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Ledøje Ndr. Gade 9, 2765 Smørum 
Tlf.: 44 65 99 27 
Tryk: RC Grafisk, Nørre Allé 44, 2600 Glostrup 
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Ledøje Smørum Historisk Forening 
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Hjemmeside: lshist.dk 

 

Formand: 
Finn Sølvbjerg Hansen, Ledøje Ndr. Gade 9, 

Ledøje 
44 65 99 27, formand@lshist.dk  

 

Næstformand og sekretær: 
Line Ludvigsen, Pærevangen 16, Smørum 

26 27 35 47, naestformand@lshist.dk 
 

Kasserer: 
Niels Henrik Rank, Smørumnedre 
20 27 40 70, kasserer@lshist.dk 

 

Bestyrelsesmedlemmer: 
    Bent Thygesen, Smørumnedre, 44 97 50 54 
    Hans Bindslev, Måløv, 53 77 54 55 
    Knud Larsen, Smørumnedre, 44 65 92 91 
    Svend Waldenburg, Smørum, 44 66 02 51 

 

Suppleanter: 
    Hannah Rank, Smørumnedre, 24 65 67 27 
    Hannelore From, Smørum, 21 77 40 21 

  

Revisorer: 
Ebbe Engmark, Smørumnedre, 44 65 28 29 
Birgit Kragh Larsen, Smørum, 44 65 92 91 

 

Revisorsuppleant: 
Normann Frederiksen, 26 22 58 02 

 

Museet i Smørum gl. Skole, Smørumovre  
har åbent 

første søndag i måneden 13.00 - 16.00, 
dog ikke i juli måned og på helligdage  

 

Lokalhistorisk Arkiv: 
Smørum Bygade 35, Smørumovre 

44 97 11 67 (i åbningstiden) 
Åbningstider: Hver torsdag 10.00 - 13.00 

Første lørdag i måneden 11.00 - 13.00 
Arkivar 

Rolf Kjær Hansen 

 

Nyt fra bestyrelsen 

 
Så er vi kommet godt i gang med 
det nye år i Ledøje-Smørum Histo-
risk Forening, og det er dejligt at 
se, at medlemmerne har taget godt 
imod det nye program, bl.a. med et 
fint fremmøde. Vi er stadig modta-
gelige for nye ideer. 
 

Det er også en stor glæde at se alle 
de mange, som melder sig til at gi-
ve en hånd med ved borddækning 
og afrydning, og så er det rigtig 
spændende at smage på de med-
bragte kager. 
 

Endvidere er vi også glade for, at 
det lykkedes med at arrangere vo-
res rejse til Gotland, Øland og Ble-
kinge. Vi er fuldtegnet, 40 stk. og 
glæder os til turen. 
 

Vi kan stadig tilbyde pladser til vo-
res fantastiske Sommertur. Se om-
tale i Smånyt nr. 1. 
 

Til sidst skal der dog lyde et lille 
hjertesuk, idet vi mangler en del 
indbetalinger af kontingent for 
2019, hvilket muligvis skyldes, at 
Historisk Forening ikke fik vedlagt 
indbetalingskort ved årets start. Se 
Smånyt nr.1 2019. Kontingenterne 
er med til skabe nogle gode aktivi-
teter for medlemmerne. Vi kan dog 
glæde os over en pæn tilgang af 
nye medlemmer. 
Vel mødt til en god sommer.  

Finn 
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Referat af Generalforsamling  
lørdag den 9. marts 2019 kl. 14 

 
Valg af dirigent  
Elin Bindslev konstaterede, at generalforsamlingen var 
lovligt indkaldt. 
 
Bestyrelsens beretning ved Finn 
Beretningen lægges ud på hjemmesiden, www.lshist.dk. 
Følgende emner blev berørt: Tak for stor opbakning. 
Manglende kontingentindbetalinger, nok pga. at der ikke 
var lagt girokort i Smånyt. Årshjulet gør det nemt at kla-
re arbejdet.  
Finn nævnte derpå de forskellige arbejdsgrupper og de-
res opgaver: 
Registrerings-/arbejdsgruppen (også menige medlemmer 
uden for bestyrelsen), arrangementsgruppen, årsskrifts-
gruppen, praktisk vedligehold, rejseudvalg, hjemmeside, 
arkæologi, Smånyt, lokalarkiv, museums- og arkivud-
valg, skoletjenesten, kontakt til kommunen og Kroppe-
dal og de to andre historiske foreninger, kontakt til spon-
sorer, kaffegruppen, svenskeslaget.  
Herefter gennemgik Finn 2018’s ture og arrangementer 
med billeder, inkl. mesterskabsprisuddelingen. 
Finn sluttede sin beretning med historien om Smeden fra 
Ledøje og det gevær, vi har fået.  
 
Foreningens regnskab 
Niels-Henrik Rank gennemgik regnskabet for forenin-
gen og for Bog- og Museumsfonden. 
Regnskabet blev godkendt. 
 
Indkomne forslag. 
Ingen. 
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Fastsættelse af kontingent, herunder budget 
Niels Henrik gennemgik budgettet. Kontingentet forbli-
ver uændret. Godkendt. 
 
Valg til bestyrelsen 
Line Ludvigsen, Bent Thygesen, Knud Larsen og Hans 
Bindslev blev genvalgt. 
 
Valg af to suppleanter 
Hannah Rank og Hannelore From blev genvalgt. 
 
Valg af to revisorer 
Ebbe Engmark og Birgit Kragh Larsen blev genvalgt. 
 
Valg af revisorsuppleant 
Normann Frederiksen, ikke til stede, men har ønsket 
opstilling, blev genvalgt. 
 
Kommende aktiviteter 
Line gennemgik resten af dette års arrangementer og 
ture: Foredrag om Det kgl. Kapels historie d. 4.4, tur til 
Vestre Kirkegård d. 30.4, fælles tur til Risby Vikinge-
landsby d.14.5 kl.13.30, tur til Bagsværd Fortet d.14.5 
kl.19, aftenvandring på Absalonstien d. 23.5, Svenske-
slaget d. 26.5, sommertur d. 15.6, rejseaften i august, tur 
i Dan Turèlls fodspor d. 4.9, rejse til Gotland i uge 37, 
tur til Mindelunden d. 8.10, tur til Frimurerlogen d.1.11, 
tur til Politimuseet d.16.11, billedaften i november og 
endelig reception for Årsskriftet d. 6.12 kl. 16. 
Hjælpere til forårets arrangementer kunne skrive sig på 
en seddel på døren. 
Svend Waldenburg fortalte lidt om næste års rejse til 
Det romerske Tyskland. 
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Evt. 
Bent Ravn fortalte, at han altid glædede sig til at læse 
Årsskriftet. Fremlagde en idé om at fortælle om Edelga-
ve set fra arbejdernes synsvinkel. 
Et medlem fortalte, at Pensionisternes Venner annonce-
rer deres aktiviteter gratis i Frederiksborg Amtsavis, og 
vedkommende opfordrede Historisk Forening til at gøre 
det samme. 
 
Finn takkede og afsluttede generalforsamlingen. Efter en 
kort pause var der foredrag om kalkmalerier som oplæg 
til årets sommertur. 
 

Referent: Line 

Kirkevej 8 tlf. 4497 0071 
 

Buehøjgård 
Møbler 
46769600 
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I Dan Turèlls fodspor 
 

Onsdag den 4. september kl. 11-13 
 

Mødested: Københavns Hovedbanegårds bagind-
gang, Reventlowsgade 7, kl. 10.50 

 

Vores guide, Poul Kragelund, som vi kender fra turen i 
Storm P’s fodspor, fører os fra Hovedbanen ud i Onkel 
Dannys fodspor i ”Distriktet” (Vesterbro) og videre over 
bygrænsen til Frederiksberg. 
Undervejs opsøger vi de steder, som Danny Turèll så 
malende har beskrevet i sine stemningsmættede tekster. 
Vi hører om hans liv i ”Distriktet” og får smagsprøver 
på hans letløbende poesi. 
Turen slutter ved Alhambravej, hvor digteren boede de 
sidste 15 år af sit liv med favoritværthuset, ”Frederik 
den Sjette” som nabo. 
Efter turen kan man om ønsket på egen hånd nyde en øl 
og måske lidt frokost på ”Frederik den Sjette” eller et 
andet sted.  
Turen er gratis for medlemmer, men kræver på grund af 

begrænset antal deltagere tilmelding fra mandag den 

19. august, men først fra kl. 8.00 til og med fredag 

den 23. august til Line Ludvigsen på 26 27 35 47 eller 
på lineludvigsen@hotmail.com. 

 

 
 



7 

Mindelunden  Ryvangen  
 

Tirsdag den 8. oktober 
 

Mødested: Ved hovedindgangen, Tuborgvej 33.  
Hellerup kl. 11.00 

 
På den offentlige rundvisning kan man høre om stedets 
historie, hvor  kendte modstandsfolk er blevet henrettet 
og begravet. Der er mulighed for at blive klogere på 
nogle af de skæbner, som var med til at præge den dan-
ske modstandskamp under 2. verdenskrig. Det er muligt 
at stille spørgsmål under rundvisningen, som varer 1½ 
til 2 timer. 
Turen er gratis for medlemmer, men kræver på grund af 

begrænset antal deltagere tilmelding fra torsdag den 

19. september, men først fra kl. 8.00 til og med fre-

dag den 27. september til Hannelore From på 21 77 
40 21 eller på frommelore@gmail.com.  
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Tur til Frimurerlogen 

 

Fredag den 1. november kl. 10-13.30 
 

Mødested: Foran Frimurerlogen, Blegdamsvej 23, 
2100 Kbh. kl. 9.50 
 

Vi har været så heldige at få adgang til Frimurerlogen i 
København. Vi får en rundvisning på ca. 2½ time i ud-
valgte dele af det store hus. Vi ser bl.a. en logesal, den 
prægtige festsal, og Ordenens Museum samt en masse 
andre rum og sale. 
Der skal bemærkes, at huset ikke er egnet for gangbe-
sværede, men der er dog elevatorer. 
Efter rundvisningen bliver vi budt på frokost bestående 
af tre stykker uspecificeret smørrebrød, en øl eller vand 
og kaffe eller te. 

Turen er gratis for medlemmer, men kræver på grund af 
begrænset antal deltagere tilmelding fra torsdag den 3. 
oktober, men først fra kl. 8.00 til tirsdag den 8. okto-
ber til Line Ludvigsen på 26 27 35 47 eller  
lineludvigsen@hotmail.com.  
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Besøg på Politimuseet 

 

Lørdag den 16. november kl. 10.50 
 
Mødested: Fælledvej 20, 2200 København N. 

 
Politimuseets Historie 
Politimuseets historie strækker sig helt tilbage til det 20. 
århundredes begyndelse i 1904 i to fugtige kælderrum i 
Domhuset. Udstillingen i de to trange rum viste sig at 
være en succes. Den megen succes førte til, at samlingen 
blev overført til større lokaler på Politigården, der stod 
færdig i 1924. I 1955 var der ikke længere plads, og mu-
seet flyttede til Politiskolen på Artillerivej. Her lå sam-
lingen frem til 1967, men fem år senere blev museets 
samling flyttet til Politiskolens loft. Efter fire år på lof-
tet, blev det besluttet at lukke museets samling, samtidig 
blev der dog taget initiativ til at etablerer et nyt og større 
museum. 
I 1993 kronedes de mange anstrengelser med succes, 
idet der blev etableret et nyt museum i den gamle Sta-
tion 6 på Fælledvej 20. 

Fortsætter næste side 
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Flodvej 75 G, 2765 Smørum  

Besøget: 
Dyk ned i politiets historie på en anderledes og spænden-
de måde, når en  pensioneret betjent fortæller om korp-
sets oprindelse i 1600-tallet, opgaver og udfordringer 
med opklaring og efterforskning gennem tiderne samt 
nogle af danmarkshistoriens mest berygtede og berømte 
kriminelle. Betjenten vil i løbet af rundvisningen komme 
med anekdoter og små historier om oplevelser fra sin 
egen tid i korpset, hvilke gør rundvisningen både person-
lig og enestående. 
Turen er gratis for medlemmer, men kræver på grund af 
begrænset antal deltagere tilmelding fra fredag den 1. 
november, men først fra kl. 8 til og med den 8. no-
vember til Hannah Rank på  2465 6727 eller  
hannah.rank@hotmail.com. 
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Axfield Consult ApS 

Kratlodden 46 
DK-2760 Måløv 

Skorstensfejermester 
 

Rene Tausø Bak 
  

Mobil tlf.: 22169427 

E-mail: skorstensfejeren@tunenet.dk  
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www.lshist.dk 
 

Kik ind på foreningens hjemmeside.  
Her kan du følge med i arrangementer  

og andre nyheder. 
 

Reception og præsentation af  
Årsskrift 2019 

 
Fredag den 6. december kl. 16.00  

 
 Alle medlemmer, bidragydere og sponsorer i forbindel-
se med Årsskrift 2019 inviteres til reception på Smørum 
gamle Skole den 6. december kl. 16.00. Det nye års-
skrift præsenteres, og foreningen står for et lille trakte-
ment.  
 
Til sidst får de fremmødte mulighed for at tage det nye 
årsskrift med hjem til et par timers spændende og infor-
mativ læsning. 

http://www.lshist.dk/
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Tilmeldingsproceduren til arrangementer. 
 

Når du vil tilmelde dig et arrangement, der koster no-
get, eller hvor der er tilmeldingspligt, er fremgangs-
måden følgende: 
 
1) Du kan tilmelde dig pr. mail eller telefon, men 

først fra kl. 8.00 på startdagen for tilmeldin-
gen til arrangementet.                                     
Tilmeldinger før er ikke gyldige. 

2) Du får umiddelbart efter en tilbagemelding. Her-
af fremgår det, om du er optaget eller ej. 

3) Når du er optaget, indbetaler du det aktuelle be-
løb på reg. 0320 konto 3200212281 og skriver 
dit navn i rubrikken ”Besked til modtager”. 

4) Tilmeldingen er gældende ,når du har betalt, og 
den er bindende. Medlemmer har fortrinsret. 

Svenskeslaget 2019                         Foto: Line Ludvigsen 
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---VISIONEN--- 

 
Endnu en stor tak til alle de varme hænder, som var med 
til at gøre det forgangne år vellykket i Ledøje-Smørum 
Historisk Forening. Her tænkes der på alle de aktive 
samt alle, som mødte op til vores arrangementer. 
 

Vi håber, at vi kan blive lige så skarpe i det nye år, her-
under at vi kan løse opgaverne ifølge vores årshjul. Vi 
håber desuden, at alle arbejdsgrupperne fortsætter deres 
fantastiske indsats på hver deres område - hertil kommer 
også alle de, der giver en hånd med i stort som småt. 
Det vil være en stor glæde, hvis endnu flere vil deltage i 
forberedelserne samt i arrangementerne ved eksempel-
vis at skrive sig på vores opslags/tilmeldingslister eller 
møde op på en registreringsaften. Se datoer bag på Små-
nyt. Ring gerne i forvejen. 
Der ligger en del opgaver og venter ud over de daglige 
rutiner:  
 Færdiggørelse/indretning af det det nye børne/  
     drengeværelse. 

 Færdiggørelse af rensningen af kromaleriet. 

 

 Oprydning, når det nye ventilationssystem er installe-
ret, herunder hovedrengøring i hele huset. 

 

 Gennemgang af hele depotet med henblik på ompla-
cering og bedre struktur på museumseffekterne, her-
under overvejelser om, hvorvidt vi skal beholde alt 
det, vi har flere dupletter af? 

 

 Arbejde kraftigt på at få alt registreret i det nye sy-
stem, når vi har fået uddannet dem, som er indstillet 
til betjening af det nye registreringsprogram SARA.  

 

 Finde plads til bogbinderudstyret samt alle de med-
følgende bøger. 

 Finde plads til geværet fra Smeden fra Ledøje. 
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Vi skal værtsætte alle dem, der givet en hånd med, og 
der skal være plads til at holde frikvarter med hygge og 
udveksling af kreative forslag undervejs. 
 
Opfordring til alle medlemmer: Inviterer en ven eller 
bekendt til et besøg i Historisk Forening, idet vi skal sik-
re, at vi til stadighed bevarer vores trofaste medlemsska-
re, herunder at vi støtter mulighed for tilgang af yngre 
kræfter. 
 
Med håb om at -MISSIONEN- lykkes og giver-VÆRDI-
.          

                                          Finn 

M Æ G L E R N E  
RealMæglerne 
Viggo Axelsen, Smørum 
Flodvej 73B 
2765 Smørum 
T: 4497 3921 

E: 2765@mailreal.dk 

 

 
RealMæglerne 
Viggo Axelsen, Ballerup 
Hold-An-Vej 87 
2750 Ballerup 
T: 4465 2000 

E: 2750@mailreal.dk 

RealMæglerne Viggo Axelsen  

REalisme - REspekt – REspons 
 

 

www.realmaegler.dk 

mailto:2765@mailreal.dk
mailto:2750@mailreal.dk
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Kalenderen 
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Registrering 
I anden halvdel af 2019 mødes vi følgende aftener kl.19.00:              

Da vi har meget brug for mere hjælp både til at registrere og arrangere udstillinger, er 

du meget velkommen til at deltage en eller flere aftener. Hvis du gerne vil se, hvad vi 

foretager os, er du også meget velkommen. Af praktiske grunde er det en god idé forin-

den at ringe til Anni Agerskov 4465 4720.     

Torsdag d. 22. august 
Mandag d. 2. september  
Tirsdag d. 17. september 

Onsdag d. 2. oktober 
Torsdag d. 24. oktober 
Mandag d. 4. november 

Tirsdag d. 19. november 
Onsdag d. 4. december 
Torsdag d. 12. december 

 
 

Den 26. august kl. 19.30 
Rejseaften om turen til Gotland 
Sted: Smørum gamle Skole 
 
 

Den 4. september kl. 10.50 
Tur ”I Dan Turèlls fodspor” 
Sted: Københavns Hovedbanegårds bagindgang 
 
 

Den 7.-14. september    
Årets rejse til Gotland 
 
 

Den 8. oktober kl. 11 
Tur til Mindelunden 
Sted: Tuborgvej 33, Hellerup 
 
 

Den 1. november kl. 9.50  
Tur til Frimurerlogen 
Sted: Blegdamsvej 23, 2100 København Ø 
 
 

Den 16. november kl. 10.50 
Tur til Politimuseet 
Sted: Fællevej 20, 2200 København N 
 
 

Den 21. november kl.19.30 
Billedaften 
Sted: Smørum gamle Skole 
 
 

Den 6. december kl. 16-18 
Reception for Årsskrift 2019 
Sted: Smørum gamle Skole 
 


