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SMÅNYT udgives af  
Ledøje-Smørum Historisk Forening 

Adresse: Finn Sølvbjerg Hansen,  
Ledøje Ndr. Gade 9, 2765 Smørum 

Tlf.: 44 65 99 27 

Tryk: RC Grafisk, Stiager 88b, 2600 Glostrup 

Tlf: 44 97 60 33 

 

Forsidefoto: Hans Bindslev 

Svenske Slaget 2022 

 

LEDØJE SMØRUM HISTORISK FORENING 

(Stiftet 1972) 
Hjemmeside: lshist.dk 

 

Formand: 
Finn Sølvbjerg Hansen, 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: 
    Hans Bindslev, Måløv, 53 77 54 55 

    Knud Larsen, Smørumnedre, 21 37 50 47 

    Annemarie Teuber, Bagsværd, 20 94 34 93 

    Bent Thygesen, Smørumnedre, 44 97 50 54 

 

Suppleanter: 
    Hannah Rank, Smørumnedre, 24 65 67 27 

    Ingrid Bay, Veksø, 23 31 99 44 

  

Revisorer: 
Ebbe Engmark, Smørumnedre, 22 97 72 60 

Birgit Kragh Larsen, Smørum, 21 77 57 48 

 

Revisorsuppleant: 
Normann Frederiksen, 26 22 58 02 

 

Webmaster:  
Georg Strong, 51 34 64 78 

 

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 

 

Nu hvor vi er sluppet fri af corona-
ens favntag, er det en glæde, at vi er 
kommet godt i gang med vores akti-
viteter i Historisk Forening. Herun-
der kan der nævnes vores foredrag 
og ture. 

 

Her prøvede vi noget nyt, idet vi 
normalt har kørt med, at deltagelse 
ved besøg var gratis for deltagerne. 
Vi var nødsaget til at bede om beta-
ling for arrangementet på den tidli-
gere Flyvestation Værløse, da det 
omhandlede både foredrag, rundvis-
ning blandt flyene i hangaren samt 
kaffe/kage og spisning. 

 

Historisk Forening deltog i et fælles 
arrangement med Egedal Arkiv samt 
Stenløse og Ølstykke historiske for-
eninger om ”Forsvundne Arvinger” 
med over 200 deltagere. 

Ved Svenske Slaget, som var genop-
stået efter to års pause, havde vi o-

ver 20 frivillige med i vores telt. En 
stor tak til dem der deltog. Vi fik 
udsolgt af prangerpunge, og der var 
også rigtig travlt ved vores mønt-
slagning. 

 

Vi ser frem til Historisk Forenings 
rejse til Sydengland nu, hvor det 
igen er mulighed at rejse udenlands. 

 

Til slut vil jeg ikke undlade at næv-
ne, at Ledøje-Smørum Historisk 
Forening i år kan fejre 50 års Jubilæ-
um. Det er vi utrolig stolte over. 

 

Ha' en rigtig god sommer til vi ses 
igen. 

Finn 
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Referat af generalforsamling  
den 5. 3. 2022 

 

Formanden, Finn Sølvbjerg Hansen, bød velkommen. 
 

Valg af dirigent 
Bent Ravn valgt med applaus. 
 

Bestyrelsens beretning 

Finn gennemgik ”corona-årets” ture og arrangementer 
godt suppleret af Bent Thygesens PowerPoint-præsent-
ation. Finn fremhævede hjemmesiden, som er blevet rig-
tig god og kan anbefales, når man vil følge med i, hvad 
der sker i foreningen. 
Desuden fortalte Finn, at kommunen har startet et Hold 
hjernen frisk-projekt, hvor Finn har givet tilsagn om en 
vandretur rundt i Smørumnedre ved Inga Nielsen den  
1. juni 2022. Formanden nævnte også sine tanker om næ-
ste års rejse til det antikke Grækenland. Årets rejse går 
som bekendt til Sydengland. Finn forklarede, hvorfor 
prisen bl.a. på grund af entréudgifter på 1700 kr. ikke 
kunne holdes under de foreslåede 10.000 kr. 
 

Foreningens regnskab 

Niels Henrik Rank gennemgik regnskabet. Der har været 
lidt større udgifter i år, bl.a. på grund af nogle lidt dyrere 
arrangementer. Det gav et underskud på godt 11.000 kr. 
Vi har pt. godt 300 medlemmer. Bog- og Museumskon-
toen har et underskud på godt 6.000 kr. Bog og Årsskrift 
er de store poster. Men vi har også et pænt lager af bø-
ger, der løbende kan sælges. Saldoen er nu på 230.000 
kr.  
Regnskaberne blev i øvrigt godkendt af forsamlingen. 
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Indkomne forslag 

Ingen. 
 

Budget og fastsættelse af kontingent 
Niels Henrik Rank uddelte og gennemgik budgettet for 
2022. Kontingentet fortsætter uændret 225 for enkelt 
medlem og 325 for et par. 
 

Valg til bestyrelsen 

Man genvalgte Finn Sølvbjerg Hansen, Niels Henrik 
Rank og Hans Bindslev. 
 

Valg af to suppleanter 
Hannah Rank blev genvalgt, og i stedet for Bent Thyge-
sen, der er trådt ind i bestyrelsen, blev Ingrid Bay valgt. 
 

Valg af to revisorer 
Ebbe Engmark og Birgit Kragh Larsen blev genvalgt. 
 

Revisorsuppleant 
Normann Frederiksen blev genvalgt. 
 

Kommende aktiviteter 
Line Ludvigsen gennemgik planen for resten af foråret. 
Planen fremgår af bagsiden på Smånyt 1, dog kommer 
der en ændring, idet foredraget om krigssejlerne den 5. 
april 2022 bliver erstattet af et foredrag om redningshe-
likopterne. Det foregår på Værløse Flyvestation. Æn-
dringen vil blive annonceret på mail til medlemmerne 
og på hjemmesiden. 
Line fortalte også om planerne for henholdsvis Svenske 
Slaget den 22. maj og for vores 50-års jubilæum, der 
afholdes med en reception i Kulturhuset torsdag den 9. 
juni kl. 16 – 18 og med et Åbent Hus-arrangement søn-
dag den 12. juni kl. 13 – 16. Medlemmerne opfordredes 
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til at skrive sig på sedlen på døren, hvis man kan hjælpe 
den 22.5. 
 

Eventuelt 
Svend Waltenburg foreslår, at man arrangerede en rigtig 
festmiddag til fejring af jubilæet. 
 

     Referent: Line Ludvigsen  

RealMæglerne Viggo Axelsen 

REalisme - REspekt – REspons 
 

RealMæglerne 
Viggo Axelsen, Smørum 
Flodvej 73B 
2765 Smørum 
T: 4497 3921 

E: 2765@mailreal.dk 

 

RealMæglerne 
Viggo Axelsen, Ballerup 
Bydammen 8 
2750 Ballerup 
T: 4465 2000 

E: 2750@mailreal.dk 

www.realmaegler.dk 

MÆGLERNE 
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Danske Krigssejlere 1940-45 

 

Tirsdag den 23. august 2022 kl. 19.30 

 

Smørum gamle Skole 

 

Ved Danmarks besættelse den 9. april 1940 besluttede 
kaptajner og besætninger, ca. 6.300 mand, på mere end 
245 danske handelsskibe at sejle til allierede havne for 
at tilbyde deres hjælp. 
På grund af den næsten kampløse besættelse var Dan-
mark ikke i høj kurs derude. Danske kræfter i Storbritan-
nien og USA fik dog efterhånden overbevist myndighe-
derne om, at de danske søfolk var gode nok, og de sejle-
de hele krigen for de allierede i Atlanterhavet, Nordha-
vet og Stillehavet. 
Morten Bach fra 3F Transportgruppe vil fortælle os om 
krigssejlernes farefulde tjeneste i konvoj-sejlads m.m. 
og Finn Guldberg Pedersen viser os personlige papirer 
fra nogle af søfolkene. 
Fra jul 1943 fik de danske skibe også tilladelse til at sej-
le under Dannebrog. Der deltog 30 bevæbnede danske 
handelsskibe og knap 800 danske søfolk i invasionen i 
Normandiet den 6. juni 1944. I løbet af krigen omkom 
1.100 søfolk ved torpedering og luftangreb, og 137 dan-
ske skibe gik tabt. 

Foto: Mindelunden.dk 



7 

Historien hugget i sten 

 

Tur til historiske sten i Jonstrup 

 

Torsdag den 8. september 2022 kl. 14 

 

Mødested: Ved stenene på Perimetervej 
       mellem hangar 3 og 4 

 

Mødetid: 13.50 

 

Stenhugger Olav Johannisson, der har hugget stenene, 
har lovet os en rundvisning. Olav fortæller selv:  
 

15.000 års historie i Jonstrup ligger mejslet i 21 store 
natursten på flyvestationen mellem hangar 3 og hangar 
4 (Perimetervejen). Jeg vil give en rundvisning, hvor jeg 
vil fortælle om projektet, om ideen bag og ikke mindst 
om historien bag de enkelte motiver.  
Jeg bor i Hareskov, og det er mig, der har hugget stene-
ne, ligesom andre til det offentlige rum i Furesø bl.a. 
Farum Søsti med ti behuggede sten på ruten rundt om 
søen og chikanestenen midt på Ballerupvej i Værløse. 
 

Foto: Hans Bindslev 
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Skorstensfejermester 
 

Rene Tausø Bak 

  
Mobil tlf.: 22169427 

E-mail: skorstensfejeren@tunenet.dk  

 

Mødestedet for rundvisningen er ved stenene, og arran-
gementet tager 1-1,5 time. Vær opmærksom på vejrud-
sigten og den rette påklædning - det kan blæse ret meget 
derude.  
Du kan evt. se en gennemgang af stenene og få en for-
smag på turen på vores hjemmeside: www.lshist.dk. 
Arrangementet er gratis for foreningens medlemmer, 
men da der er begrænset antal deltagere, kræver det til-
melding. 
Bindende tilmelding fra den 29. 8. kl. 8.00 til den 2. 
9. kl. 16 til lineludvigsen@hotmail.com eller tlf.:  
2627 3547. 

Foto: Hans Bindslev 
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Store Nordiske Krig 

 

Onsdag den 28. september 2022 kl. 19.00 

 

Smørum Kulturhus 
 

Smørum Bibliotek og Historisk Forening er gået sam-
men om et arrangement med forfatteren Dan H. Ander-
sen.  
Dan H. Andersen udgav i 2021 et tobindsværk ”Store 
Nordiske Krig”, som fortæller om den afgørende krig, 
der forandrede Europas historie. Via Store Nordiske 
Krig etablerede Rusland sig som europæisk stormagt på 
bekostning af Sverige, men den bragte også Danmark 
væsentlige fordele.  
Efter sommerferien vil I modtage en mail med nær-
mere besked omkring tilmelding til arrangementet. 

Foto: danhandersen.dk 
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Besøg i Smørum Kirke 

 

Tirsdag den 11. oktober 2022 kl. 10.50 

 

Mødested: Kirkevangen 4, 2765 Smørum 

 

Smørum Kirke er oprindelig en romansk Kirke som me-
nes bygget omkring 1170. Den bestod af et skib og et 
mindre kor. Den var opført af råt tilhugne kampesten. 
Ifølge sagnet vedtog man på Isøre tinge at indføre kri-
stendommen i Smørum. Man samlede sten på marken til 
byggeriet og udvalgte en grund mellem Hove og Smø-
rumovre. Men hvad man byggede om dagen, blev revet 
ned om natten af onde kræfter. Derfor flyttede man kir-
kebyggeriet til den nuværende plads. Det nuværende 
skibs langmure stammer fra den oprindelige kirke.  
I 1396 blev tårnet opført og formodentlig blev det oprin-
delige kor nedrevet og det udvidede kor tilføjet. Tårnet 
og det nuværende kor er opført i munkesten samt kvadre 
i faksekalk og skånsk sandsten. Ifølge legenden er tårnet 
blevet opført af nedrivningsmateriale fra Ledøje Kirkes 
borg. (kilde Wikipedia) 
Arrangementet er gratis for foreningens medlemmer. 
Bindende tilmelding til Hannah Rank fra den 4. ok-
tober til og med den 7. oktober 2022 på tlf. 2465 6727 
eller på mail: hannah.rank@hotmail.com 

Foto: ls-kirker.dk 
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Foredrag ”Livet er svært,  
men matematik er sværere”  

 

En historie om Storm P og hans livssyn  
ved Erik Lindsø 

 

Tirsdag den 25. oktober 2022 kl. 19.30 

Smørum gamle Skole 
  

Foredraget er forsøgt gennemført to gange, men blev 
aflyst begge gange på grund af  COVID-19. Tredje gang 
er forhåbentlig lykkens gang. 
 

Erik Lindsøs foredrag er en historie om Storm P og  
hans humor og livssyn, som det kommer til udtryk i de 
over 3.000 fluer, han producerede fra 1939 til1949. Men 
foredraget giver også eksempler på det aftryk, Storm P 
har sat på dansk humor, når den er bedst. 
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Foredraget er en hjertevarm rundrejse i livsglædens, 
smilets og den muntre alvors univers, som man møder 
det hos Storm P. "Havde Storm P været barn i dag, var 
der givet blevet stillet et par diagnoser på ham, og han 
var blevet vaccineret mod at have ild i røven. Styrken 
ved Storm P er, at han aldrig blev voksen. Han så ver-
den i børnehøjde, det er det, der gør ham sjov," forkla-
rer Erik Lindsø. 
Erik Lindsø er forfatter og kulturjournalist og en af lan-
dets mest efterspurgte foredragsholdere og fortællere, 
der med muntre historier og humorens bid sætter tilvæ-
relsen under lup. Han har været højskoleforstander på 
Rønshoved Højskole, programmedarbejder i Danmarks 
Radio og redaktør for Højskolebladet og magasinet 
Grænsen. Han har tillige været tilknyttet Rødding Høj-
skole. 
  

             

OLIN PEDERSEN AUTO 
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Tur til Medicinsk Museion 

 

Tirsdag den 8. november 2022 kl. 11.15 

 

Mødested: Bredgade 62, 1260 København K. 
 

Medicinsk Museion blev grundlagt som Medicinsk Mu-
seum i 1906 af en gruppe københavnske læger. I dag 
råder museet over en af verdens største og rigeste medi-
cinske samlinger. 
Bygningen blev indviet i 1787 som Det Kongelige Ki-
rurgiske Akademi. I 1842 blev akademiet og det medi-
cinske fakultet på Københavns Universitet slået sam-
men. Frem til 1942 blev der uddannet læger her. 
Medicinsk Museion er et universitetsmuseum under Det 
Sundhedsvidenskabelige Fakultet på Københavns Uni-
versitet. 

Foto: Medicinsk Museion 
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Her forskes i medicinsk-humanistiske emner og forsk-
ningskommunikation. Udstillinger og events er en del af 
det eksperimenterende arbejde. 
Medicinsk Museions udstillinger og events reflekterer 
over sundhed og sygdom. 
 

Der er begrænset antal deltagere. 
Bindende tilmelding sker efter princippet ”først til 
mølle” fra den 1. november kl. 8 til og med den 4. no-
vember 2022 til Hannah Rank  
hannah.rank@hotmail.com eller tlf. 24 65 67 27 

Foto: Medicinsk Museion 

Foto: Medicinsk Museion 
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Reception og præsentation af  
Årsskrift 2022 

 

Fredag den 2. december kl. 16 - 18 

 

 Alle medlemmer, bidragydere og sponsorer i forbin-
delse med Årsskrift 2022 inviteres til reception på 
Smørum gamle Skole den 2. december kl. 16.00. Det 
nye årsskrift præsenteres, og foreningen står for et lille 
traktement.  
 

Til sidst får de fremmødte mulighed for at tage det nye 
årsskrift med hjem til et par timers spændende og in-
formativ læsning. 

Foto: Hans Bindslev 
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Foto: Hans Bindslev 
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Buehøjgård 

Møbler 
46769600 
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Flodvej 75 G, 2765 Smørum  

Kontingentsatser 2022 

 

  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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Tilmeldingsproceduren  
til arrangementer. 

  

Når du vil tilmelde dig et arrangement, hvor der er til-
meldingspligt, eller et arrangement, der koster noget, er 
fremgangsmåden følgende: 
  

1. Du kan tilmelde dig pr. mail eller telefon,  
 men først fra det tidspunkt, der er angivet  
 ved arrangementet.                                                                                                         
 Tilmeldinger før tidsfristen er ikke        
 gyldige. 
 

2. Efter tilmeldingen får du en tilbagemelding. 
Heraf fremgår det, om du er optaget eller ej. 

 

3. Når du er optaget, indbetaler du det aktuelle 
beløb på reg. 0320 konto 3200212281 og 
skriver dit navn i rubrikken, besked til modta-
ger. 

 

4. Tilmeldingen er gældende, når du har betalt, 
og den er bindende. Medlemmer har fortrins-          
ret. 
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Registrering 

 

I anden halvdel af 2022 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 3022 4720.     

Onsdag d. 17. august 
Torsdag d. 1. september 
Tirsdag d. 13. september 

Tirsdag d. 27. september 
Onsdag d. 12. oktober 
Mandag d. 24. oktober 

Mandag d. 7. november 
Tirsdag d. 22. november 
Onsdag d. 7. december 

Den 23. august kl. 19.30 

Danske Krigssejlere 

Sted: Smørum gamle Skole 

 

Den 5. september kl. 19.30 

Rejseaften for deltagerne på rejsen 

Sted: Smørum gamle Skole 

 

Den 8. september kl. 14.00 

Historien hugget i sten 

Sted: Perimetervej mellem hangar 3 og 4, Værløse 

 

Den 28. september kl. 19.00 

Store Nordiske Krig 

Sted: Smørum Kulturhus 

 

Den 11. oktober kl. 11.00  
Rundvisning i Smørum Kirke 

Sted: Kirkevangen 4, Smørum 

 

Den 25. oktober kl. 19.30 

Livet er svært, matematik er sværere 

Sted: Smørum gamle Skole 

 

Den 8. november kl. 11.30 

Medicinsk Museion 

Sted: Bredgade 62, 1260 Kbh. K.  
 

Den 21. november kl. 19.00 

Billedaften for deltagerne på rejsen  
Sted: Smørum gamle Skole 

 

Den 2. december kl. 16 - 18 

Reception for Årsskrift 2022 

Sted: Smørum gamle Skole 

 


