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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, Nørre Allé 44, 2600 Glostrup 

Tlf: 44 97 60 33 

 

Forsidefoto: Georg Strong. 
Overrækkelse af Frivillighedsprisen 2021 

 

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 

    Ingrid Bay, Veksø, 23 31 99 44 

 

Suppleanter: 
    Hannah Rank, Smørumnedre, 24 65 67 27 

    Bent Thygesen, Smørumnedre, 44 97 50 54 

  

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 

 

Håb og lys.  
 

Der trækker igen mørke Corona 
skyer op. Vi må håbe, at det ikke 
betyder en nedlukning af Historisk 
Forenings aktiviteter, som vi tidli-
gere var ude for, da det var værst.  
 

Heldigvis kan vi se tilbage på en 
god periode her i sensommeren og 
efteråret. Her var det en stor ære og 
glæde at se Inga Nielsen modtage 
Egedals Kommunes Årets Frivillig-
heds Pris ikke mindst for hendes 
fantastiske arbejde med bogen, 
”Glimt af Ledøje-Smørums tusind-
årige historie, Vigtige fund og be-
givenheder”. Man må sige, at det er 
en flot præsentation af Ledøje-

Smørum. Nu kan vi med rette sige, 
at vi er kommet på landkortet. End-
videre kan vi vente os en bogudgi-
velse mere, som bliver præsenteret 
ved Historisk Forenings reception 
den 3. december 2021.  
 

Vores årlige udlandsrejse til 
Sydengland blev ikke til noget i år, 
men vi forventer at kunne komme 
afsted i uge 37 i 2022. Til gengæld 
deltog 45 medlemmer i en oplevel-
sesrig tredagstur til Midtjylland i 
St. St. Blichers fodspor samt et be-
søg på Moesgaard Museums Nean-
dertaludstilling.  
 

Med ønske og håb om en rigtig 
glædelig jul og et lykkebringende 
nytår til alle. 

Finn 
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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 11. januar 2022, kl. 19.30, 
i Smørum gamle Skole 

  

Foredraget er en hjertevarm rundrejse i livsglædens, smi-
lets og den muntre alvors univers, som man møder det 
hos Storm P. En dag, hvor Storm P. står med sit staffeli 
på gaden og maler, spørger en forbipasserende: ”Storm 
P., kan De ikke tegne de mennesker, så de ligner?”. 
Storm P. svarer: ”Jo, det kan jeg godt, men det nænner 
jeg ikke”. 
Storm P er blevet kaldt Danmarks største humorist. Det 
er en belastende titel at få hæftet på sig, men Storm P 
kunne bære den. Han blev en gang spurgt, hvordan det 
var at være en morsom mand, og han svarede: ”Jeg er 
ikke nogen særlig morsom mand, men når jeg ser ud 
over livet, så bliver dét morsomt.”  ”Det var den evne, 
han besad," siger Erik Lindsø. "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 rø-
ven. Styrken ved Storm P er, at han aldrig blev voksen. 
Han så verden i børnehøjde, det er det, der gør ham 
sjov," forklarer Erik Lindsø. 
Erik Lindsøs foredrag er en historie om Storm P, hans 
humor og livssyn, som det kommer til udtryk i de over 
3.000 fluer, han producerede fra 1939 til1949. Men fore-
draget giver også eksempler på det aftryk, Storm P har 
sat på dansk humor, når den er bedst. "Humoren gør os 
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på en gang både lattermilde og gavmilde - ligesom 
Storm P," lyder det fra 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. Erik Lindsø har bl.a. udgivet bøgerne ”Der er nu 
noget ved livet, man ikke finder andre steder” og ”Livet 
er i det mindste en historie værd”. 
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Glimt fra oldtidens Ledøje og Smørum 

  

Foredrag ved Inga Nielsen  
tirsdag 25. januar 2022 

  

Smørum gamle Skole kl. 19.30 

  

Fra ældre stenalder har vi en vigtig stenalderboplads, der 
lå ved Lunden ud til Værebro Ådal. Bondestenalderen 
byder på nogle af landets fineste offerøkser fundet nær 
Sørup Rende. Bronzealderen er særlig spændende. Her-
fra stammer de fleste af vore imponerende gravhøje og 
dertil hørende fund af bopladser samt Danmarks største 
bronzedepotfund, Smørumovredepotet. Noget helt sær-
ligt er en 13 cm høj forgyldt relieffibula fundet ved Ho-
ve Mølle. Fra jernalderen og vikingetiden har vi Rytter-
kærgravpladsen. Et halssmykke fra jernalderen og fun-
det af Danmarks tungeste guldarmring vidner på uden-
landske forbindelser og om områdets betydning i yngre 
jernalder og i vikingetiden. 
Foredraget tager udgangspunk i Værebro Ådal, hvis be-
tydning for områdets historiske udvikling er meget stor. 



6 

Besøg i Den russiske-ortodokse Kirke 

 

Tirsdag den 8. februar 2022 kl. 11.00 

 

Mødested: Bredgade 53, 1260 København K. 
Mødetid: 10 minutter før omvisningen 

 

Den russiske ortodokse skt. Aleksander Nevskij Kirke 
ligger på en af hovedgaderne i København. Dens karak-
teristiske arkitektur, i særdeleshed de gyldne kupler kro-
net med majestætiske kors, tiltrækker omgående de for-
bigåendes opmærksomhed. 
Da prinsesse Dagmar, som var datter af den danske 
Kong Christian IX, giftede sig med den russiske tronføl-
ger storfyrst Aleksander (Den fremtidige kejser Aleksan-
der III) konverterede hun til den Ortodokse Kirke og 
blev senere kejserinde af Rusland som Maria Fjodorov-
na. Hun udtrykte under et af sine utallige besøg i Dan-
mark sit ønske om at have en kirke i København i stedet 
for det kapel, hun hidtil havde brugt. 
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Efter at kejser Aleksandet III, der af det russiske folk 
blev kaldt ”Fredsskaberen”, havde besteget tronen, an-
skaffede den russiske regering et lille stykke jord i Bred-
gade og gav 300.000 guldrubler til opførslen af kirken. 
Kejseren selv donerede yderlig 70.000 guldrubler af sine 
private midler. 
Tilmelding til hannah.rank@hotmail.com eller  
24 65  67 27 fra den tirsdag den 2. februar kl. 8.00  
til lørdag den 5. februar. 

Skorstensfejermester 
 

Rene Tausø Bak 

  
Mobil tlf.: 22169427 

E-mail: skorstensfejeren@tunenet.dk  
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Generalforsamling 

 

Den kommende ordinære generalforsamling finder sted 

 

Lørdag den 5. marts 2022 kl. 14.00 

 

Smørum gamle Skole 
 

Forslag til dagsordenen bedes givet til bestyrelsen senest 
den  8. januar 2022. Det endelige forslag til dagsorden 
bliver udsendt i næste nummer af Smånyt. 
 

Efter generalforsamlingen ca. kl. 15.30 er der fore-
drag om Egholm Museum/Slot, som er første besøg 
på vores sommerturen søndag den 19. juni. Vi skal 
også forbi Sporvejsmuseet Skjoldenæsholm på turen.  
 

Reserver allerede nu dagen! 

Egholm Slot i Hornsherred. 
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Egholm Slot er bygget 1842 af Wolfgang Von Haffner. 
Det er med sine 2000 m2 beboelse et lille slot, men med 
en stor historie. Det slot, som ligger på holmen i dag, er 
det fjerde på stedet, og der kan fra Egholm trækkes tråde 
tilbage til 1200-talet og til mordet på kong Erik Klipping 
i Finderup lade i året 1286.  
 

Sporvejsmuset Skjoldenæsholm er et levende museum 
og et kørende museum. Du oplever kollektiv transport, 
som den tog sig ud i slutningen af 1800-tallet og i  
1900-tallet.  

             

OLIN PEDERSEN AUTO 

Motiv fra Sporvognskalenderen 2022.  
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Edith Tingstrup fortæller om Ledøje Kirke. 

Lise Nørgaards fodspor i Roskilde.              Foto: Hans Bindslev 
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Buehøjgård 

Møbler 
46769600 
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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 

 

Gartneriet Rosenlund 
 

v/ Aage Jacobsen 
Skebjergvej 33 

44971637 
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Den Folkeoplysende Frivillighedspris 2021 som Inga modtog af 
formand for Kultur– og Erhvervsudvalget Charlotte Haagendrup. 

Finn overrækker gaver og blomster til Inga. Foto: Georg Strong 
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Annelie Abele 

Henrik Severin Hansen 

Anne Mette Adrian 

Line Mette Andrup 

Lars Friis 

Tenna Havgaard 

Jens Havgaard 

Morten Thomsen Højsgaard 

Peer Jul Jeppesen 

Steen Knudsen 

Velkommen til nye medlemmer 
 

I 2021 har foreningen fået 20 nye medlemmer. Der skal her 
lyde et stort velkommen til: 

Vi håber, I får glæde af jeres medlemskab. I er, som og-
så alle andre medlemmer, meget velkommen til at delta-
ge i vort arbejde med registrering af effekter og udform-
ning af udstillinger. 

Irene Pedersen 

Olin Pedersen 

Lars Petersen 

René Sangstad 

Arne Staal Ibsen 

Poul Ulrik 

Anders Mygind 

Lene Lorensen 

Zita Korsholm 

Børge Salling 
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St. St. Blichers gravsted.                                Foto: Hans Bindslev 

Skanderborg Slotskirke.                                  Foto: Hans Bindslev 



16 

Sponsorer og annoncører 

 

Vi takker alle de mange lokale erhvervsdrivende, der 
som sponsorer gør det muligt for os forsat at udgive  
Historisk Forenings Årsskrift. 
     Støt dem, de støtter os! 

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 fortrinsret. 
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www.lshist.dk 

 

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

og andre nyheder. 
 

 

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 

Restaurant Kongemosen 
Kongemosen 1, Smørumnedre 

tlf.: 44 68 45 45 
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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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Prisliste 
 

Bøger og smykker kan købes ved henvendelse til for-
eningens kasserer Niels Henrik Rank, Hyldekær 29, 
2765 Smørum, tlf: 4465 1900, mobil: 20274070, mail: 
kasserer@lshist.dk Bøgerne kan desuden købes, når 
museet i Smørum gamle Skole har åbent kl. 13-16 den 
første søndag i måneden. 
 

Bøger 
”Fra fæstebonde til selvejer – Smørumnedre 1787-

1930”. N.O. Riis-Nielsen. Kr. 100. 
”Historiske optegnelser om Ledøje-Smørum sogne fra 
Oldtiden til nyere tid”. J.P. Jørgensen. Kr. 50. 
”Ledøje Kirke – en stormands kapel”. Jens Jørgen Ny-
gaard. Kr. 100. 
”Smørum Friskole”. Jubilæums CD. Kr. 75. 
”Ak, hvor forandret! Ledøje Landsby fra1930’erne –
1980’erne”. Kr. 100. 
”Glimt af Ledøje-Smørums historie -Vigtige fund og 
begivenheder”. Kr. 100. Ikke medlemmer Kr. 125. 
”Årsskrift 2016– 2021”. kr. 60. 
 

Museumssmykker 
Sølvsmykke. Kr. 425. Bronzesmykke. Kr. 250. 

Smykkerne, som er kopier af et 
vikingesmykke fundet under 
”Rytterkærudgravningen” i 1990, 
er forsynet både med en nål og et 
øje, så de kan bruges dels som 
broche og dels som vedhæng i en 
kæde. Kæden indgår ikke i prisen. 
Læs mere om smykket på 

www.lshist.dk. 
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Registrering 
I første 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 4465 4720.     

Tirsdag d. 4. januar  
Torsdag d. 20. januar 
Mandag d. 31.  januar 
Onsdag d. 9. februar 
Tirsdag d. 22. februar 

Mandag d. 7. marts 
Torsdag d. 24. marts 
Onsdag d. 6. april 
Tirsdag d. 19. april 
Mandag d. 2. maj 

Torsdag d. 19. maj 
Tirsdag d. 31. maj 
Mandag d. 13. juni 
Onsdag d. 22. juni 

 

 

 

Den 11. januar kl. 19.30 

Foredrag: Livet er svært, men matematik er sværere. 
Sted: Smørum gamle Skole 

 

Den 25. januar kl. 19.30 

Foredrag: Glimt af oldtidens Ledøje og Smørum 

Sted: Smørum gamle skole 

 

Den 8. februar kl. 11.00 

Tur til Den russiske-ortodokse Kirke 

Sted: Bredgade 53, 1260 København 

 

Den 5. marts kl. 14.00 

Generalforsamling og foredrag 

Sted: Smørum gamle Skole 

 

Den 22. maj kl. 11-16 

Svenskerslaget 
 

Den 19. juni ca. kl. 9-18 

Sommertur til Egholm Museum og Slot 
samt Sporvejsmuseet Skjoldenæsholm 

 


