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Opfølgning på forsøget med byvandringer i Humlebæk 
Denne afrapportering har to formål. Dels en tilbagemelding til Fredensborg Kommunes Kulturudvalg, der har muliggjort 

projektet ved at støtte det med kr. 5.000, og dels en opsamling af praktiske erfaringer, som kan være nyttige, hvis nogen 

ønsker at etablere byvandringerne som et permanent tilbud. Konklusionen står i den fremhævede boks på denne side. 

Kort beskrivelse: 
Den fulde tur var et 8-tal på ca. 13 km. Man kunne vælge at gå 

hele ruten i et stræk, eller nøjes med enten den røde, nordlige 

løkke på knap 5 km eller den blå, sydlige på ca. 8 km.  

Vandringerne var gratis og foregik den 29/9 og 20/10 2018. Begge 

dage var vejret fint. Der var indrykket forsideannoncer i lokal-

avisen UgeNyt, opsat plakater, uddelt flyers og lavet en del omtale 

og reklamer på Facebook. Dette antages alt sammen at have haft 

en positiv indflydelse på deltagerantallet. 

I ruteplanlægningen blev det tilstræbt at opnå en forholdsvis lige 

balance mellem lokalhistorie, natur/kunstværker samt generel 

information – fx om sikre skoleveje og Frivilligcentret. 

Deltagerantal: 
Dato/Rute NORD SYD Ialt 

29/9 65 23 88 

20/10 48 29 77 

I alt 113 52 165 

 

Aldersfordeling:  
Der var en overvægt af segmentet 50+, men også en klapvogn samt enkelte børn og unge.   

Konklusion: 
Vandringerne var en stor succes, og der er allerede kommet en del henvendelser fra folk, der ikke havde mulighed for at 

deltage på disse to dage (eller som kun kunne komme den ene og derfor stadig mangler en af turene).  

Om muligt, bør tiltaget derfor gøres til et permanent tilbud, men nok ikke som en månedlig aktivitet. Et bud kunne 

være, at der gennemføres to vandringer om foråret og to om efteråret - eventuelt fordelt på både lørdage og søndage. 

Hvis ikke ordningen etableres i kommunalt regi, anbefales at der enten stiftes en forening til det formål, eller at 

aktiviteten lægges ind i en eksisterende forening eller et oplysningsforbund. Det vil dog under alle omstændigheder 

være smartest at vandringerne udadtil præsenteres selvstændigt og ikke som en ”side-gesjæft”, uanset hvor de rent 

teknisk forankres. Fx anbefales egen hjemmeside og Facebook-profil (domænet www.byvandring3050.dk er fx ledigt). 

Vandringerne ville også kunne gennemføres med en brugerbetaling på fx 50 eller 75 kr. 

PFA Brug Livet Fonden var faktisk positive overfor økonomisk støtte til at gøre ordningen permanent, men kunne 

desværre ikke gå ind i projektet, fordi den fremtidige organisering ikke er på plads. 

Der er til gengæld ikke noget til hinder for at genbruge meget af set-up’et i de øvrige bysamfund, hvis det ønskes. 

Deltagernes opfattelse:       
Deltagerne er blevet bedt om at vurdere turene ved hjælp af et spørgeskema, der enten kunne udfyldes på papir eller 

hentes i elektronisk form på nettet. I alt 43 deltagere har returneret udfyldte skemaer. Resultaterne vises på næste side. 

Deltagernes ændringsforslag og kommentarer samt selve spørgeskemaet findes som bilag til rapporten. 

Praktiske erfaringer:  
I denne rapport listes som sagt også de generelle iagttagelser og konklusioner, der kan være nyttige på det operationelle 

plan, hvis ordningen gøres permanent. 



Skemaundersøgelsen 
Undersøgelsen baserer sig på 43 besvarelser, hvilket svarer til omkring 26 % af deltagerne. De eksakte spørgsmål findes 

som bilag 3. 

Hvor længe har deltagerne boet i Humlebæk: Hvilke ruter valgte de: 

  

Deltagernes vurdering: 

Turenes længde: Gangtempoet: Mængden af tale: 

   
 

 

  

Andelen af seværdigheder: Andelen af lokalhistorie: Andelen af generel 
information: 

   

 
 

  

Guidens faglighed: Guidens forståelighed: Samlet vurdering: 

   
       

Bemærk at ”kl. 12” eller ”nord” er den optimale score i de øverste rækker, hvorimod ”kl. 3” eller ”stik øst” er det højst 

opnåelige i den nederste række.    
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Praktiske erfaringer: 

Der blev på baggrund af erfaringerne fra første tur, ændret lidt på ruter og indhold på den anden, men SYD-turens 

længde var nok stærkt medvirkende til, at over dobbelt så mange valgte NORD som SYD. Det anbefales derfor fremover 

at dele byen op i tre ruter på max 5 km, som faktisk passer med byens tre oprindelige bysamfund – nærmere beskrevet i 

bilag 1.  

Der bør sættes 2 til 2 ½ time af til hver rute.  

Deltagerantallet bør ideelt set nok ikke være over 50 og gerne max 30. Ikke så meget for at kunne råbe folk op, men det 

tager lang tid at flytte folk fra sted til sted (sine steder i gåsegang), og det giver ventetid ved hvert stop, før alle er samlet 

igen. Der er dog også ulemper ved at kræve tilmelding (folk føler sig afvist og gruppen kan decimeres voldsomt - fx pga. 

vejret. Det må formodes, at søgningen falder, når nyhedens interesse har lagt sig - så anbefalingen er åbent fremmøde. 

 Ved de to test-vandringer blev der anvendt et lille 

transportabelt højttaleranlæg, hvilket bestemt anbefales  

(der findes også udstyr, hvor der sendes trådløst til en lille 

øresnegl. Det er en super løsning, som muligvis kan lånes 

gratis gennem Høreforeningen).   

Guiden medbragte også en del laminerede plancher, til at 

beskrive især de historiske forhold, men også kort, malerier 

og foldere blev medbragt. Det anbefales, at den enkelte 

guide laver sine egne, ligesom det naturligvis står hver guide 

frit for at tilføje eller fjerne stoppesteder – for netop at lave 

en personlig tur.   

Et oplagt mål er nemlig at stræbe efter, at flere forskellige personer afvikler hver deres personlige vanding. Fx ville den 

samme rute have vidt forskellige "stoppesteder" og fortællinger for en biolog, en historiker og en arkitekt. 

Særlige omvisninger er også en mulighed – på cykel, for unge, for gangbesværede (enten som virtuel vandring via fx 

Google Maps eller som en specialrute, der tilgodeser denne målgruppe). 

 

På prøveturene indgik 

der et par uforventelige 

indslag – et brønddæksel 

og blomsternedlæggelse 

på frihedskæmperens 

Gerhard Johansens grav, 

hvilket blev godt 

modtaget, mens 

fremvisning af knob i 

forbindelse med omtale 

af fiskere, nok virkede 

mere overflødigt.   

På de første ture var det 

til gængæld af stor 

værdi, at både Jens 

Ettrup (der bor på den 

gamle rytterskole) og 

Frivilligcentrets medar-

bejdere stillede sig så 

imødekommende og 

ligefrem deltog aktivt i 

guidningen. 

1000 tak til dem. 



Bilag 1 – Ruteforslag: 
NORD-turen 

KulturStationen 

Forpladsen ved stationen (Kunst og kirsebær) 

The Station 

Per Kirkeby skulptur 

Hejreskov Allé 

Humlebækken 

Trappen ned langs Humlebækken ved Louisiana 

Kirkesøen 

Jarlens skulptur 

Knud W's grav / Louisiana 

Fællesgraven (sol igennem korset) 

Humlebæk Havn (se fra bakken, hvis tidsnød) 

Kadrejere og kapere 

Den gamle kystlinje 

Flytning af husene - ret linje (militær præcision) 

Babyloneskoven og dysserne (Hvis det kan nås) 

Kølles gård og Humlebæk Hotel 

Kirken - WC 

Kirkegården (Læg blomster til Gerhard) 

Krogerup-broen  

Nævn Kirsebæralléen 

Krogerup - stenen fra den gamle bro 

Hans Rostgaard 

Årstiderne KAFFE/ØL-VIN-VAND/EVALUERING 

 

 

VEST-turen 

Skoven/Humlebækken/Søen 

Nederste Torp, Bannebjergård samt Thomsen, der 

pløjede med heste op til 1980’erne 

Andels-ko ved Planteavlsstationen 

Skovkirkegården 

Sprøjtehuset 

Stisystemer 

Kælkebakken 

Skovgården 

Dageløkke (Fortæl – vises ikke) 

Baunebjerg 

Sti under Teglgårdvej 

Skrupsultenborg - Teglværket 

2. verdenskrig – jøder i ovnen på teglværket 

Frivilligcentret - WC 

Sortevej 

Direktørboligen 

Ledvogterhusene 

Linds Kaffebar KAFFE/ØL-VIN-VAND/EVALUERING 

SYD-turen 

Jernbaneallé – Bivognen/Snup-Søren/Ole V 

Asger i tønden 

Humlebækhallen - Ole V 

Humlebæk Skole – Amfiteatret 

Strandvejen (Bio) 

Jacobsmindevej – Knud W 

Stejlepladsen 

Peder Mads  

Sletten - by og havn WC 

Den gamle Skole  

Bjerre Strand 

VinVognen KAFFE/VIN-VAND/EVALUERING 



Bilag 2 – Deltagerkommentarer fra spørgeskemaerne: 
Forslag til forbedringer 

Fin tur, og et godt initiativ. Jeg tror det er vigtigt at være 

lidt mere skrap, og sige at nu går vi videre. Der bør ikke 

være så lange stop, det er vigtigere at komme rundt. 

Drop omdeling af plancher og at gætte knob, det tager alt 

for lang tid, og er kun af interesse for dem der står i 

nærheden.    

Forsøg at få de yngre med. Reklamer med at det er 

familieegnet.    

Mere tid / ingen hård bagkant / hjælper til det praktiske  

Lidt mere tid til f.eks. toiletbesøg, pause og snak. 

Hvis turene skal gentages og man gerne vil have mange 

med, er det nok nødvendigt med flere forskellige ture 

med forskelligt indhold. Og gerne max to timer, som er et 

overskueligt tidsrum og heller ikke bliver for langt at gå, 

hvis man har børn med. Jeg ville meget gerne have 

deltaget i den sydlige rundvisning med det var for langt og 

vi kan ikke den næste gang, da det ligger i efterårsferien. 

Min datter på 11 år synes det var godt! 

Hvis turene skal være hyppige, kunne man lade forskellige 

folk lede dem, med deres forskellige interesser. Man 

kunne tænke sig specialiserede ting som botaniske ture, 

svampeture, arkitektur, vejvæsen, kunst mmm. Evt. kan 

egnede folk nøjes med at være konsulenter, ifald de ikke 

ønsker at lede turen. 

Man skal have at vide hvis der er kaffe/forfriskninger 

undervejs. 

Dejlig tur / lærte meget nyt / med på SYD og håber på 

permanent 

Meget ventetid - opdrag folk ved at starte med at tale 

tidligere (så folk lærer at følge trop) 

Synes det var virkeligt godt 

Som ny var det rart med de mange spændende steder og 

nye idéer til gåture 

Bedre tid til at afholde nord  

Nærmere en tilføjelse - lave turen på cykel, segway eller 

golfvogne af hensyn til gangbesværede 

En god idé at gøre det til fast programpunkt et par gange 

om året  

Fin introduktion til nye borgere. God idé at tilbyde 

tilflyttere som fast tilbud. 

1. tur - for mange deltagere, turen blev vist afkortet 

Lidt lang tur, for vi tabte nogen :-) Men meget 

kortere/langsommere så ville jeg nok have kedet mig. 

God tur m/sol til sidst  

Lidt bedre tid. Der kunne sagtens være deltagerbetaling 

Afsæt 2½ time til Nord-turen  

Denne tur kunne ikke være bedre, men nu vi har fået 

appetit kan den efterfølges af uddybende ture af havnene, 

kunsten/kunstner, geologi, handel og industri 

Tak for en fantastisk dag, som lærte mig meget nyt om 

den skønne by jeg har boet i siden 1979 og har gjort mig 

endnu stoltere af at vores lille plet 

Yderligere kommentarer 

Det var fint med den lille højtaler, når der nu var så mange 

med rundt. Det var nok lidt for langsommeligt for børn, 

men hvis der havde været flere børn med, ville de også 

have haft det hyggeligt. 

Men generelt var det rigtig fint at du fik arrangeret turen, 

for der var jo helt klart interesse for det. Det er bare 

ærgerligt at det mest er 65+ segmentet, der er aktive her i 

byen. Også i forbindelse med kulturstationen, så er der 

ikke mange yngre forældre og unge mennesker der 

deltager. Desværre, men hvordan bliver de mobiliseret? 

En skøn tur med en god guide som ikke spillede ”kloge 

Åge”, men var smadderhyggelig. 

Dejlig tur, med stop ved anderledes attraktioner, som man 

ellers ikke ville få noget at vide om. Og ikke mindst 

snakken med andre deltagere, som kunne fortælle om, 

hvordan Humlebæk så ud i ”gamle dage”, og hvad der lå 

hvor. 

Jeg er helt med på en tur igen, og vil også gerne på syd-

turen, men kan ikke den pågældende dag, så jeg håber, at 

det er noget, der bliver gentaget. 

Høj karakter til alt det, skemaet lægger op til at 

kvantificere. Hyggeligt at gå tur med andre lokale folk. 

Fantastisk initiativ - dejligt med ny viden efter 50 år i 

Humlebæk 

Dejligt initiativ 

Rigtigt fint arr. synd at der måtte afkortes i nord 

Fremadrettet: Begræns antal deltagere. Opdel måske i 

"gangniveauer" Fremragende tur med engageret guide, 

hvis begejstring er smittende og giver lyst til at vide mere. 

TAK!! 

Skønt initiativ. TAK 

Fremragende initiativ - Tusind tak. Håber det kan 

fortsætte. 

Turen er virkelig god som "appetitvækker" 

(fortsættes på næste side) 



Separat tur for freaks. Krogerup alene, eller 

kirke/kirkegård alene eller Humlebæk by/havn. Lidt mere 

nørderi er jo altid spændende. 

Evt. tilmelding med max. antal så hele den planlagte tur 

kan nås 

Dejlig tur. Vi kommer igen. Mvh Jørgen og Birgitte 

Det var en rigtig fin tur. Jeg var med på Nord den første 

dag, og Syd den anden dag. 

Jeg har krydset af at mængden af tale, andelen af generel 

info om byen og lokalhistorie var for lidt. Det er ikke kritik, 

men blot fordi jeg ville elske at få endnu mere at vide om 

vores skønne by. 

 

Bilag 3 - Spørgeskemaet: 



Bilag 4 - Udvalgt medieomtale samt links 
Lokalavisen UgeNyt 23/9 2018: 

 

Lokalavisen UgeNyts forsider 25/9 og 16/10: 

 

Interview på Radio Humleborg 25/9 2018: 

https://www.humleborg.dk/index.php/kultur/2309-

podcast-byvandring-i-humlebaek 

Frederiksborg Amtsavis 17/9 2018: 

 

Links 
www.facebook.com/byvandring3050 

www.finnick.dk/tur 

https://pfabruglivetfonden.dk/forside/ 

www.arkiv.dk 

https://www.humleborg.dk/index.php/kultur/2309-podcast-byvandring-i-humlebaek
https://www.humleborg.dk/index.php/kultur/2309-podcast-byvandring-i-humlebaek
http://www.facebook.com/byvandring3050
http://www.finnick.dk/tur
https://pfabruglivetfonden.dk/forside/
http://www.arkiv.dk/

