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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 

 

Midt i denne Coronatid med diver-
se indskrænkninger af forskellig art 
er det en stor ære og glæde, at Led-
øje-Smørum Historisk Forening 
kan præsentere bogudgivelsen:   
 

Glimt af Ledøje og Smørums histo-
rie – Vigtige fund og begivenheder. 
 

Bogen er forfattet af Inga Nielsen 
og hendes trofaste støtter Fredi Pa-
ludan Bentsen og Holger Ager-
skov. Begge har bidraget med bil-
ledstof, og Fredi har stået for lay-
out, ligesom Kroppedal Museum 
har bistået med faglig vejledning. 
Bogen uddeles gratis til alle med-
lemmer og sponsorer. 
Bogen kan også købes fra den 3. 
december 2020 ved receptionen i 
Smørum Kulturhus. Prisen er kr. 
100 for  medlemmer og kr. 125 for 
ikke medlemmer. 
- Bogen kunne være en god gave-
ide. En fantastisk fortælling med 
billeder, man bliver betaget af. 
 

Endvidere har Historisk Forening 
en ny hjemmeside på bedding. Den 
vil være værd at holde øje med: 
lshist.dk. 
 

Vi glæder os meget til at kunne 
præsentere og få lov til at udføre 
vores arrangementer i det nye år, 
når vi forhåbentlig igen kan ses. 
 

Rigtig glædelig jul og et lykkebrin-
gende nytår til alle.             Finn 
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Glimt fra oldtidens Ledøje og Smørum 

 

  Mandag den 11. januar 2021 

 

I Smørum gamle Skole kl. 19.30 

 

Vi starter det nye år med et foredrag af Inga Nielsen med 
udgangspunkt i bogen ”Glimt af Ledøje og Smørums 
tusindårige historie”, som medlemmerne modtog før jul. 
Der fortælles om de vigtigste arkæologiske fund fra ca. 
11000 år f.Kr. til vikingetiden.  
Fra ældre stenalder har vi en vigtig stenalderboplads, der 
lå ved Lunden ud til den brede Værebro Ådal. Bonde-
stenalderen byder på nogle af landets fineste offerøkser 
fundet ved Sørup Rende. Bronzealderen er særlig spæn-
dende. Herfra stammer de fleste af vore imponerende 
gravhøje og dertilhørende fund af bopladser samt Dan-
marks største bronzedepotfund, Smørumovredepotet. 
Noget helt særligt fra den tid er dog en 13 cm høj for-
gyldt relieffibula fundet ved Hove Mølle. Fra jernalderen 
og vikingetiden har vi Rytterkærgravpladsen, en af Sjæl-
lands største med tilhørende bautasten.  

    Foto: Fredi Paludan Bentsen 

Forsætter side 3 
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Både fra jernalder og vikingetid er der fund, der peger 
på, at området dengang havde udenlandske forbindelser. 
Et halssmykke fra jernalderen peger på polske forbin-
delser, og fra vikingetiden har vi Danmarks tungeste 
guldarmring fundet nær Smørumovre, formentlig er-
hvervet på et erobrings- eller handelstogt og senere ofret 
til guderne. 
 
Der udleveres en øl eller vand efter ønske, inden man 
går ind i salen og sætter sig. Efter foredraget forlades 
salen en række ad gangen, så der kan holdes afstand og-
så i garderoben. Der skal bæres mundbind, indtil man 
sidder ned. 
 
Der er på grund af Coronasituationen tilmelding til fore-
draget, da der kun er plads til 40 personer i vores lokale 
på Smørum gamle Skole.  

Man bedes melde sig til Line Ludvigsen på 2627 3547 
eller lineludvigsen@hotmail.com fra mandag den 4.1 
kl. 8.00 til fredag den 8.1. 
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Rundvisning i Ledøje Kirke 
 

Tirsdag den 28. januar kl. 11.00 

 

Mødested: Foran Ledøje Kirke, Kirkevej 6  
i Ledøje, kl. 10.50 

 

Her mødes vi med Edith Tingstrup, som vil give os en 
interessant 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 
skibet er forbundet ved en åben skakt omkranset af pole-
rede granitsøjler. Spor i skibets vestvæg antyder, at kir-
ken har været forbundet med gården med en overdækket 
mellembygning. Tårnet er fra ca. 1500. I 1887-92 blev 
der foretaget en gennemgribende restaurering af hele 
kirken, så den genopstod som den oprindelige dobbelt-
kirke.  

Foto: Holger Agerskov 

Forsætter side  6 
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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 fortrinsret. 

Turen er gratis for medlemmer, men kræver på grund af 
af begrænset antal deltagere tilmelding fra  
mandag den 18. januar kl. 8.00  til søndag den 24. 
januar til Hannah Rank på 2465 6727 eller  
hannah.rank@hotmail.com  
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Foredrag med Henning Broman 

 

Torsdag den 11. februar 2021 

 

i Smørum gl. skole kl. 19.30 

 

Tidligere dommer ved retten i Ballerup og Glostrup 
Henning Broman vil fortælle om  de værste historier i 
forbindelse med sit spændende liv samt om 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 været igennem.  
På grund af Corona er der begrænset deltagelse, og til-
melding er nødvendig. Der er tilmelding fra                        
mandag den 1. februar kl. 8.00 til fredag den 5. fe-
bruar til Hannah Rank på 2465 6727 eller                             
hannah.rank@hotmail.com 

Henning Broman 
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Generalforsamling 

 
Den kommende ordinære generalforsamling finder sted 
 

Lørdag den 6. marts 2021 kl. 14.00 

Smørum gamle Skole 
 

Forslag til dagsordenen bedes givet til bestyrelsen senest 
den  8. januar 2021. Det endelige forslag til dagsorden 
bliver udsendt i næste nummer af Smånyt. 
 

Efter generalforsamlingen ca. kl. 15.30 er der fore-
drag om ”Danmarks flotteste sømil” ved Finn Sylvest 
Jensen.  
 

Sommerturen er søndag den 20. juni og går bl.a. til 
Andelslandsbyen Nyvang. 
 

Reserver allerede nu dagen! 

”Danmarks smukkeste sømil” 

 

Finn Sylvest Jensen fortæller om færgefart på Slotssøen 
i Hillerød gennem tiderne siden 1890. Desuden berettes 
om Birgitte Gøye og Herluf Trolle, der byggede det før-
ste slot, og om Frederik 2., der bytter med Trolle, som 
får Herlufholm i stedet. Medens Frederik 2. bor i Hille-
rød, bygger han Kronborg. 
Der fortælles om Christian 4., der bliver født på slottet i 
Hillerød, at han i 1601 river faderens slot ned og bygger 
det slot, vi kender i dag. Vi hører om Frederik 4., der 
laver den kendte Barokhave, og om Frederik 7. og grev-
inde Danner, der fra 1854 bruger slottet om vinteren 
samt om slottets brand i 1859. 
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Buehøjgård 

Møbler 
46769600 

Slottet bygges op igen ved stor økonomisk hjælp fra 
brygger J. P. Jacobsen, som til sidst forlanger, at det skal 
være et museum. 
Ved hjælp af ca. 90 billeder tages folk med på sejlturen, 
og der fortælles om det, man ser på turen – dertil kom-
mer alt om færgen, der sejler på søen i dag. 
Der fortælles desuden om medlemskab af Pavillonfor-
eningen og hvilke rettigheder, dette giver, samt mange 
andre små ting. 
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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 

Kirkevej 8 tlf. 4497 0071 
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Axfield Consult ApS 

Kratlodden 46 
DK-2760 Måløv 

 

Brug tiden fornuftigt - opdater dine op-
lysninger 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 opståe-
de 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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www.lshist.dk 
 

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

og andre nyheder. 
 

Kirsten Jensen 

Per Jensen 

Susanne Lundegaard 

Jan Verner Løffval 

Bodil Reiff 

Torben Reiff 

Velkommen til nye medlemmer 
 

I 2020 har foreningen fået 12 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. 

Inga Jørgensen 

Connie Holmgreen Romanius 

Erik Bønnelykke 

Gitte Sørensen 

Torben Eriksen 

Anne Marie Tinning 



13 

Restaurant Kongemosen 
Kongemosen 1, Smørumnedre 

tlf.: 44 68 45 45 

 

Gartneriet Rosenlund 
 

v/ Aage Jacobsen 
Skebjergvej 33 

44971637 

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! 

Skorstensfejermester 
 

Rene Tausø Bak 

  
Mobil tlf.: 22169427 

E-mail: skorstensfejeren@tunenet.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 

 
 Eller på girokonto:  

 
+73 < 89222265.  

 

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: 2027 4070, 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 2020– 2015”. kr. 60. 
”Årsskrift 2014 – 1991”. kr. 25. 
 

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 2021 mødes vi følgende aftener kl.19.00 - 21.              

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.     

Onsdag d. 6. januar 
Torsdag d. 21. januar  
Mandag d. 1. februar 
Tirsdag d. 16. februar 
Onsdag d. 3. marts 

Torsdag d.18. marts 
Tirsdag d. 6. april 
Mandag d. 19. april 
Torsdag d. 6. maj 
Onsdag d. 19. maj 

Mandag d. 31. maj 
Tirsdag d. 15. juni 
Tirsdag d. 22. juni 

 

Den 11. januar kl. 19.30 

Foredrag om Ledøje-Smørums historie 
Sted: Smørum gamle Skole 
 

Den 28. januar kl. 10.00 
Tur til Ledøje Kirke 
Sted: Ledøje Kirke 
 

Den 11. februar kl. 19.30   
Foredrag af dommer Broman 
Sted: Smørum gamle Skole 
 

Den 6. marts kl. 14.00 

Generalforsamling og foredrag 
Sted: Smørum gamle Skole 
 

Den 26. marts kl. 11.00 og 12.30  
Tur til Københavns Museum 
 

Den 7. april kl. 11.00 

Tur til Olgas Lyst, Legetøjsmuseet 
 

Den 20. april kl. 11.00 

I Lise Nørgaards fodspor i Roskilde 
 

Den 5. maj kl. 11.00 

Tur til Roskilde Domkirke 
 

Den 18. maj kl. 11-12.30 

Byvandring i Nordhavn 
 

Den ?. Maj kl. 11-16.00 

Svenskeslaget 
 

Den 3. juni kl. 19.00 

Byvandring i Smørumnedre 
 

Den 20. juni ca. kl. 9 - kl.18 

Sommertur til Andelslandsbyen Nyvang 


