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Registrering 

 

I anden halvdel af 2021 mødes vi følgende aftener kl.19.00 - 21.30              

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.     

Mandag d. 23. august 
Torsdag d. 2. september 
Tirsdag d. 14. september 
Onsdag d. 29. september 

Mandag d. 11. oktober 
Onsdag d. 27. oktober 
Mandag d. 8. november 
Torsdag d. 18. november 

Tirsdag d. 30. november 
Onsdag d. 15. december 
 

 
 
 

Den 7. august kl. 10-14 
Arkæolog for en dag 
Sted: Smørum gamle Skole 
 
Den 31. august kl. 11.00 
Tur til Ledøje Kirke 
 
Den 9. september kl. 19.30 
Foredrag af dommer Bromam 
Sted: Smørum gamle Skole 
 
Den 28. september kl. 11 
I Lise Nørgaards spor i Roskilde 
 
Den 7. oktober kl. 19.30 
Musikalitet. Foredrag af Pia Dahl 
Sted: Smørum gamle Skole 
 
Den 28. oktober kl. 13 og kl. 14.30 
Tur til Københavns Museum 
 
Den 26. november kl. 10.15 og kl. 11.00 
Tur til Frihedsmuseet 
 
Den 3. december kl.16-18 
Reception Årsskrift 2021 
Sted: Smørum gamle Skole 
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Revisorsuppleant: 
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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 blev der åbnet igen, og vi kunne 
afvikle vores generalforsamling 
dog i andre omgivelser, nemlig på 
Balsmoseskolen. 
Det til trods var der et rigtig pænt 
fremmøde. 
Alle på valg var villige til genvalg, 
så vi er godt på vej. Det blev en 
kort beretning på grund af de man-
ge aflysninger som følge af Co-
ronaens hærgen. 
Nu da vi igen kan komme ud at rej-
se har vi et par ture/rejser under 
planlægning. Da vi ikke kommer 
på nogen udlandsrejse i år, har vi 
tænkt på en 3 dages tur i det jy-
ske i uge 41 2021 ”I Steens Steen-
sens Blichers fodspor”, herunder 
besøg på Moesgaard Museum 
med den aktuelle særudstilling 
om neandertaleren. 

 

I uge 37 i 2022 ser vi frem til at 
afvikle vores rejse til Sydengland, 
som vi måtte aflyse i år. Rejsen vil 
være med fly til London samt lokal 
bus. 
Følg med på vores hjemmeside 
www.lshist.dk og mail, hvor der 
udsendes nyt om turene.   
På generalforsamlingen blev vi fint 
underholdt af Finn Sylvest Jensen 
med hans indslag om ”Danmarks 
smukkeste sømil” på Frederiksborg 
Slotssø. 
Vi kunne gå glade hjem med håb 
om en god sæson og med håb om 
igen at mødes i Ledøje-Smørum 
Historisk Forening. 

Finn 
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Gå på opdagelse langs Vandskelsvejen 
 
I bogen ”Turguide - Oldtidsstier i Nordsjælland” er der 

forslag til seks ture i de landskaber, som Vandskelsvejen 

gennemløber. Bogen, der er i praktisk lommeformat, er 

forsynet med illustrative kort med beskrivelser af land-

skabet og de kulturhistoriske steder, man møder under-

vejs. Få af turene gennemføres bedst i bil, mens de fle-

ste egner sig både til en tur på cykel eller en gåtur. Her 

er inspiration til mange timer, hvor natur og kulturhisto-

rie mødes. 

Bogen er udgivet af Oldtidsfonden, og her er oplysnin-

gerne i seks brochurer, som Oldtidsfonden tidligere har 

udgivet, samlet i kort og overskuelig form. 

Bogen kan bl.a. købes i Bog & Idé i Ballerup og i Sten-

løse Boghandel.  
                                                                        Inga Nielsen                                                                                                             

http://www.lshist.dk/
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Flodvej 75 G, 2765 Smørum  

Kontingentsatser 2021 
 

  Enkelt medlem   225 kr. årl. 
  Ægtepar     325 kr. årl. 
  

Vi anbefaler, at kontingentet betales via netbank til  
 

Reg.0320 konto nr. 3200212281 
 

 Husk dit navn i rubrikken, besked til modtager 
 
 

Der skal altid betales gebyr ved betaling i et  
pengeinstitut - også i Nordea i Ballerup.  
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Referat af generalforsamling  
 

den 12. juni 2021 
 
Formanden bød velkommen og beklagede den manglen-
de lyd grundet tekniske problemer. 
 
Valg af dirigent 
Elin Bindslev blev valgt til dirigent og konstaterede, at 
mødet var lovligt indkaldt. 
 
Bestyrelsens beretning 
På grund af corona blev der desværre ikke gennemført 
så mange arrangementer. Første bestyrelsesmøde efter 
generalforsamlingen den 7. marts 2020 måtte afholdes i 
skolegården. 
Turen til Andelslandsbyen, som foredraget efter gene-
ralforsamlingen ellers havde omhandlet, blev aflyst, 
men gennemføres nu i år. 
Svenskeslaget blev aflyst både sidste år og i år, men for-
ventes afholdt næste år med endnu mere kolorit. 
En lille skare deltog i rundvisningen på Diesel House. 
Bogen ”Glimt af Ledøje-Smørums tusindårige historie” 
blev uddelt til medlemmerne sammen med Årsskrift 
2020. Tak til Inga, Fredi og Holger for den fine bog. 
Salget er pt. gået i stå, men bogen kan nu igen købes på 
biblioteket. 
Nye udstillinger er udført af frivillige hjælpere, der har 
deres gang på skolen. 
På biblioteket har vi vist guldnakker, julepynt og stryge-
jern i en montre ved indgangen, og på 1. sal står der en 
montre med vores forskellige bøger. Vi har et ønske om 
at udstille bogbinderværkstedet i endnu en montre. 
Søndagsåbningerne er vellykkede på grund af Bent Thy-
gesens omtale heraf på Facebook. 
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Foreningens regnskab 
Hans Bindslev gennemgik regnskabet (Niels Henrik 
Rank havde forfald). Vi har omkring 300 medlemmer. 
På grund af de færre arrangementer i år er udgifterne 
mindre. Bogen ”Glimt …” er uddelt til alle medlemmer. 
Der er et lille overskud i regnskabet.  
Derefter gennemgik Hans regnskabet for Bog– og Mu-
seumskontoen.  
Det blev stillet et spørgsmål angående værdiansættelse 
af de resterende bøger. Det må bestyrelsen tage op! 
Regnskaberne blev i øvrigt godkendt af forsamlingen. 
 
Indkomne forslag 
Ingen. 
 
Fastsættelse af kontingent, herunder budget 
Kontingentet fortsætter uændret.  
Herefter gennemgik Hans budgettet for de to konti. 
Der blev stillet spørgsmål om årets  kommende nye bog 
skrevet af Lise Drewes ”En landsby der forsvandt. Om 
Smørumovre”. 
Budgettet blev godkendt. 
 
Valg til bestyrelsen 
Man genvalgte Line Ludvigsen, Knud Larsen, Annema-
rie Teuber og Ingrid Bay. 
 
Valg af to suppleanter 
Hannah Rank og Bent Thygesen blev genvalgt. 
 
Valg af to revisorer 
Ebbe Engmark og Birgit Kragh Larsen blev genvalgt. 
 
Revisorsuppleant 
Normann Frederiksen blev genvalgt. 
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www.lshist.dk 
 

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

og andre nyheder. 
 

Råbrovej 32   2765 Smørum   Tlf. 44 68 24 24 

OLIN PEDERSEN AUTO 

http://www.lshist.dk/
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Reception og præsentation af  
Årsskrift 2021 

 
Fredag den 3. december kl. 16.00  

 
 Alle medlemmer, bidragydere og sponsorer i forbin-
delse med ”Årsskrift 2021” og Lise Drewes Nielsens 
bog ”Smørumovre—Et landsbysamfund der forsvandt” 
inviteres til reception på Smørum gamle Skole den 3. 
december kl. 16.00. De nye udgivelser præsenteres, og 
foreningen står for et lille traktement.  
 
Til sidst får de fremmødte mulighed for at tage det nye 
årsskrift og den nye bog med hjem til flere timers 
spændende og informativ læsning. 

 

Brug tiden fornuftigt - opdater dine  

oplysninger hos historisk forening. 

 
Husk at give foreningen besked hvis du skifter adresse/
mailadresse, så vi kan sende en reminder om møder og 
give oplysning om aktuelt opståede begivenheder, som 
ikke har kunnet oplyses i SMÅNYT.  
 

Hvis du ikke modtager mail fra foreningen så 
skriv til:  hans@bindslev.info 
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Kommende aktiviteter 
Line Ludvigsen gennemgik planen for resten af året. Det 
vil også fremgå af Smånyt 2, der udkommer inden feri-
en, og som også bliver lagt på hjemmesiden. 
 
Eventuelt 
Ingrid Bay gjorde reklame for frivillige på Arkivet, som 
savner flere hænder. Arkivets medarbejdere mødes hver 
torsdag formiddag. 
Der blev foreslået, at man også reklamerede for bøgerne 
og smykket på Facebook. 
 
Der efterlystes anmærkning om handicapvenlig adgang 
til vores arrangementer. 
 
Der kom tillige et spørgsmål om tilmeldinger til arrange-
menterne, om ventelister og om evt. gentagelser af at-
traktive ture. Hertil blev der svaret, at vi har ventelister, 
som regel kun med et par stykker, at vi om muligt bestil-
ler to guider, nogle gange med forskudt tid. 
 
Et medlem undrede sig meget over, at formanden havde 
glemt i sin beretning at nævne turen til Tyskland. Det 
var ellers en rigtig fin tur.  
 
Til sidst fortalte Finn om næste års rejse til Sydengland. 
Afrejse med fly omkring den 12. september 2022 med 
Panter Rejser og med samme guide som på turen til 
Tyskland.  
 

Referent: Line  
 
 
 

 



6 

Arkæolog for en dag 

 
Lørdag den 7. august kl. 10-14 

 

Smørum gamle Skole 
 

Lørdag den 7. august kan du og din familie få en spæn-

dende og oplevelsesrig dag på Smørum gamle Skole. 

Med fingrene i historien graver vi os tilbage i fortiden i 

Egedal. 

I ROMU’s arkæologiske værksted udstyres børnene med 

metaldetektor, graveske og pensel. Vi skal have jord un-

der neglene og finde ting frem, som gemmer sig under 

mulden. For det er netop i jorden, at arkæologer fra mu-

seet har fundet ting og sager, der kan fortælle os mere 

om Egedals historie. Sammen med museets formidler 

skal børnene gætte på, hvad de finder, og hvornår det er 

fra, og måske har du en rigtig god historie om dit fund. 

Alle nye arkæologer får selvfølgelig et flot diplom med 

hjem. 

Tag familien med på tur til Den gamle Skole, hvor det 

også er muligt at spise madpakker ved gadekæret. Det 

arkæologiske værksted er åbent lørdag den 7. august kl. 

10.00-14.00. 

Arrangør: ROMU, Egedal Arkiver og Museum i samar-

bejde med Ledøje-Smørum Historisk Forening. 
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Turen i Smørumnedre                                      Foto: Hans Bindslev 
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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 
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Rundturen til Nordhavn                                    Foto: Hans Bindslev 

mailto:2765@mailreal.dk
mailto:2750@mailreal.dk
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Rundvisning i Ledøje Kirke 
 

Tirsdag den 31. august kl. 11.00 
 

Mødested: Foran Ledøje Kirke, Kirkevej 6  
i Ledøje, kl. 10.50 
 
Her mødes vi med Edith Tingstrup, som giver os en inte-
ressant og spændende rundvisning. 
Ledøje Kirke er en af Danmarks mest ejendommelige 
middelalderlige bygningsværker. Den ældste del, bestå-
ende af kor og skib af munkesten og kridt fra ca. 1225, 
er opført i tilknytning til en stormandsgård. Både kor og 
skib har en kvadratisk grundplan og er i to etager, hvoraf 
skibets er forbundet til overkirken via en åben skakt om-
kranset af polerede granitsøjler. Spor i skibets vestvæg 
antyder, at kirken har været forbundet med gården med 
en overdækket mellembygning. Tårnet er fra ca. 1500. I 
1887-92 blev der foretaget en gennemgribende restaure-
ring af hele kirken, så den genopstod som den oprindeli-
ge dobbeltkirke.  

Foto: Holger Agerskov 
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Norge og Danmark. Den kamp var mange interesseret 
i, så måske nogle fra Ledøje-Smørum har fulgt kampen. 
Den stod mellem nordmanden Einar Haave og danske-
ren Bjørn Nielsen. Hver aften blev trækkene omtalt i 
radioen, både i Norge og Danmark. Mange butikker ud-
stillede trækkene i deres vinduer. Desværre for Danmark 
tabte Nielsen til Haave. Så vidt jeg har kunnet finde ud 
af, så har der været adskillige af den slags radioskak-
kampe mellem Danmark og Norge i årene efter. F.eks. 
så man den 28. december 1983 i programoversigten for 
P1 dette indslag: 
 
 

 
 
 
Hvis du har oplevelser med radioskak, så hører vi gerne 
fra dig. Du kan skrive til Historisk Forenings næstfor-
mand Line Ludvigsen på mail naestformand@lshist.dk 
eller evt. ringe på 26 27 35 47. 

Georg Strong 

Axfield Consult ApS 

Kratlodden 46 
DK-2760 Måløv 

mailto:naestformand@lshist.dk
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RadioSkak – har du oplevet det? 
 
 

Museet i Smørum gamle Skole har fået indleveret et ra-
dioskak-spil. Det giver jo lidt sig selv, at det er skak, det 
drejer sig om. Men det kunne være sjovt, hvis nogen af 
medlemmerne eller andre, der ser dette, kan fortælle om 
deres oplevelser med radioskak. Hvordan foregik det? 
Havde I selv et radioskakspil? Hvor foregik det, der-
hjemme eller et andet sted?  Hvornår - årstal f.eks.? 
Hvor længe varede det? osv. osv. 
 
Det indleverede radioskakspil ser således ud med en  
æske af træ: 
I 1947 blev der så spillet en radioskak-kamp mellem 

Så vidt jeg har kunne finde ud af, så foregår radioskak 
stadig rundt om i verden. Men en særlig begivenhed 
med radioskak foregik 1.-4. september 1945, hvor Sov-
jetunionen og USA spillede mod hinanden. Der var ti 
skakmestre på hver side. Sovjetunionen vandt stort over 
USA, hvilket vakte en del opsigt på den tid. I 1941 hav-
de der i Sovjetunionen været en radioskak-match mel-
lem Moskva og Leningrad. I årene efter 1945 var der en 
række radioskakspil mellem forskellige nationer, f.eks. 
England-Sovjetunionen, Australien-Frankrig, Spanien-
Argentina og selvfølgelig USA-Sovjetunionen.  
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Turen er gratis for medlemmer, men kræver på grund af 
Corona et begrænset antal deltagere. Tilmelding fra  
torsdag den 26. august kl. 8.00 til lørdag den 28. ja-
nuar til Hannah Rank på 2465 6727 eller  
hannah.rank@hotmail.com  

Skorstensfejermester 
 

Rene Tausø Bak 
  

Mobil tlf.: 22169427 

E-mail: skorstensfejeren@tunenet.dk  

 

mailto:hannah.rank@hotmail.com
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Foredrag med Henning Broman 
 

Torsdag den 9. september 2021 
 

i Smørum gamle skole kl. 19.30 
 

Tidligere dommer ved retten i Ballerup og Glostrup, 
Henning Broman, fortæller om dommerens værste histo-
rier i forbindelse med hans spændende liv og oplevelser i 
jobbet. Henning Broman er en meget empatisk og humo-
ristisk mand, og vi får mange gode grin og sjove histori-
er om de sager, han har deltaget i.  
Turen er gratis for medlemmer, men kræver på grund af 
Corona et begrænset antal deltagere. Tilmelding fra  
mandag den 6. september kl. 8.00 til onsdag den 8. 

september til Hannah Rank på 2465 6727 eller                             

hannah.rank@hotmail.com 

Henning Broman 
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Tur til Frihedsmuseet,  
Churchillparken 

 

Fredag den 26. nov. kl. 10.15 eller kl. 11.00 

 

Mødested: Esplanaden 13, 1263 København 

 

Mødetid: 10 minutter før omvisning 
 

Frihedsmuseet er museet for Danmarks modstands-
kamp under besættelsen i 1940-45. 
Da museet brændte ned efter en påsat brand i 2013, 
blev det besluttet at bygge et helt nyt og mere tidssva-
rende museum på samme sted i Churchillparken ved 
Kastellet. 
Heldigvis overlevede alle de uerstattelige genstande fra 
besættelsestiden branden. I dag er de enten udstillet på 
museet eller sikkert opbevaret på magasin. 
En stor del af det nye museum er underjordisk, og gæ-
sterne går bogstaveligt talt under jorden for at tage på 
en rejse gennem besættelsestidens Danmark. 
Vi har bestilt to omvisninger hver á én time. Når man 
tilmelder sig, skal man oplyse evt. ønske om første el-
ler anden omvisning. Man vil efterfølgende få besked 
om, hvilket hold man er på. 
Man er velkommen til efter omvisningen at gå rundt i 
udstillingerne på egen hånd, fx med en autoguide. Man 
kan også besøge caféen. 
 
Tilmelding til lineludvigsen@hotmail.com eller 
2627 3547 fra den 1. november kl. 8 .00 til den 7. 
november. 

mailto:hannah.rank@hotmail.com
mailto:lineludvigsen@hotmail.com
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Kom med på en rejse gennem Københavns historie. Turen 

byder på et rigt udvalg af historier om København 

og københavnere gennem tiden. Mød det første kendte 

spor af menneskelig aktivitet i Hovedstadsområdet. Hør 

om skelettet af en kriger fra middelalderen og fortællinger 

om de store epidemier og brande, som har været med til 

at forme det København, vi kender i dag. Se den interakti-

ve bymodel, som viser byens puls og udvikling. 

 

Arrangementet er gratis for foreningens medlemmer. 

Der er begrænset antal deltagere fordelt på to hold 

(henholdsvis kl. 13.00 og kl. 14.30).  

 

Bindende tilmelding sker efter princippet ”først til 

mølle” fra den 14. oktober 2021 kl. 8 til og med den 

25. oktober 2021 til Finn Larsen på 

mail irishaven45@mail.tele.dk eller tlf. 21 40 18 45. 

Oplys venligst evt. ønske om tidspunkt (holdet kl. 

13.00 eller holdet kl. 14.30). 

Buehøjgård 
Møbler 
46769600 

11 

I Lise Nørgaards fodspor i 
Roskilde 

 

Tirsdag den 28. september kl. 11.00 
 

Mødested: Ved de store vaser   
Hestetorvet kl.10.50 

 

Lise Nørgaard er født i Roskilde og voksede op i den sto-
re villa, hvor hun boede med sine forældre, lillesøster 
Gerda, lillebror Kaj og moster Bob, som hjalp med prak-
tiske ting i hjemmet. Her hentede Lise Nørgaard inspira-
tion til de mange folkekære historier i den populære tv-
serie Matador. Hendes rødder i byen har også sat sit ty-
delige præg på flere af hendes senere bøger bl.a. “Kun en 
pige”, der beskriver hendes opvækst i grossererhjemmet i 
Roskilde. Glæd jer til en oplysende og fornøjelig byvan-
dring.  
Turen er gratis for medlemmer, men kræver på grund af 
et begrænset antal deltagere tilmelding fra torsdag den 
23. september kl. 8.00 til lørdag den 25. september til 
Hannah Rank på tlf. 2465 6727 eller på mail  
hannah.rank@hotmail.com 

mailto:irishaven45@mail.tele.dk
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Musikalitet – er det noget,  
der kommer os ved? 

 

Foredrag 
 

Torsdag den 7. oktober kl. 19.30 
 

i Smørum gamle Skole 

 

Vi har tidligere stiftet bekendtskab med aftenens fore-
dragsholder Pia Dahl, der fortalte om kalkmalerier på 
vores generalforsamling og senere tog imod os i Fane-
fjord Kirke på sommerturen sidste år. Pia er organist, 
chefdirigent for et mandskor, foredragsholder og blok-
fløjtenist. De af jer, der mødte hende forrige år, ved, at 
hun er meget spændende at høre på. 
Om aftenens emne skriver Pia:  
 

Musik og identitet.   
Det første, det ufødte barn hører i moders liv, er hjerte-
slaget, pulsen, rytmen, livets rytme. Det sidste, den dø-
ende hører, er vores stemmer, lydene omkring os … mu-
sikken, livets musik. Alle mennesker har en musikalitet, 
en fornemmelse ikke bare for rytme, melodi og harmoni, 
men for en musikalsk tilgang til livet og livets udfordrin-
ger. Til det menneskelige udtryk, til kommunikation. ”At 
være musikalsk” er ikke bare et spørgsmål om at kunne 
synge rent eller være god på et dansegulv – musikalitet 
er en måde at være i verden på. Det er det, dette fore-
drag handler om.   
 

Foreningen byder på kaffe, te og kage i pausen, hvis det 

er muligt til den tid. I skrivende stund ved vi ikke om, 

der stadig vil være restriktioner på deltagerantallet, så 

derfor bedes I tilmelde jer til Line på 2627 3547 eller 

til lineludvigsen@hotmail.com fra den 21.9 kl. 8.00 

til den 26.9. 
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Besøg på Københavns Museum –  
København fra istid til nutid 

 

Torsdag den 28. oktober 2021 
kl. 13.00 eller kl. 14.30 

 

Mødested Stormgade 18, 1555 København V 
Mødetid senest 10 minutter før besøgsstart 
  

Københavns Museum flyttede til den nuværende adresse 

på hjørnet af Stormgade og Vester Voldgade i 2020. 

Den fredede bygning er fra 1894 og har huset først Over-

formynderiet og senere Børneværnet og Boliganvisnin-

gen. Vi får en rundvisning på ca. 60 minutter i museets 

faste udstilling, ”København fra istid til nutid.” Museet 

skriver på hjemmesiden følgende om udstillingen: 

Forsætter på side 14  

mailto:lineludvigsen@hotmail.com

