, natur- og sociale oplevelser altså ikke noget, der 
kræver en specifik cykel. Det vigtigste er at komme ud, uanset cykel. Smuk-
ke, simple eventyr, vil der altid være nok af.           Nikolaj 


