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Tryk

		

Forord

Det er underligt at tænke sig, at to kirker på De Dansk
Vestindiske Øer har to dåbskander, en sort og en hvid
fra omkring 1846, svarende til et lignende sæt tilhørende Ledøje Kirke. Det fortæller Rita Holm om.
Hvorfor var der både en sort og en hvid dåbskande,
og hvornår brugte man henholdsvis den sorte og den
hvide kande, er spørgsmål, der melder sig i forlængelse af Ritas artikel.
Hovedvægten i Årsskiftet ligger dog på belysningen
af, hvordan livet har formet sig på Ledøje Mark fra
ca. år 1900 til i dag. Det er historien om små kår,
hårdt arbejde og stor nøjsomhed på landet. Desuden
får vi via artiklerne indblik i statshusmandsbrugenes
historie. Vi finder et større antal på Margrethelund,
vi finder dem på den tidligere præstegårdsjord langs
Ledøjetoften på vej fra Ledøje til Ballerup samt langs
Råbrovej mellem Smørum og Ledøje. Der er tale om
den største omlægning af jord i nyere tid, og derfor er
statshusmandsbrugenes historie vigtig for forståelsen
af Ledøje-Smørums historie.
I sin artikel skriver ukrainske Katerina Kustova om,
hvordan hun er kommet til Danmark og om sin fami-

lies historie. En historie hvor mennesker af kød og blod
møder de voldsomme omskiftelser i Ruslands historie
i forrige århundrede. Endnu en gang tænker man: ”Åh,
måtte vi mennesker dog lære af historien, så den ikke
gentager sig!”
Historisk Forening har fået en del henvendelser angående det nyetablerede Panoptikon, som vi har valgt at
udgive en selvstændig folder om. Vi håber, den giver
svar på nogle af de spørgsmål, der er blevet rejst.
I foråret mistede vi desværre Nils Erik Andersen, som i
årenes løb har beriget Årsskriftet med flere spændende
og interessante artikler. De har alle været præget af, at
han med stor tålmodighed var i stand til at finde spændende lokalhistorier i ældre skrifter. Den slags artikler
vil blive et savn fremover.
Til sidst skal der lyde en stor tak til vore skribenter og
sponsorer, herunder Dansk Lokalhistorisk Forening, for
økonomisk støtte. Uden denne hjælp var det ikke muligt
at udgive Årsskriftet og den tilhørende folder ”Værebro
Ådals tusindårige historie. Panoptikonet fortæller”. Vore
medlemmer, sponsorer, skribenter og øvrige læsere ønskes en rigtig glædelig jul og et godt nytår.
God læselyst!
Anni Agerskov & Inga Nielsen
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Ens dåbskander i Ledøje Kirke
og på De Dansk Vestindiske Øer
af Rita Holm
Da jeg begyndte i Ledøje-Smørum Lokalarkiv i 1988,
mødte jeg Henry Kierulff, der spurgte mig, om et par
pensionister kunne bruges i Arkivet. Vi fik dannet en
arbejdsgruppe bestående af Henry Kierulff, Thorkild
Sørensen, fru Nicolajsen, Ejner Jørgensen, Erik Toft og
Bent Jespersen. Senere kom Nelly Axelsen til. Kierulf
var kustode på Nationalmuseet, og da der var ombygning
der, skaffede han os nogle brugte udstillingsmontrer. Det
gav godt arbejde til den lille gruppe, der malede og reparerede skabene og etablerede belysning i disse. Der
blev derefter lavet udstillinger i montrerne i Smørum gl.
Skole, og vi havde åbningstid om torsdagen fra kl. 10-13.
I åbningstiden havde vi en pause, hvor vore gæster ofte
blev inviteret på en kop kaffe. Under en af disse fortalte

De to dåbskander fra Ledøje Kirke skænket
af Københavns Universitet i 1846. Kanderne
opbevares på Smørum gamle Skole i Historisk
Forenings samling i kirkerummet.
Foto: Fredi Paludan Bentsen.
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Ejner Jørgensen om klenodierne i Ledøje Kirke. Det var
bl.a. en gammel messehagel, en Christian den Fjerde bibel fra 1636 og to dåbskander, en hvid og en sort.
Jeg fik disse genstande med op i Arkivet, og jeg gik i gang
med at søge oplysninger om dåbskanderne. Der var mærker i bunden, og det viste sig, at de var af kongeligt porcelæn. Jeg ringede til Den kongelige Porcelænsfabrik og fik
at vide, at kanderne var fremstillet ca. 1846. Det var dåbskander udført i hvide og sorte glasurer med åbningen udført som et trekløver. Disse kander var bestillingsarbejder
fra Universitetet, der skænkede kanderne til de kirker, de
ejede på den tid. For mig var de kander et værdifuldt levn
fra fortiden, hvor de gennem mange år har været brugt ved
dåben af børn i Ledøje og Smørum Sogne.

I 2008 var min mand, Erik, og jeg på De Danskvestindiske Øer. Vi besøgte de gamle kolonihuse og kirker. Den
gamle lutheranske Sabaoth Kirke fra 1753 i Christianssted var indrettet til museum for kirkens historie. Et stort
vægmaleri viste kirkens indretning før i tiden, og et par
store plakater viste genstande fra kirken. Jeg opdagede
til min forbavselse, at billedet af dåbskanden var identisk
med dåbskanderne fra Ledøje-Smørum. Genstandene
var flyttet til en anden kirke, som vi dog ikke fik tid til
at besøge.
Fra Sankt Croix fløj vi med vandflyver til Sankt Thomas,
og her besøgte vi den lutheranske kirke, Frederikskirken.
Vi kom, da gudstjenesten begyndte, og rundt om os sad
de kvindelige kirkegængere med gamle hatte på hovedet.
Kirken havde tradition for at arrangere forskellige fester,
hvor kirkegængerne til gudstjenesten f.eks. havde gamle
hatte på, mens andre fester var præget af kvindelige kirkegængere i gule, hvide eller lyseblå kjoler. Det var en
festlig gudstjeneste, der sluttede med, at folk omfavnede
hinanden. På vejen ud af kirken kom jeg forbi en montre,
og her stod igen en dåbskande i sort magen til dåbskanderne i Ledøje-Smørum.
Jeg forsøgte at tale med en kirketjener, men han kunne
ikke fortælle noget om disse dåbskander. Jeg ville efter
rejsen undersøge, hvordan disse kander var havnet på De
Dansk Vestindiske Øer. Historien om, hvordan de i sin
tid fandt vej helt til Sankt Croix og Sankt Thomas, er
spændende, men jeg fandt desværre ikke svaret.
Universitetet bestilte som førnævnt dåbskanderne til de
kirker, som omkring 1846 hørte under Universitetet,
herunder Ledøje Kirke. Formentlig samtidig fik kirkerne
på De Dansk Vestindiske Øer, deres dåbskander, en hvid
og en sort, men af hvem og hvorfor?

Kvinder i Frederikskirken på Sankt Thomas stillet op til
fotografering med deres flotte hatte på. Foto: Rita Holm.

Fakta
De Dansk Vestindiske Øer bestod af øerne Sankt
Thomas, Sankt Jan og Sankt Croix. Fra 1755 kom
de ind under den danske krone. Hensigten med
den danske kolonisering i Vestindien var at udnytte
den indbringende trekantshandel, som gik ud på at
eksportere skydevåben og andre industrivarer til
Afrika i bytte med slaver, som derefter blev fragtet
til De Vestindiske Øer for at arbejde i sukkerplantagerne. Sidste etape af trekanten var fragt af sukker
og rom tilbage til Danmark. Sukker var på et tidspunkt landets vigtigste handelsvare.
Økonomien på øerne var fuldstændig afhængig af
slavernes arbejde. Efter et oprør blev slaveriet officielt afskaffet i 1848, hvorefter plantagedriften
gik ind i en periode med økonomisk tilbagegang.
Danmark prøvede til sidst at skaffe sig af med De
Dansk Vestindiske Øer, og i 1917 lykkedes det at
sælge dem til USA for 25 millioner dollar.
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Ledøje Mark – fra nøjsomhed til bynær oase
af Inga Nielsen

Ledøje Mark er området øst for Ledøje, som i dag går
under betegnelserne Hede Enge og Margrethelund.
I lange perioder har området været karakteriseret af,
at midlerne var små de fleste steder, og at man hjalp
hinanden. Sammenholdet var stort, og det var her, man
havde sin omgangskreds.
I 1800-tallet og frem til Margrethelunds brand i 1924
var området præget af den store gård Margrethelund og
de andre større gårde i området. Her kunne småfolk fra
de små steder finde beskæftigelse, og her kunne børn
og unge komme ud at tjene.
Efter branden blev bl.a. Margrethelund opkøbt og udstykket til statshusmandsbrug (kort side 7). En ny tid
fulgte. Brugenes størrelse var indrettet efter, at en familie skulle kunne forsørge sig selv. På den måde kom
en række mindre landbrug til at præge området frem
til 1960’erne, hvor den mekaniske udvikling løb fra de
små statshusmandsbrug. Jorden blev forpagtet ud eller
solgt fra, og beboerne fandt andre erhverv.
Efter besættelsen voksede Københavns befolkning.
Samtidig fik bybefolkningen flere penge mellem hænderne, og det ene gartneri efter det andet skød op på
Vestegnen bl.a. i Ledøje-Smørumområdet. Hvis landbruget gav for lidt, kunne indkomsten suppleres ved
at arbejde i gartnerierne eller ved at dyrke en stump
jord f.eks. på Hede Enge med salg af grøntsager for øje.
Mange både voksne og børn tjente på den måde en ekstra, ofte nødvendig, skilling til familiens opretholdelse.
Matrikelkort viser, at en del af området er opdelt i mange små parallelle parceller. Det er et levn fra den tid,
6

hvor man inden udskiftningen sikrede alle gårde en lige
del af eng og adgang til tørveskær. Oprindeligt tilhørte
de små jordtilliggender gårdene i Ledøje. I tidens løb
er en del blevet solgt til andre, som på den måde kunne blive selvforsynende med kartofler og grøntsager.
Andre småparceller er blevet lagt sammen til mindre
gartnerier. Nogle opførte et skur til opbevaring af redskaber på deres jordlod. Samtidig kunne det om efteråret give ly til at rense og klargøre afgrøderne til salg.
Atter andre så en mulighed for billigt at få sit eget ved
at bygge et hus derude. Denne form for bebyggelse har
i perioder givet dele af området et klondikeagtigt præg,
ikke mindst da udviklingen på grund af konkurrence
fra udlandet efterhånden løb fra gartnerivirksomheden
i området.
I dag er området Margrethelund/Hede Enge igen forandret. En stor del af jorden bliver nu dyrket af en enkelt
landmand eller er udlagt som græsningsarealer for heste. Området grænser op til Vestskoven, og dets beliggenhed tæt ved store byområder med stor interesse for
ridning gør Margrethelund og Hede Enge velegnet til
forskellige former for hestesport. De lokale mener således, at der hører flere heste end mennesker til i området.
I dag føles området snarerne som en lille oase, tæt på
naturen, og langt fra storbyens larm. De tidligere statshusmandsbrug bliver renoveret, og det ene fine hus efter det andet skyder op i området.

Ledøjetoften mod Ballerup
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Ledøje Mark
Hans Jacobsen fortæller i den efterføl
gende artikel om sin opvækst på Ledøje
Mark. Af kirkebogen fremgår det, at han
erfødt på "Ledøje Mark, matrikel
15o (A).
Selv fortæller han, at han erfødt på et
lille husmandssted nær Margrethelund.
Husmandsstedetfindes ikke mere, men
tomten kan stadig lokaliseres.
Afartiklen om Margrethelund side 12-21
fremgår det, at den inden branden i 1924
og den efterfølgende udstykning til stats
husmandsbrug var en stor gård beliggende pa Ledøje Mark (B).
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Ledøje Mark
Sidst 11800-tallet
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Ledøje Mark
med statshusmandsbrug
Statshusmandsbrugene opført efter
Margrethelunds brand i 1924 er indrammet med grønt og nummereret med
tallene 1 til 9.
Lokaliteter omtalt i de følgende artikler
er angivet med bogstaver. A: Margrethelund nr. 9. B: Margrethelund nr. 28. C:
Margrethelund nr. 21. D: Fritz Herr
manns jordlod. E: Skovbørnehaven Hede
Enge. F: Rideskole pa jord, som tidligere
var en del af statshusmandsbrug nr. 9.
Kortet viser, hvordan jorden i sin tid blev
omlagt til statshusmandsbrug. Siden er
der foretaget tilkøb, frasalg og sammen
lægninger, som ikke fremgår af kortet.
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Matrikulskort i 14000.

Hans Jacobsen, Porsebakken, fortæller
Interview ved Finn L. Fauk, januar 1983

Red.: Artiklen er med få ændringer den samme, som
blev bragt i Ledøje-Smørum Historisk Forening og Arkivs blad nr. 3, 1983. Når den bringes igen, skyldes det,
at den supplerer artiklerne: ”Ledøje Mark – fra nøjsomhed til bynær oase”,”Margrethelund – et minisamfund”,
”Min tilknytning til Ledøje-Smørum” og ”Fritz Herrmann på Hede Enge”. De fire artikler fortæller tilsammen om livet på Ledøje Mark (Margrethelund og Hede
Enge) i forrige århundrede.
Jeg er født i Ledøje 18. marts 1899. Mine forældre havde
et lille husmandssted på fire-fem tønder land nær gården Margrethelund. Huset var i en længe og bestod af et
kammer, to stuer, et køkken, en lo og en stald.
Vi var 12 søskende, og vi lærte hurtigt at bestille noget.
Jeg har været med til at kerne smør og tærske korn med
plejl, inden jeg kom ud at tjene som tolvårig. Vi havde
ikke megen tid til at lege, men jeg husker, at vi legede ”røvere og soldater” og spillede klink med knapper. Knapperne havde vi i en såkaldt kræmmerpung med snøre.
Karlene spillede også klink, men de spillede om penge.
De brugte femører til at kaste med, men de spillede vistnok kun om toører. Dengang var priserne anderledes end
i dag. En øl kostede 11 øre, og en pakke cigaretter med ti
stk. kostede 10 øre. Om vinteren fyrede vi med tørv, som
far skar i Porsemosen.
Rytterskolen
I 1906 kom jeg i skole. Jeg gik i den gamle Rytterskole (Red.: Ledøje Bygade 10) over for den daværende

Hans Jacobsen.
Foto: Lokalhistorisk Arkiv.
brugsforening (Red.: Ledøje Bygade 13). Der var skolestue i den ene ende af huset og lærerbolig i den anden.
Lærerboligen havde indgang fra gavlen, hvor køkkenet
var, men fik man gæster, kom de ind fra forstuen, hvor
der gik en dør til højre til skolestuen og en lige for til
stuen.
Der var kun to klasser i skolen. Om sommeren havde
”storeklassen” kun få timer, så eleverne kunne passe
deres arbejde, men om vinteren havde den mange timer.
”Lilleklassen” havde det så omvendt.
Der var 30-40 elever i klassen, og vi sad ved tomandspulte med blækhus. Vi havde dansk, regning og bibelhistorie. Nogle gange havde vi også geografi og en sjælden
gang gymnastik. Vi skrev på små tavler med kridt, men
vi havde også skrivebøger til blækskrivning. Det skete
tit, at der røg en klat blæk i bogen. Vi skulle lære mange
ting udenad, især salmevers og bibelhistorie.
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På gårdspladsen var der ribber og buk og højdespringsstøtter. Dem brugte vi mest i frikvartererne. Vi legede
også tagfat.
Læreren hed Brønnum, og han var flink nok. Hvis nogle
opførte sig dårligt, blev de trukket i nakkehårene. Han
havde også et spanskrør, men det brugte han kun sjældent. Jeg kan huske, at Brønnums tjenestepige kom ind i
skolestuen med kaffe og frugt til ham.
Jeg blev konfirmeret i Ledøje Kirke hos pastor Valeur
i 1913. Jeg fik mine første lange bukser og jakke med
vest. Tidligere havde jeg kun haft lange arbejdsbukser,
ellers gik vi drenge i bukser, der nåede lidt ned under
knæene. Jeg fik også kasket. Nogle af konfirmanderne

havde blød hat, andre blev konfirmeret i matrostøj. Man
fik ikke mange gaver dengang. Jeg husker, at jeg fik en
pung af min bror.
Forholdet mellem drengene i Ledøje og Ballerup var
ikke altid så godt. Det kunne hænde, at man blev forfulgt, hvis man kom til Ballerup. Til gengæld tog vi så
hævn, hvis en fra Ballerup kom til Ledøje. Men jeg synes
ikke, det var så voldsomt.
Ud at tjene
Da jeg var 12 år, kom jeg ud at tjene. Jeg tjente hos Jens
Pedersen, som blev kaldt Jens Pæsen. Han boede i den
første gård uden for Ledøje mod Risby, senere Skaanings

Tørveskæring i Hove Mose 1948. Foto: Lokalhistorisk Arkiv.
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gård (Red.: Risbyvej 9). Så vidt jeg husker, fik jeg fem
kroner og de træsko, jeg sled op, for et halvt års tjeneste.
Jeg har også været bagerdreng i bageriet på Ledøje Mølle. Jeg hjalp bagersvenden og gjorde rent og vaskede op.
Bageren kørte med brød til andre landsbyer, f.eks. Risby
og Herstedøster. I bageriet blev der bagt rugbrød. De blev
lavet på maskine.
Jeg har tjent flere steder i Ledøje, blandt andet på Gammelgaard. Men dengang kaldte man kun de store gårde
ved navn: Øbakkegaard, Brydegaard, Lerholm og Margrethelund. De andre gårde blev kaldt ved ejerens navn:
Anton Rasmussens gård osv. Jeg synes, at jeg blev behandlet godt. Karlekamrene var ganske vist uopvarmede
og lå tit i ladebygningen eller ved siden af vaskehuset,
men jeg synes, de var meget gode. Maden var også god.
Det hændte, at man tog i skoven til pinse. Så spændte vi
for charabancen, og hele familien og alle tjenestefolkene
kørte af sted til Hareskoven. Vi spiste madkurven ved
Hareskovpavillonen eller ved et af skovløberhusene.

sede vognen dagen i forvejen, og tidligt næste morgen
tog vi af sted. Vi kørte enten over Risby og Herstedøster
og ud på Roskildevejen ved Vridsløselille, eller også
tog vi turen over Ballerup og ind ad Frederikssundsvejen ind til Borups Allé og så videre til Vesterbro.
Jeg mener, at man i gammel tid solgte halmen på
Vesterbros Torv, men da der blev for meget trængsel der, flyttede man til det nuværende Halmtorvet.
Når vi kom til Halmtorvet, ventede vi spændt på, at
en køber dukkede op. Det var vognmænd og fouragehandlere, der købte halm til hakkelse til hestene. Køberne så efter, om halmen var frisk, og så handlede
vi om prisen og afsluttede handelen med håndslag.
Vognen blev derefter vejet hos den kongelige vejer, og vi
fik en lille seddel (som en togbillet) med vægten, og vi
kørte derefter ud til køberen og afleverede læsset. Bagefter blev vognen vejet i tom tilstand, og så kunne vi finde
vægten. Når vi havde fået betalingen, gik turen de 15-20
km hjem igen.

Tørveskæring
Jeg har været med til at skære tørv i moserne: Porsemosen og Hove Mose. Engang fandt vi et skelet i mosen,
og vi sendte da bud til Nationalmuseet. Der blev sendt
en mand ud for at kigge på fundet. Ved skelettet var der
nogle træstumper, og vi troede, at det var en kiste. Men
manden fra Nationalmuseet fortalte os, at de var fra en
gammel båd. Sandsynligvis havde man sejlet liget over
søen i ældgammel tid. Båden var så kæntret og gået til
bunds med liget. Vi fik en kasse øl af Nationalmuseet,
men de regnede det ikke for et vigtigt fund. De har fundet mange af den slags skeletter i både i moserne.

Det gamle Ledøje
Der var flere forretninger i Ledøje den gang end nu. Der
var en brugs, som var oprettet af byens borgere. Der var
to bagere – en ved Ledøje Mølle og en ved kirken. Der
var også to skomagere. De sad hver på en trebenet skammel og forsålede sko i deres værksted, som var en del af
huset. Der var også to smedjer, en ved kirken og en på
den nordlige side af Bygaden ved Gadebrøndsvej. Over
for skolen var en slikbutik, og der var en tømrer ved Ballerupvejen. Når vi skulle købe tøj eller større ting, tog vi
til Ballerup eller København.

Det gamle Halmtorv
De store gårde sendte halm og hø til Halmtorvet i København. Jeg har tit været derinde med et læs. Vi læs-

Jeg flyttede fra Ledøje i 1930 og boede i Ballerup i over
50 år. I 1982 vendte jeg tilbage til Ledøje.
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Margrethelund – et minisamfund
af Anni Agerskov

Artiklen er baseret på interviews med Svend Ivan Nielsen, Inger Petersen samt Lis og Fritz Penter.
Årene 1657 til 1660 huskes for den hårde og barske krig
mellem Danmark og Sverige, hvor Danmark ved fredsslutningen måtte afstå Skåne, Halland og Blekinge. Vi
husker også, at den svenske konge Karl X Gustav til
fulde stormløb Danmark ved at vandre over de isbe-

lagte bælter for til sidst at belejre København, hvor Frederik den Tredje havde valgt at ”ville dø i sin rede.”
Denne belejring uden for Københavns mure kom til at
koste de omliggende landsbyer dyrt. De svenske ryttere
plyndrede, ihjelslog og nedrev gårde og huse for at føre

Ledøje 1661

Bevaret gård
Gården der ved udflytningen
fik navnet Margrethelund

Afbrændt eller
nedrevet gård

Kortet angiver eksisterende og afbrændte gårde, således som det oplyses i Præsteindberetningen af 1661. Bemærk hvor
hårdt svenskekrigene 1657-60 gik ud over Ledøje Landsby. Bearbejdet kort fra en ikke udgivet bog tilrettelagt af Bent
Eggert og Rita Holm. Manuskriptet opbevares på Lokalhistorisk Arkiv.
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Ledøje omkring 1800

Bevaret gård
Udflyttet gård
Gården der ved udflytningen
fik navnet Margrethelund

Ikkeeksistrende gård

Kort med angivelse af udflyttede, eksisterende og forsvundne gårde. Gårdnummereringen svarer til ryttergårdsnumrene. Bemærk at Margrethelund er blandt de udflyttede gårde. Bearbejdet kort fra en ikke udgivet bog tilrettelagt af
Bent Eggert og Rita Holm. Manuskriptet opbevares på Lokalhistorisk Arkiv.
føde og brændsel til de vinterkolde lejre, de havde bl.a.
i Brønshøj. Netop Ledøje gik det hårdt ud over under
denne belejring, og præstens indberetning over krigsskaderne i 1661 viser, hvor mange gårde der blev nedrevet.
Et senere kort viser, at de fleste gårde blev genopført,
men i forbindelse med udskiftningen flyttede flere ud af
Ledøje
 bl.a. gård nr. 14, der var den oprindelige ”Margrethelund”, hvilket den måske ikke hed, da den lå inde i
Ledøje Landsby. I 1780 overtog Peder Albrectsen, der
kom fra Skovlunde, gården. Han blev gift med datteren
af den tidligere ejer, Jens Olsen. Hun hed Johanne Jensdatter. De fik tre børn, inden Johanne døde ved det sidste

barns fødsel. Hun blev kun 28 år gammel. Herefter giftede
Peder sig igen i 1785 med en datter af Peder Pedersen fra
Gammelgård. Overleveringen fortæller, at Peder var så
glad for sin kone, der hed Margrethe, at han ved udflytningen omkring 1787-88 kaldte den nye gård ”Margrethelund”. De følgende år var der mange forskellige ejere
på gården. I 1923 blev ejendommen solgt til Emil Ernst
Andersen og Anders Weirup, der drev gården i fællesskab. Det var et internationalt foretagende, eftersom Andersen var gift med en russisk kvinde og Weirup med en
østrigsk kvinde, der var læge. Deres tid på gården skulle
dog kun blive kort og skæbnesvanger. I Ballerup-Måløv
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Avis fra onsdag den 3. september 1924 kunne man læse,
at der ved 10-tiden søndag den 31. august opstod brand
på gården. Andersen og Weirup satte rednings- og slukningsarbejdet i gang med bistand fra Falcks Zonebrandvagt. Desværre lykkedes det kun at redde mindsteparten
af indboet. Af gårdens dyr indebrændte tre heste og størstedelen af svinebesætningen, og alle gårdens tre længer
nedbrændte til grunden. Der var en grundet formodning
om, at branden var påsat, og gården blev aldrig genopført.
I Ballerup-Måløv Avis fra den 17. september 1924 har
Kjøbenhavns Amts Søndre og Amager Birks Fogedret

sat følgende notits: ”Auktion over Kreaturer, Rodfrugter,
Tørv m.v. på Margrethelund i Ledøje.
Fredag den 19. sept. Formiddag kl. 11.00 lader Ejerne af
Gården på grund af Gårdens Brand, bortsælge ved Auktion på Ejendommen hele Kreaturbesætningen m.m.,
hvoraf fremhæves: 27 Malkekøer, 1 Tyr med Stamtavle,
12 Kvier, 1 Plag, 30 Læs Tørv, 16 tdr. Land Rodfrugter,
der sælges på Roden i mindre Partier, 1 Kværn m.m. Betalingen erlægges til de to dommerfuldmægtige, Bang og
Hintze, der giver dem bekendte og vederhæftige Købere
Kredit til 1. Februar 1925”.

Margrethelund efter branden den 31. august 1924. Gården blev ikke genopbygget, men jorden blev udstykket til statshusmandsbrug. Foto: Lokalhistorisk Arkiv.
14

Herefter købte staten ejendommen, der på dette tidspunkt var på 70,8 hektar, for en pris af 80.000 kr., og
jorden udstykkedes i foråret 1925 til otte selvstændige
husmandsbrug samt en tillægsparcel. Området, hvor
statshusmandsbrugene kom til at ligge, benævnes stadig
som ”Margrethelund”. Da jorden blev udstykket, var det
forskelligt, hvor mange tdr. land, der kom til at høre til
hver gård. Det svingede fra 8 til 28 tdr. land.
I de næste afsnit fortæller Svend Ivan Nielsen, Inger Petersen og Lis og Fritz Penter om deres liv på tre af husmandsbrugene på Margrethelund.
Margrethelund nr. 9
I 1925 blev Svend Ivans forældre, Carl Aage og Elisabeth
Barbara Nielsen, gift, og de flyttede ind i det nybyggede
statshusmandssted, der var blevet opført der, hvor Margrethelunds tofte havde ligget. De kaldte stedet ”Toftelund”
efter dets beliggenhed, og det hedder gården den dag
i dag. Husmandsstedet bestod af et stuehus og en staldlænge, der blev bygget af murermester Børsen fra Valore,
en landsby vest for Køge. Det var en murermester, som
ægteparret kendte. De fleste af statshusmandsbrugene på
området blev bygget ud fra de samme tegninger. Lånene i
husene var statslån, der var en billig form for lån.
Til gården hørte 11 tdr. land, og familien havde 4-5 køer,
nogle ungkreaturer, nogle svin, to heste og nogle høns.
De to heste, som kom fra Valore, var spændt for en stiv
vogn, da de ankom. Det var heste af racen ”Russere”.
Staldlængen var delt op i to båse til hestene, en bås til
grisene og båse med plads til op mod otte køer. Der var
et hønsehus og et brændeskur udenfor. Hø og halm blev
opbevaret på loftet. Toiletbesøg foregik nede bag køerne. Familien levede af udkommet fra gården. Det var
tinglyst, at gården havde en brønd og pumpe på jorden,
og Svend Ivan husker, at de skulle dele brønden med to

Carl Aage Nielsen med de to heste købt i Valore, en
landsby vest for Køge. Foto: Privateje.
nabogårde, og hver stod for en tredjedel af vedligeholdelsen. Efter en del år begyndte brønden at løbe tør for
vand, den var kun gravet 12 m ned. I 1943 blev ejerne
enige om at gøre noget ved det, og de fik fat i en fagmand, der kunne oplyse, at det var Københavns Vandforsyning, der tog alt vandet. De var nemlig i gang med
at bore i Ågerup. Københavns Vandforsyning blev tilkaldt, og de bekræftede deres skyld. De tilbød at komme
og bore en ny brønd, beboerne skulle bare hjælpe med
mandskab. Der blev boret 25 m ned, men der var stadig
ikke vand nok. Det var først, da man nåede 40 m ned, at
der var tilstrækkeligt vand. I 1948 blev der bygget en ny
længe til gården.
Carl Aage og Elisabeth Barbara fik en datter, Zenia, i
1926, og den 16. marts 1930 blev Svend Ivan og hans tvillingesøster, Sonja, født. Det blev en noget overraskende
fødsel, for Elisabeth og jordemoderen var ikke klar over,
at det var en tvillingefødsel. Svend Ivan blev født klokken
et om natten, hvorefter jordemoderen gjorde Elisabeth i
stand efter fødslen. Nogle timer senere mærkede Elisa15

beth, at noget var på vej igen, og da jordemoderen så efter,
opdagede hun et par fødder. Lægen blev tilkaldt, og det
viste sig, at Sonja var på vej. Hun blev født fire timer efter Svend, men med benene først. Jordemoderen fik igen
travlt, for det viste sig, at en fødsel i genbohuset også var
ved at gå i gang. Det var Clara Holst, der op ad formiddagen fødte datteren Lise. De tre børn har gennem årene
betragtet sig næsten som trillinger.
Svend Ivan og hans søskende gik i skole i Ledøje, og
Svend Ivan husker, at han cyklede til skolen på en gammel cykel med dæk af flere lag gummi, og han gik, som
de fleste børn, med spidssnudede træsko. De havde fru
Nikolajsen og Fritz Herrmann som lærere, og han husker
skolegangen som god. De blev alle døbt og konfirmeret i
Ledøje Kirke, og både Zenia og Sonja blev også viet der.
Svend Ivan har siden sin skolegang arbejdet ved landbru-

get. I 1960 blev han gift med Else, der var sygeplejerske
bl.a. på Porsebakken. De flyttede ind i et hus på Ledøjetoften, og i 1962 overtog de gården efter Carl Aage og
Elisabeth, og de sidstnævnte kom nu til at bo i huset på
Ledøjetoften. I 1964 døde Carl Aage, og ”Farmor i Ledøje”, som Elisabeth blev kaldt mellem venner, boede der
til sine sidste år, hvor hun flyttede til Porsebakken. Her
døde hun i 1994.
I 1970’erne udvidede Svend Ivan den bygning, der var
opført i 1948, så han kunne få plads til flere grise, og tre
gårde gik sammen om at anskaffe en mejetærsker. Da
Svend Ivan gerne ville tjene mere, end han kunne ved
landbruget, tog han forskelligt arbejde bl.a. ved Vestskovens Rideskole, hvor han var i fem år. Han skulle
lære rideskolens elever at passe heste. Staldmesteren
var en gammel cirkusartist, der boede i en af heste-

Margrethelund 9, 1993.
Foto: Privateje.
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boksene derude. Derefter kørte Svend Ivan med grise
til slagterierne i Frederikssund og Ringsted. Senere
kom han til frøfirmaet Trifoleum i Herstedøster, hvor
han arbejdede i ti år. Da det blev for meget med alt det
støv, kom han til Ketner i Fabriksparken. I 1998 flyttede
Svend Ivan og Else fra gården til Primulahaven, hvor
Svend Ivan stadig bor. I år 2000 døde Else, de nåede at
få 40 år sammen.
Margrethelund 28
Inger Petersens første mand, Bent Petersen, flyttede i
1947 med sine forældre, Stanley og Hansigne Petersen,
ind i et hus, der lå på den nuværende adresse Margrethelund 28, men som på daværende tidspunkt hed Hede
Enge. Det var den tidligere nævnte tillægsparcel, som var
et parcelhus, som de lejede af folketingsmand, Herman

Pedersen. I 1951 købte de huset for 11.000 kr. Huset var
bygget i 1942 under krigen, så det var dårlige materialer, der var brugt til det. Huset var ikke særligt stort, det
bestod af fire lige store rum, så der var ikke så meget
plads til familien, der efterhånden blev udvidet til seks
personer. Der hørte knap 1,5 tdr. land til huset, disse
blev brugt til at dyrke grøntsager. Bent fortæller, at der
ikke var strøm i huset, så de brugte petroleumslamper,
petromax, som gav meget lys. Der blev lavet mad på et
brændekomfur, og der var en vandpost i gården. I 1952
blev der ført strøm ind i huset, og i 1965 blev der lagt
vand ind. Siden 1920 var der lagt strøm ind i området,
og mange af de andre huse fik det tidligere end 1952.
Det var nok kommet samtidig med, at møllen fik strøm
til sin elektromotor. Svend Ivan kunne godt huske, at når
møllen brugte strøm, kunne det knibe med strøm ud til

Margrethelund 28, som
kan anes fra den nye
motorvej.
Foto: Holger Agerskov.
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gårdene. Bent boede i nogle år hos sine bedsteforældre.
Han fik en stedfar og flyttede tilbage til sin mor. Som
barn kom han ofte hos Svend Ivans forældre, der var
rigtig venlige mennesker, og han kom også på Ledøje
Mølle, hvor der boede nogle kammerater. Når han kom
hjem fra møllen, var hans mor ikke så glad, for han var
helt hvid på tøjet. Han husker, at møllen havde en rigtig
stor elektromotor, som blev brugt, når der ikke var vind
nok til at drive vingerne. På et tidspunkt faldt mølleren,
Bukholt, ned fra rundgangen og kom slemt til skade, og
siden den tid blev vingerne ikke brugt mere, og møllen
blev derefter kun drevet ved hjælp af motoren. Vingerne
blev vist taget ned i 1968.
Bent gik i skole i Ledøje og havde fru Nikolajsen og Fritz
Herrmann som lærere.
Bents stedfar døde i 1964, og hans mor døde i 1967. Huset
stod tomt i et år, for Bent og hans søskende kunne ikke
blive enige om, hvad de skulle gøre med det. Derefter købte Bent og Inger det i 1968, og de flyttede derud med tre
børn og fik senere det fjerde. En del af jorden blev brugt
til køkkenhave, og senere blev den brugt til hestefold. Inger arbejdede som sygehjælper på Porsebakken, og Bent
var hegnsopsætter og senere skraldemand. Efter Inger og
Bents skilsmisse flyttede Inger sammen med Mogens, der
var håndværker. De blev enige om at bygge et helt nyt hus
i stedet for det gamle, og det blev et dejligt hus.
Børnene gik i skole på Centralskolen (nuværende Søagerskolen), og i de små klasser kunne de køre med skolebussen til og fra skole. Da de blev lidt større, måtte de cykle
til skole ad skolestien fra Ledøje, men på det tidspunkt
var den ikke oplyst, så det kunne være meget mørkt om
vinteren at cykle ad den. De plagede derfor deres mor om
at cykle med, for de syntes især, at det var uhyggeligt at
cykle gennem Ammentofte Mose. Når man skulle ud og
handle, gik man ofte til købmanden i haveforeningerne
eller til Grantoften i Ballerup. Det var ikke længere end
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at tage til Ledøje, der stadig havde nogle butikker. Fiskebil og andre handlende kom ud til Margrethelund. Fiskebilen kommer stadig derud.
Inger fortæller, at der var en stor hjælpsomhed i området.
Ingers nabo, den gamle fru Maigaard, havde hele sit liv
slidt og slæbt, og hun var blevet helt krumbøjet. Alligevel
var hun utrolig hjælpsom, bl.a. når børnene kom hjem fra
skole. Hvis Inger ikke var kommet hjem endnu, kunne
de bare gå over til fru Maigaard. Her fik de lidt mad, og
her kunne de blive, indtil Inger kom hjem. Da Inger skulle føde den yngste søn, kom de andre børn over til fru
Maigaard, så tog hun sig af dem. Også Inger var utrolig
hjælpsom, for i jagtsæsonen boede en børnefamilie, hvor
faderen var jæger, i en campingvogn i nærheden. En af
drengene, Verner, kom tit hos Inger, hvor han rigtig hyggede sig, så han havde slet ikke lyst til at gå hjem, selvom
Inger opfordrede ham til det.
Inger har i mange år haft heste, tidligere var det tre
heste, nu har hun to, som hun får nogle erfarne elever
fra Lis Jensens rideskole, Margrethelund 3, til at ride.
Det er et dejligt område at ride i, for lige i nærheden
ligger Vestskoven og en sø, hvor hestene kan bade.
Det har altid været svært, når en hest skulle aflives på
grund af sygdom eller lignende. Inger husker især en
gang, en hest skulle aflives. Da kom den pige, der havde
redet den, med en rød rose i hånden. Hun var utrøstelig,
da dyrlægen havde aflivet hesten.
Inger har mistet sin mand, men bor stadig i huset, hvor
hun har kattepension, to heste, to hunde og en masse
fugle som guldfasaner, undulater og mange andre, så der
er nok at passe. Hun har fået den nye motorvej helt op til
sit skel, så der er jo en del støj, man skal vænne sig til.
Margrethelund 21
Lis og Fritz Penter og deres døtre Susanne og Marianne
boede i Skovlunde. Da pigerne gerne ville have heste, og

forældrene gerne ville flytte ud, hvor det kunne lade sig
gøre, undersøgte de mulighederne i omegnen. De fandt
en gård i Hede Enge, som det hed i 1976, og da var deres
adresse Hede Enge 21. Gården havde stået tom i en periode, og Aksel, naboen, holdt øje med den. Aksel og hans
kone Frida var meget gæstfrie mennesker, og dagen efter
de var flyttet ind, blev familien inviteret over til kaffe
hos dem. Det viste sig, at det var et overdådigt kaffebord,
og da de skulle til at gå, spurgte Frida, om de ville have
en høne, for hun havde lige slagtet. Det ville de gerne,

og hun forklarede, at Lis skulle give den en lille snaps
og koge den hele natten, for at den kunne blive mør. Det
var nemlig de gamle høns, der var blevet slagtet. Dette
var endnu et eksempel på den store hjælpsomhed og det
sammenhold, der var blandt beboerne i Margrethelund.
Stuehuset bestod af to stuer, et soveværelse, et køkken, en
gang og et bryggers. Loftet i stuehuset blev brugt til opbevaring af hø og halm. Der var en ladebygning, og der hørte
i alt 13 tdr. land til gården. Fritz var bankmand, og Lis var
lærer, så de skulle ikke leve af landbrug, men ville gerne

Margrethelund 21, 1976. Stedet er et typisk statshusmandsbrug med en staldlænge og et stuehus med valmet tag.
Foto: Privateje.
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beskæftige sig med dyrehold og dyrkning af jorden. Da de
overtog huset, havde det været beboet af mange forskellige
mennesker, så der forestod et større oprydningsarbejde og
derefter et stort renoveringsarbejde. I stuehuset blev alle
rummene renoveret med bl.a. nye gulve og en bue mellem de to stuer. Med hjælp fra familie og venner blev hele
stuehuset og loftet sat i stand. Også stalden blev sat i stand,
så den kunne huse forskellige dyr.
Pigerne Susanne og Marianne var meget glade for heste,
og først fik Susanne en hest i konfirmationsgave. Forældrene købte den af naboen, Inger, i nr. 28, men det viste
sig, det var svært for de to piger at dele en hest, så der
blev hurtigt anskaffet endnu en hest, en islandsk pony, til
Marianne. Det blev starten på, at der igennem årene blev
anskaffet flere islandske heste, og Lis og Fritz var med
til at stifte en islænderklub for hele Vestskoven. Klubben
kom til at hedde ”Hrimnier”, hvilket betyder ”Rimtåge”.
Albertslund Kommune hjalp med en skurvogn, som kom
til at stå på jorden til Lis’ og Fritz’ gård. Den blev brugt
til opbevaring og arrangementer. Klubben deltog i nogle
af Vikingelandsbyens arrangementer. Også skovfogeden
i Vestskoven var med i klubben.
En del af jorden blev brugt til folde til egne heste og til
opstaldede heste. Desuden blev der lavet ridebaner, så der
kom mange mennesker, når der blev holdt stævner. Gennem årene har Lis og Fritz haft mange forskellige dyr
ud over hestene, både en ko, får, høns og en enkelt gris.
På et tidspunkt anskaffede de sig en mejetærsker, for de
dyrkede også korn. Da de ikke havde nogen erfaring med
at drive landbrug, fik de stor hjælp, vejledning og gode
råd fra naboer, venner og Lis’ far, der hver dag kom for
at hjælpe til. Han blev derfor kaldt for ”forvalteren”, som
et hyggeligt drilleri. Det kunne være en stor udfordring
at komme på arbejde om vinteren, hvis driverne lå højt.
Man skulle nemlig selv rydde vejene for sne, så det var
ikke altid, at man kunne komme af sted.
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Der blev gennem årene udvidet med flere bygninger,
bl.a. et værksted, hvor der også var et tørkloset, en åben
lade til halm og hø, en større lade, en skurvogn fra DSB
og en stor stald til heste samt angorakaniner.
På nabogården boede Clara Holst, der var blevet alene.
Hendes datter boede i Jylland og hendes søn et andet
sted på Sjælland. Derfor havde de det lidt svært med at
komme så ofte og besøge hende. Da Lis og Fritz godt
kunne bruge både staldbygning og jord, købte de gården med det løfte, at Clara måtte blive boende, og at de
ville besøge hende jævnligt. Clara kunne stadig klare sig
selv, hun passede sit hus og sin have, og hun havde høns,
som hun også passede. Lis og Fritz lod hingstene gå på
jorden, en gris, to heste og fårene gik i stalden, når de
ikke var ude. Det var en rigtig god ordning for alle parter. Clara oplevede at få lov til at blive resten af sit liv på
gården, og en dag fandt Fritz hende død i en stol i huset.
På et tidspunkt kom Lis’ og Fritz’ svigersøn og tilbød
dem en ko, der ikke ville malkes sammen med de andre
køer, han havde. De anskaffede sig en gammel malkemaskine, og den mælk, de fik, blev lavet til smør.
Lis og Fritz synes, at de havde et dejligt liv på gården,
men da det blev for meget for dem, og helbredet ikke
rakte længere, flyttede de til Nøddelunden i Smørum.
Desværre døde Fritz inden denne artikels udgivelse.
Kilder
– Knud E. Hansen: Folk og ejendomme i Ledøje
Sogn. Ledøje-Smørum Lokalhistorisk Arkiv 1993.
– Fæstegårde og gårdfæstere i Ledøje fra 1661.
Ikke udgivet bog tilrettelagt af Bent Eggert og Rita
Holm. Manuskriptet opbevares på Lokalhistorisk
Arkiv.

Statshusmandsbrug
Husmandsloven af 1899 gjorde det muligt for en landmand at optage et statslån og købe 4-8 tønder landbrugsjord. Der blev oprettet ca. 20.000 nye landbrug på
den måde, men disse var ofte så små, at husmændene
måtte have anden beskæftigelse ved siden af for at
forsørge familien.
I 1919 blev der vedtaget en række nye jordlove, der fik
stor betydning for de danske husmænd, idet brugene
fremover skulle være så store, at en familie kunne leve
af dem. Frem til 1967 blev der oprettet 8.000 nye landbrug efter denne ordning.
Der var en række betingelser knyttet til lånet, f.eks.
skulle der være en vis selvfinansiering. Husmanden
ejede ikke jorden, men havde såkaldt brugseje og
dermed rådighed over jorden mod at betale jordrente
(grundskyld) til staten.
Samtidig oprettedes det vigtige Statens Jordlovsudvalg, som skulle administrere ordningen. Det opkøbte
ledig uopdyrket jord især i Vestjylland, tidligere tyskejet jord i Sønderjylland, præstegårdsjord og en del
jord af de danske herregårde og godser. På den måde
blev anseelige jordarealer udstykket til husmandsbrug,
således også Margrethelunds jord efter branden i 1924
og på et tidspunkt en del af Edelgaves jord.
Til husmandsbruget var der knyttet visse forpligtelser,
som f.eks. kontrol af dyr og marker med det formål at
udvikle kvaliteten af de animalske produkter. Dansk
landbrug blev i 1880’erne omlagt fra kornproduktion
til produktion af bl.a. smør, æg og flæsk. Med de nye
love ønskede man fra Statens side at bygge oven på den
udvikling, som omlægningen af landbruget og andelsbevægelsen fra 1880’erne havde skabt i form af mere
ensartede produkter af høj kvalitet.

Når statshusmanden skulle i gang med at bygge sit
husmandssted, var han ikke frit stillet. Fra statens side
ønskede man at højne kvaliteten af byggeriet på landet. Til projektet var der derfor knyttet arkitekter, som
udfærdigede tegninger til forskellige husmandssteder.
Husmanden kunne så ud fra økonomi og jordstørrelse
vælge den type, han ønskede, og ændringer af den oprindelige plan kunne kun finde sted i mindre omfang.
Et typisk husmandssted var således vinkelbygget med
stuehus i den ene fløj og staldbygning i den anden oftest forbundet med en mellemgang.
Med statshusmandslovene fulgte den største omfordeling af jord i landets historie. I takt med udviklingen opstod der desuden husmandsforeninger først lokalt senere
på landsplan. Mange husmænd organiserede sig politisk
i Det radikale Venstre, der blev dannet i 1905, og forfattere som Jeppe Aakjær og Johan Skjoldborg skildrede
husmandsfamiliernes ofte slidsomme og nøjsomme liv.
I dag er udviklingen i landbruget løbet fra husmandsbrugene. Jorden er oftest opkøbt og lagt sammen til
langt større enheder. Nogle husmandssteder bliver renoveret og stalden inddraget i boligarealet, andre bliver
hjemsted for småerhverv, og atter andre forfalder især i
tyndere befolkede egne af landet.
Flere steder, også i Ledøje-Smørum, kan man trods diverse renoveringer og tilbygninger spotte de tidligere
vinkelbyggede statshusmandsbrug med deres - ofte valmede tage.
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Min tilknytning til Ledøje-Smørum
af Harry Vesterager, Rosengården, Ledøje

Daværende formand for Vestforbrændingens bestyrelse,
borgmester Kaj Burchardt fra Ballerup, havde fået den
ide, at man kunne deponere slaggerne i Loholmtragten,
den store sænkning, der er i arealet imellem Ledøjetoften
og Ågerupvej. Deponeringen skulle påbegyndes, hvor
sænkningen begynder nord for Ledøje Landsby og videre mod nord og i vandret højde imellem de to veje. Sine
steder ville slaggelaget måske blive på over 20 meter, og
derefter skulle der afdækkes med et to meter tykt muldlag. Herefter ville arealerne kunne bruges til etablering
af kolonihaver.
En sådan ændring af et landbrugsareals anvendelse kræver imidlertid en godkendelse fra Landbrugsministeriet,
og sagen var da også til behandling der. En dag, hvor
jeg var til møde i ministeriet, blev jeg kontaktet af landbrugsminister Poul Dalsager, der forelagde sagen for mig
og bad om min kommentar hertil.
Jeg kunne med det samme afgøre, at det ikke kan lade
sig gøre at etablere et dyrkningssikkert areal oven på et
så drænende slaggelag. Jeg tænker ofte på, når jeg nu ser
den nye motorvej slynge sig igennem det samme areal,
hvad nu om jeg dengang havde anbefalet forslaget.
Harry Vesterager. Foto: Anni Agerskov.
Inden jeg i 1985 blev fastboende i Ledøje-Smørum Kommune, havde jeg igennem mit medlemskab af Statens
Jordlovsudvalg haft en væsentlig indflydelse på udviklingen i denne kommune. Da Vestforbrændingen var færdig til brug, stod man med et slaggedeponeringsproblem.
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Skovbørnehaven
Da min kollega Ejner Kristensen, der havde gartneri
på Orchidevej i Albertslund, havde solgt sit gartneri til
Skovstyrelsen, havde han et areal på fem hektar beliggende i Ledøje-Smørum Kommune op mod kommuneskellet mellem Ledøje-Smørum og Albertslund. Dette
areal var tinglyst i samdrift med det nu solgte gartneri.

Jeg anbefalede ham, at han gik til Jordlovsudvalget og
anmodede om byggetilladelse til opførelse af en bolig
på arealet. Han fik uden videre tilladelsen, og den eneste betingelse var, at han skulle forhandle med Ledøje-

Smørum Kommune om, hvor boligen skulle placeres.
Under et møde med borgmester Elin Jacobsen fik han
at vide, at kommunen ingen planer havde om boligbyggeri i dette område, men at kommunen var køber til

Blomsterudstilling i Forum i 1972. Harry Vesterager viser på sin stand, hvordan fem millimeter store plantedele fra den
eftertragtede lyserøde begonia opformeres i reagensglas og senere udvikles til stiklinger klar til salg. Foto: Privateje.
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Dronning Ingrid i samtale med Harry Vesterager ved blomsterudstillingen i Forum i 1972. Harry Vesterager har siden
1988 været Ridder af Dannebrog. Foto: Privateje.
arealet. Det tilbud, borgmesteren gav, var latterligt lille.
Ejner vendte tilbage til mig med resultatet. Mit råd til
ham var: ”Du skal have en bolig, det kan kommunen
ikke afslå, og vil de købe arealet, så skal du forlange
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300.000 kr., enten eller”. Det endte med, at Ejner fik
250.000 for et areal med en meget lav dyrkningsværdi,
næsten værdiløs til landbrugsdrift. På dette areal har
man senere bygget skovbørnehaven.

Gartneridrift i Ledøje
Det har altid været min målsætning at få foden under
eget bord, og efter i fire år at have været driftsleder på et
af datidens største gartnerier med potteplanteproduktion
tog jeg i 1951 beslutningen om, at nu skulle det være.
På Risby mark købte jeg et areal på 1,5 ha. Købesummen var 12.500 kr., og den efterfølgende sommer blev
der her bygget et drivhus på 600 m2, men uden varme,
og en bolig på 74 m2. Alt blev finansieret dels med et
lån fra Hypotekbanken og dels med egen opsparing. Det
var ikke en stor produktionsvirksomhed, men som årene
gik, blev der råd til udbygning af drivhusarealet. Efter 12
år var arealet vokset til 4.000 m2.
Nu kunne der vælges imellem diverse kulturer. Jeg valgte julebegoniaen som hovedkultur. Den var dengang
den potteplante, der havde den største omsætningsværdi. Der var derfor et stort marked som underleverandør
af stiklinger til viderekultur i mange gartnerier. Det
materiale, man kunne købe af stiklinger, var taget fra
mange vidt forskellige moderplanter. Jeg var så heldig
ud af en stor plantebestand at finde en eneste plante,
som var virkelig exceptionel. Den blev taget fra til
produktudvikling, og stiklinger herfra blev meget efterspurgte af kunder i hele Nordeuropa. Hvert år producerede vi 1,25 million stiklinger, hvoraf den største
part blev eksporteret. Igennem flere år blev det denne
ene plantes gener, der i millionvis var grundlag for julens blomst. En ganske speciel og smuk oplevelse var
det, når jeg i december kom til gartnere i Stockholmområdet på kundebesøg og der kunne se de store drivhusarealer fyldt med rosafarvede begoniaer stå som en
kontrast til de sneklædte udeområder.
Men ikke alt varer evigt, omkring 1980 havde julestjernen overtaget opgaven som værende julens blomst. År for
år faldt interessen for begoniastiklinger, og et kulturskift
blev gennemført over nogle år, indtil jeg fik tilbud om at

købe Rosengården. Min gode bekendt og kollega Georg
Kristensen, der ejede Rosengården, kom en dag og fortalte, at familiens to drenge nu havde besluttet sig for at
bosætte sig i Californien, og at han og hans kone derfor
havde planer om at sælge deres gartneri og emigrere til
Amerika. Georg havde i sin ungdom arbejdet der i fire
år, så der var ingen problemer for ham og hans kone i at
emigrere. Samtidig spurgte han, om jeg kendte nogen,
der eventuelt kunne være interesseret i at købe hans gartneri. Det diskuterede min kone og jeg, og vi kom til det
resultat, at vi nu havde en mulighed for at få afhændet et
alderspræget gartneri, der ad åre måtte stå over for alvorlige reparationer. En kontakt til Skovstyrelsen endte med
et godt resultat. Pris og vilkår for handelen blev nemt
aftalt, og derefter stod det tilbage at aftale købsvilkårene
med Georg. Alle vilkår for overtagelsen gik nemt, på
én time var alle vilkår aftalt. Jeg ordnede alle papirer i
forbindelse med handelen, dermed sparede vi ejendomsmæglersalær.
Drivhusene skulle om sommeren udnyttes med en kultur. Det blev de første år agurker, der dengang kunne yde
et stort dækningsbidrag. Da man efter få år kunne købe
tre hollandske agurker for 10 kr., var der ingen økonomi
i denne kultur, og så blev det til en ekstensiv produktion
af diverse potteplanter.
Med i tankerne var vel også, at vi nu med en terminsfri
tilværelse godt kunne nedtrappe den daglige aktivitet.
Mine to tillidsposter i henholdsvis medlemsskabet i Statens Jordlovsudvalg og mit hverv som vurderingsinspektør for Dansk Landbrugs Realkreditfond var nu også under afvikling. Der måtte nu kunne blive tid til gøremål,
som igennem årene havde måttet udsættes til bedre tider.
Da vi den 1. april 1985 fik fast bopæl i Ledøje-Smørum
kommune, følte jeg, at vi var kommet til en borgervenlig kommune. Et samarbejde med Teknisk Forvaltning
forløb uden lange ventetider, og alt blev stort set ordnet
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Gartneriet Rosengården, Nybøllevej 16, nu plantehotel for bl.a. Tivoli. Foto: Holger Agerskov.
omgående. Efter kommunesammenlægningen i 2007 føles det omvendt, her er det bureaukratiet, der hersker, og
her må borgeren vente, til der er tid.
Nyt koncept – opbevaring af subtropiske planter
For ca. 15 år siden fik jeg ideen til konceptet med opbevaring af subtropiske planter om vinteren. Mange kommer mere og mere på rejser til varmere himmelstrøg, og
for at dække minderne derfra køber vi planter, som ikke
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kan overvintre under vores klimaforhold. Det måtte der
være et marked for. I forvejen havde jeg Tivolis planter
i vinterpleje, og ganske langsomt voksede konceptet til i
dag, hvor vi sidste vinter havde 1.600 kunder. Drivhusarealet er på 7.500 m2, der alle er fyldt op med planter til
vinteropbevaring.
Det er nu mit barnebarn, der har overtaget virksomheden, og jeg er daglig medhjælp til løsning af specialopgaver, som der er mange af.

Fritz Herrmann på Hede Enge
Helle Herrmann fortæller til Line Ludvigsen

Fritz Herrmann, 1908-1983, lærer i Ledøje Skole 19371959, lærer på Centralskolen (senere Søagerskolen) 19591965, organist i Ledøje Kirke 1937-1965. Søn af Axel
Viggo Herrmann (1873-1960), lærer i Hove Skole 19001922, lærer i Ledøje Skole 1922-1937, organist i Smørum
Kirke 1900-1922, organist i Ledøje Kirke 1922-1937.
Helle Herrmann er kommet på besøg i Smørum gamle
Skole. Hun sidder med sin fars regnskabsbog i hænderne. Hun fortæller: ”Her står på første side i fars ”Regnskabsbog over Jorden på Hede Enge”, at han havde købt
de syv tønder land den 7. juli 1947 for 8.500 kr. Far var
jo vældig interesseret i natur og i at dyrke. Det var ikke
det at være lærer, der var hovedpassionen i hans liv, så
at sige. Den store have derhjemme passede far og mor men det skete dog, at der var en mand, der kom og hjalp
med de grovere ting. Men far ville mere end det. Lidt
snak husker jeg faktisk, at der var om købet på forhånd.
Far snakkede om, at ”den jord derude på Hede Enge, der
kommer Jyllingevejen til at gå en gang, og så bliver den
meget værd”. Det er nu 70 år siden! Men mest af alt ville
far have jorden for at opdyrke den.
Far havde jorden i alle årene. Jeg husker, at da jeg lærte
min mand at kende i 1957, gik han bl.a. og talte pastinakker ude på Hede Enge og regnede ud, hvor meget far
kunne høste osv. Så på det tidspunkt var der fuld gang i
arbejdet derude. Far havde i hvert fald jorden til 1964/65,
hvor han stoppede som lærer. Han havde dårligt hjerte
og røg meget. Mine forældre flyttede op til huset ved Søagerskolen i 1959. Far solgte ikke jorden, men der var

Fritz Herrmann: ”Regnskabsbog over jorden på Hede
Enge”. Foto: Fredi Paludan Bentsen.
Bogen opbevares i Lokalhistorisk Arkiv.
andre, der passede jorden for mine forældre, bl.a. Søren
Hansen fra Vridsløsemagle ”Haveland” og senest Erling
Thygesen, der passede jorden fra 1992 til 1998. Først da
mor døde i 1999, og advokat Jantzen, som opgjorde boet,
var interesseret i at købe den, blev den solgt.
27

Far byggede et hus derudtil (samlet som et ”Ikea-hus” i
dag). Det var til redskaber og en traktor, som han købte
på et tidspunkt. De sad ude i huset og rensede grøntsager,
som skulle på torvet osv., men i dag bruges det i forbindelse med jagt og lignende.
Et banklån måtte der til!
Far lånte de 8.500 kr. af sine forældre til købet. I regnskabsbogen her kan man se, at far har betalt det første afdrag på jorden den 16. juli 1947, 4.500 kr. til Lindgreen,
og i november samme år de resterende 4.000 kr. Lindgreen havde gården Højgård, der nu er nedrevet, og det
var altså Lindgreens jord, der blev udstykket. Området
går også under navnet Margrethelund. Senere, i 1948,
lånte far penge i banken. Der var selvfølgelig mange
udgifter i begyndelsen. Mor syntes altid, at det bare var

udgifter og ingen indtægter! I regnskabsbogen kan man
se, at der blev betalt for f.eks. pløjning af jorden: Lykke
Pedersen får 423,50 kr. for pløjning m.m. i juli 1947, og
Søren Andersen får 40 kr. for fire dages arbejde i august
1947. Søren Andersen boede i et lille hus i Ledøje og var
pensioneret, og det var ham, der også hjalp far i haven,
når der var noget større at gøre. Børge Holst får betaling:
50 kr. for fire dage - med hest!
De første år handlede det om at få jorden drænet. Det
var en stor udgiftspost. Otto Jacobsen får i alt 2.528 kr.
for dræning i oktober og november 1947. Den 5. december 1947 får ”Dræningsmand Sørensen, Kastrup” 404,63
kr., og der købes drænrør af Frederiksholms Teglværk
for 1.268,10 kr. Den 25. november er der bogført køb af
plov og harve for 80 kr. Ellers lånte eller lejede far, men
efterhånden fik han selv mange redskaber. 1947 slutter

Fritz Herrmann kører
traktor på Hede Enge.
Foto: Privateje.
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med ”8 kr. til Afpilning af Sten”. Det har nok været til
nogle børn, der har hjulpet med at samle sten på marken.
Første gang, der noteres en indtægt, er i 1948, hvor han
åbenbart får et tilskud fra Landbrugsministeriet på 1.974
kr. for at have drænet området.
De første år var det kartofler, de dyrkede for at gøre jorden levende. I april 1948 er det i bogen anført, at Kurt
Lauritzen, Harry Hansen, Tage Henriksen, Kaj Olsen,
Børge Holst og Søren Andersen får betaling for at lægge
kartofler (fra 17,43 til 65 kr.). Der betales 25 kr. for ”Saaning af Kunstgødning” den 18. april. Der står tillige noteret ”Anmeldelse af Kartoflerne R.A.F”, og det må have
været, at kartoflerne var friske og uden sygdom osv. Der
er også taget en jordprøve den 17. december 1947. I september 1948 er der så betaling for optagning af kartofler,
bl.a. til Josta Nielsen (Bus-Ottos kone) 319 kr. Men der
er da også en indtægt: 1.600 kr. fra Ottos Kartoffelhandel. Far skulle jo af med kartoflerne. Også Jørgensens
Kartoffelhandel og naboen, Majgaard, og en lang række
andre køber kartofler i oktober og november. Bl.a. køber
Ida Jensen, der havde telefoncentralen, for 33 kr. kartofler. Udgifterne her ved årets afslutning er betaling for
harvning og pløjning samt leje af en kartoffeloptager.
Året 1948 slutter således med en udgift på ca. 22.000 kr.
og en indtægt på godt 11.000 kr.
Vi havde som nævnt en stor have, som mor var glad for.
Der var mange bærbuske, som solbær, ribs og stikkelsbær, som mor stod og plukkede og solgte – for lærerlønnen var ikke så stor.”
Helle viser et lille dokument, der ligger inde i bogen, og
fortæller videre: ”Det her er Husmændenes Ulykkesforsikring. Det har været en forsikring for dem, der kom
og arbejdede derude. På bagsiden af forsikringspapiret
har far lavet nogle optællinger af arbejdstimer og løn for
Børge Holst. Det var en ung mand, der arbejdede meget for far. Forsikringen har kostet ca. 5 kr. om året og

En side fra Fritz Herrmanns regnskabsbog.
er bogført i bogen, mens en brandforsikring står til godt
10 kr. i maj 1951. Svend Ivan Nielsen arbejdede ligesom
Børge Holst meget derude for far. Den 31. december
1949 betales der 89,25 kr. i Amtstueskatter. I maj 1950 er
der indkøb af 600 tomatplanter og 400 kålplanter, men
den 30. september samme år sælges der 3.360 kg byg til
Jørgen Andersen for 1.680 kr., så sortimentet var udvidet. Far forsøgte sig også med aspargesplanter, husker
jeg. Der er altså kommet godt gang i salget, men det var
lidt trist for mor, for når det var ferie, så var far derude fra
tidlig morgen, og det blev ofte sent, inden han kom hjem.
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Der skulle gøres klart til, når opkøberne kom næste dag.
Vi børn skulle også med ud og luge og lignende. Men
det blev nu ikke så længe for mit vedkommende, for –
og det har de grinet af senere – jeg var måske 12 år og
cyklede derud. Der var et pænt stykke vej, og så lidt
efter lagde jeg bare min hakke og sagde til far, at nu
kørte jeg hjem, for jeg var tørstig. Til det sagde far så,
at nu behøvede jeg ikke komme mere! Det var jo trist
med de lange rækker!
Nye tider
Jeg husker en sjov ting: Far havde svært ved at forstå
det her med feriepenge. At nu krævede man penge for
at have fri fra arbejde! Ved udgangen af 1951, som er
det sidste år, far fører regnskab i denne bog, er der en
samlet indtægt på 11.579,49 kr. og udgifter for 9.522,40
kr. Bagest i bogen er der regnskab over lånene. Han
lånte 5.000 kr. i Bondestandens Sparekasse i 1948 og
året efter igen 2.000 kr. Far har også noteret afdragene
og renterne. Der er også en side med en opgørelse over
bygningsomkostningerne. Der er f.eks. købt træ fra
Jørgen Andersen for 282 kr. og 486 kr. samt klinkebeton for 300 kr. Endvidere er der i Frederikssund købt
eternitplader til taget for 702 kr. Foruden diverse andre
indkøb af materialer til huset er der anført en udgift på
698,28 kr. til murermester C. Sørensen og en smederegning på 43,70 kr. Der blev en gang imellem stjålet
varer derude, og man kan ud for april 1951 se en indtægt: ”Erstatning for stjålne varer 117 kr.”.
Da min farmor døde i 1961 satte vi nogle møbler ud i
huset. Disse skulle min søster og jeg have på et senere
tidspunkt. Men da jeg var flyttet til Skåne og havde brug
for møblerne og ville hente dem, var de forsvundet! Far
havde set, at folk var begyndt at stille gamle ting som
komfur og andet, de ville af med, derud. Men der blev
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Far og datter på Hede Enge. Foto: Privateje.
altså også stjålet ting derfra. Den sidste side i bogen er
regnskab over køb af redskaber, f.eks. en kartoffelradrenser, en plov og en harve, og den 9. februar 1948 er der
købt spirekasser for 1.176 kr.
Far byggede huset hjemme i skolegården i 1950-51. Der
var lavet fine tegninger af det. Så stod han der i gården og
savede, målte osv. Det var i sommerferien, arbejdet især
stod på. Rejsningen til huset lå også ude i skolegården i
stabler, som skulle køres ud til Hede Enge, men delene
passede fint sammen, da de kom ud på grunden og blev
samlet. Jeg var nu ikke selv med, da de kørte det derud.

Huset på Hede Enge står der stadig. Foto: Privateje.
Grøntsagerne gav arbejde til mange
De første år var der jo ikke så meget at lave på jorden ud
over dræningen og kartoflerne. Men ellers var det et stort
arbejde, men når bare lysten driver værket, ikke sandt?
Det var jo lige efter krigen, og man havde den her energi
til at prøve noget nyt. Det er ret utroligt. Der var jo også
alle de her damer, som arbejdede derude. De var mere

eller mindre faste, så om vinteren sad de i Ledøje Skole i
den ene længe med hønse- og vaskehus m.m. og ordnede
f.eks. løgene, der jo var kørt hjem for, at de ikke skulle
fryse. Det var bl.a. fru Norup Nielsen og Gerda Nielsen,
kan jeg huske.
Det hele var en lille idyl, men det er det nu stadigvæk, må
jeg sige. Dog er valnøddetræet væk!”
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Mine barndomsminder i Ledøje under besættelsen
af Grethe Mulvad Marcussen (f. Lauritsen), Kalundborg

zinkbalje, hvorefter vi fik bad på skift. Vandet blev var
met på komfuret eller på kakkelovnen, hvor der altid stod
en kedel med varmt vand.

Grethe Mulvad Marcussen
Foto: Privateje.
Jeg er nu 80 år gammel og bor i Kalundborg, hvor jeg
har boet i mange år. Min familie bestod af mor, far og
fire børn: Birthe, Grethe, Kurt og Kaja, og vi boede i
København, da krigen begyndte. Vi flyttede til Ledøje i
sommeren 1941, hvor det var rigtig varmt, dejligt og helt
stille. Vi flyttede til et lille bondehus (Ledøje Bygade 9)
med stråtag og en fin have omkring. Bondehuset lå på
hovedgaden tæt ved Gadekæret, kirken og skolen. Huset
indeholdt en stue, et soveværelse og køkken. I stuen stod
en kakkelovn, der om vinteren skulle varme hele huset
op. I køkkenet blev der lavet mad og bagt rigtig mange
boller m.m. på et stort komfur.
Toilet havde man ikke ret mange steder inde i husene
dengang, så det var ud i et skur, hvor der var et hjer
te i døren. Der stod en spand, vi kunne besørge på.
Når vi skulle vaskes, foregik det i køkkenet til hverdag,
og et par gange om ugen blev der fyldt vand i den store
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Den første vinter var bare kold og med masser af sne.
Kurt havde fødselsdag den 29. november, hvor han blev
fem år, og i fødselsdagsgave fik han kost og skovl. Det
var en dejlig gave for ham. Der var så meget sne over
alt. Vejene blev ryddet af byens mænd, der havde sne
rydningspligt. Jeg husker, der blev skovlet sne op langs
vejene i mandshøje bunker.
Birthe og jeg var begyndt at gå i skole i København, så
vi skulle jo fortsætte i Ledøje Skole. Det var en meget
lille skole, men dejligt, at vi kunne begynde samtidigt.
I Ledøje var skolelæreren også organist i kirken, og han

Min søster Birthe og jeg
(til venstre) 1944.
Foto: Privateje.

Mine små søskende: Kurt
og Kaja. 1944.
Foto: Privateje.

spillede til alle kirkelige handlinger. Orglet kunne ikke
spille uden at få pumpet luft ind, for der var ikke elek
tricitet i kirken dengang. Birthe og jeg havde i et par år
jobbet med at træde bælg. Vi fik to kroner pr. gang, og
det var mange penge dengang.
Alle vi børn fra byen legede meget ude både om som
meren og om vinteren. Om vinteren løb vi på skøjter, når
Gadekæret var frosset til, og kælkede ned ad den store
kirkebakke, når den var dækket af sne. Om sommeren
spillede vi meget bold eller legede ved Gadekæret. Vi
havde ikke noget ur, men skulle komme hjem, når det var
ved at blive mørkt. Hver aften ringede kirkeklokkerne
solen ned, så det mindede os om, at nu var tiden inde til
at vende hjem.

Ledøje Bygade 9. Her boede jeg sammen med mine
forældre og søskende fra 1941til 1947.
Foto: Lokalhistorisk Arkiv.
Til vort bondehus hørte der ca. tre tønder land jord, der lå
uden for byen over for Skånings gård (Holtegård, Risby
vej nr. 9). Min far begyndte som gartner og dyrkede en
masse grøntsager, der senere blev solgt på Grønttorvet i
København. Vi havde en hest og en hestevogn. Med vog
nen læsset kørte min far et par gange om ugen den lange

vej til København – først til Ballerup og derefter ind ad
Frederikssundsvejen til Grønttorvet. Det var en lang tur
på ca. 20 km for både hesten og vor far. Det var altid
spændende, når han kom hjem sent på aftenen. Havde
han fået udsolgt? Fik han en god pris for varerne? Var
der noget nyt vedrørende krigen?
Besættelsestiden
I løbet af krigen kom der rationering på flere og flere
varer. Jeg husker, at der f.eks. var rationeringsmærker på
næsten al mad. Jeg kan nævne sukker, mel, gryn, brød og
kaffe. Vi hentede rationeringsmærker hos sognefogeden.
Mange rationeringer blev først ophævet længe efter, at
krigen var slut. Der var også rationering på koks. Om
vinteren gik Birthe og jeg mange gange ud til møllen
med vor kælk for at hente en sæk koks. Turen var både
lang og kold.
Vi hentede hver dag mælk hos præstegårdsforpagteren,
der havde en del køer. Det var mælk, der blev hældt op i
et stort lerfad. Næste dag skummede min mor fløden af,
og derefter blev der kærnet smør og pisket flødeskum til
mange gode kager. Derfor kunne vi bytte vore smørmær
ker med bl.a. sukkermærker. Min mor bagte næsten alt
vort brød og syltede næsten alt, der kunne syltes.
Vi havde altid en gris, og den blev slagtet til jul. Det var
vi børn nu ikke glade for. Høns, kaniner og duer havde vi
også, så den slags mad havde vi rigeligt af.
Barndommen var dejlig og tryg, og vi manglede ikke
noget i hverdagen, selvom der ikke var mange penge
at gøre godt med. Min mor var flittig og dygtig til både
at sy og reparere vort tøj, og gammelt brugt tøj blev
især under krigen syet om til nyt. Vi mærkede ikke så
meget til krigen i Ledøje, kun hvad der blev fortalt om
i radioen.
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To politibørn skulle døbes
Den 19. september i 1944 blev mange fra det danske poli
tikorps arresteret af tyskerne. Det mærkede vi også i Led
øje. En søndag i forbindelse med en gudstjeneste skulle
der i Ledøje Kirke døbes to små drengebørn. Drengenes
fædre var politibetjente og boede i Ballerup. Under guds
tjenesten, medens præsten stod på prædikestolen, blev der
et værre spektakel, og kirkedøren blev åbnet af tyske sol
dater. De marcherede op ad kirkegulvet med skarpladte
geværer og undersøgte, om drengenes fædre var til stede i
kirken, men heldigvis var de blevet advaret i forvejen, og
de var der ikke, og jeg er sikker på, at de heller ikke havde
været med i kirken den dag. Tyskerne forlod igen kirken,
og præsten fortsatte gudstjenesten. De små drenge blev
døbt, og alt endte da godt.
Tyskerne kørte igen i deres store militærjeeps. Folk i
byen åndede lettet op. Mange havde jo set, at tyskerne
kørte op til kirken og var bange for, hvad der ville ske.
Red.: Opmærksomheden henledes på, at Grethe husker hændelsen i Ledøje Kirke på sin måde. Hanne
Gottschalck Hansen beskriver den samme begivenheden på sin måde i Årsskrift 2013, og i ”Ak, hvor forandret! Ledøje Landsby fra 1930’erne-1980’erne” møder
vi igen den samme historie, men med andre drejninger.
At der er så mange varianter af den samme historie,
vidner om, hvor stort et indtryk den i sin tid har gjort
på både voksne og børn, og at den efter besættelsen
er blevet fortalt igen og igen.

En grim oplevelse fra min barndom
Jeg husker også, da Shellhuset blev bombarderet af de
britiske flyvemaskiner, men desværre tog de fejl og
bombarderede også Den franske Skole på Frederiks
berg. Den dag fløj der britiske flyvemaskiner ret lavt
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over Ledøje med retning mod København. Mange
uskyldige lærere og børn blev dræbt den dag – i alt 112
heraf 88 skolebørn.
Danmark frit
Endelig kom frihedsdagene den 4. og 5. maj 1945. De
dage glemmer jeg aldrig. Det var en glæde så stor for
alle i vor lille by og hele vort land. Jeg husker tydeligt,
da budskabet kom i radioen: ”Det meddeles her i dette
øjeblik, at de tyske tropper i Danmark har kapituleret”.
Far havde fortalt, at der snart ville ske noget, så vi ven
tede spændt på, at krigen ville slutte, så vi var alle samlet
i stuen. Da meddelelsen kom, råbte alle hurra, og rulle
gardinerne blev fjernet, og der blev sunget og festet hele
aftenen.
Det var det flotteste forårsvejr, og klokken var ca. halv
ni om aftenen. Senere styrtede vi alle ud på gaden, og
vi børn var meget længe ude den aften. De voksne fandt
også sammen, og der blev rigtig festet alle vegne, for nu
var krigen endelig slut og Danmark et frit land.
Efter krigen sang vi bl.a. ”En vinter lang og mørk og
hård på fem forbandede år” og ”En lærke letted, og tu
sind fulgte, og straks var luften et væld af sang”.
Kong Christian den Tiende ændrede ikke sine vaner under krigen, og hver dag red han den samme morgentur
alene gennem den indre by i København. Den høje kon
ge på den flotte hest blev et nationalt samlingssymbol
under besættelsen. Jeg har selv oplevet kongen til hest.
Han hilste pænt på os. En dejlig oplevelse for en lille
pige. Kongen døde den 20. april 1947. Han blev bisat i
Roskilde Domkirke på en kold regnvejrsdag. Mange fra
Ledøje deltog i bisættelsen. Mine forældre og Birthe var
også med, da min far skulle stå vagt i kirken med fanen
fra Idrætsforeningen. Jeg skulle passe de små søskende,
Kurt og Kaja, så vi måtte blive hjemme, og jeg var godt

Ledøje Bygade 47. Familiens bolig fra 1947 til 1953/54.
Her startedes en dukkeproduktion i et værksted bag
huset. Der hjalp mor og vi børn til. Foto: Privateje.
fornærmet. Det blev en stor oplevelse for alle, der deltog
i denne store begivenhed.
Min mors familie boede i København, og familiesam
menholdet var meget stærkt især under besættelsen. Te
lefon havde vi ikke dengang, så der blev skrevet mange
breve frem og tilbage, husker jeg. Familien havde kolo
nihaver i Herlev. I flere år om sommeren kom hele fami
lien, mostre, onkler og tanter på besøg i Ledøje. De tog
alle med toget til Ballerup Station, og de små blev kørt
i barnevogne, og de større måtte gå den lange vej på ca.
fem km til Ledøje. Det kunne man bare dengang. Det var
et helt festoptog, og hele byen var klar over, at nu skulle
der festes hos familien Lauritsen.
Minder fra tiden efter besættelsen
Min far begyndte at grave tørv i Ammentofte Mose mel
lem Ledøje og Smørum, der hvor golfbanen nu ligger.
Dengang var her et stort moseareal med marker om
kring. Vi var alle på hårdt arbejde der. Vi børn skulle

Jeg blev konfirmeret i Smørum Kirke den 26. september
1948. Foto: Privateje.
sammen med vor mor vende tørvene, og bagefter skulle
de stakkes, så de rigtig kunne blive tørre. Senere blev
tørvene så solgt til brændsel, som der var mangel på. Her
tjente mine forældre rigtig mange penge, og de købte i
1947 det hvide hus på Bygaden 47. Det var både stort og
flot og med masser af plads. Huset havde et meget flot
badeværelse med sorte fliser på væggene, og badekarret,
toilettet og håndvasken var gult. Vi fik vore egne værel
ser, så det var en stor forandring.
Under krigen kunne vi ikke købe bananer, mor havde
fortalt om denne delikatesse. Mine forældre var gode
venner med familien Lindgreen på Højgård (nu nedre
vet). Deres ældste datter arbejdede lige efter krigen en
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tid i Sverige. En dag fik vi en banan forærende af dem.
Glæden var stor i det lille hjem, bananen blev delt i fem
stykker. Vi syntes, det smagte underligt, men for mor
var det en stor nydelse. Mor skar sit stykke ud og spiste
det på rugbrød. I dag kan jeg godt selv nyde sådan et
stykke mad.

I efteråret den 26. september 1948 blev jeg konfirmeret
i Smørum Kirke. Samme år rejste jeg til København og
kom i lære i en forretning og blev senere kontoruddan
net. Mine forældre boede i Ledøje fra 1941 og flyttede
tilbage til København i 1953/54. Jeg mødte min mand i
Ledøje Forsamlingshus pinselørdag i 1956, og vi blev så
gift den 24. maj 1958 i Ledøje Kirke.

Folkedanserholdet samlet i Ledøje Forsamlingshus til afslutningsfest i Idrætsforeningen formentlig i foråret 1948.
Jeg sidder i anden række som nr. 4 fra venstre. Foto: Privateje.
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Ny i Danmark. Fra Odessa til Smørum
af Katerina Kustova, Smørumnedre

Mine forældre blev gift i 1974, og jeg er født i Odessa i
Ukraine den 23. maj 1975. Min bror, Roman, blev født
den 23. juli 1982. Odessa er en af de største og smuk
keste byer i Ukraine. Med en strategisk vigtig beliggen
hed ved Sortehavet er den et kulturelt og turistmæssigt
centrum med ca. 1 million mennesker af mere end 100
forskellige nationaliteter. I min barndom boede jeg i et
hus ned til Sortehavet. Samtidig med at jeg gik i skole,
var jeg medlem af en biologiklub. Vi var tit i den lokale
botaniske have eller det nærliggende naturreservat for at
studere sjældne planter. Desuden var jeg meget ofte med
mine forældre i teatret, på udstillinger og museer.
Efter 11 års skolegang studerede jeg ved det zoologiske
fakultet på Odessa State Agrarian University i seks år
indtil 1998. Efter studietiden arbejdede jeg om aftenen
som lærer i en biologiklub for yngre børn. Jeg arbejdede
også i veterinære butikker og i katteklubber, og jeg del
tog ofte i internationale katteudstillinger i f.eks. Kiev,
Moskva og Kharkov.
I år 2000 mødte jeg min mand, Youssef Uweis (født
den 3. maj 1953) hos fælles venner i Polen. Vi blev gift
i Odessa i 2001, og jeg flyttede til Danmark, nærmere
bestemt Smørum, hvor jeg stadig bor med min familie.
Min mand, der tidligere har været dansk gift, er kristen
ortodoks palæstinenser. Han blev født nær byen Nazareth
og gik 10 år i katolsk skole, hvor han bl.a. lærte arabisk,
hebraisk og engelsk. Han sang desuden i kirkekoret. I
1975 dimitterede han som teknisk tegner fra Technical
College i Haifa. På grund af at han som kristen i et pa
læstinensisk område havde begrænsede uddannelsesmu

Mine forældre blev gift den 20. august 1974 i Odessa.
Foto: Privateje.
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ligheder, flyttede han i 1978 til Danmark. Fra 1978-1983
studerede han på Danmarks Teknologiske Institut sam
tidig med, at han arbejdede på en metalfabrik, og efter
endt eksamen fungerede han som CNC-programmør. I
september 1989 rejste han til Texas i USA, hvor han tog et
6-ugers kursus i japansk programmering. I 1990 under
skrev han i Canada en kontrakt med firmaet Exacta Pre
cision, og i maj 1990 åbnede han sit eget firma EXACTA
Danmark på Brændekær i Smørum. Firmaet fremstiller
forskellige bukke- og standseværktøjer til metalindustri
en. I 2011 opkøbte vi og har siden drevet ”Byens skilte”,
hvor vi bl.a. laver lasermaskiner og print til f.eks. skilte
og facader. I de 37 år min mand har arbejdet i Danmark,
har han været arbejdsløs i 14 dage.
Kulturel og historisk forståelse er vigtig
Jeg har ikke brugt min uddannelse som biolog her i lan
det. Jeg elsker at male og at være kreativ, og i de første år
viede jeg rigtig meget tid til mine favorithobbyer: Syning,
home decor, havearbejde og maleri, og to gange har jeg
udstillet mine malerier i Smørum Kulturhus. Jeg bruger
stadig tid på mine hobbyer, men nu har jeg meget andet,
der skal passes. Bl.a. har jeg i mange år på deltid arbejdet
sammen med min mand i EXACTA Danmark, desuden
bruger jeg rigtig meget tid og energi på familien.
I 2002 fødte jeg vores søn Daniel, og i 2006 fik vi en dat
ter Elisabeth-Tanja. Jeg bruger meget energi på den gene
relle uddannelse af vores børn. De er desuden involveret
i musik. Daniel spiller harmonika og klaver og Elisabeth
violin og klaver, og siden 2011 besøger børnene de klas
siske koncerter, som Ledøje-Smørum Musikforening af
holder. Begge børn er engageret i en skakklub. At beher
ske et musikinstrument og at spille skak er en 100-årig
gammel familietradition, som jeg forsøger at videreføre.
I fem år har vores børn sunget i kirkekoret, først i Skov
lunde og senere her i Smørum. De deltager dog også i fy
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Min mand, Youssef, og jeg sammen med vores børn,
Elisabeth og Daniel. Foto: Privateje.
siske aktiviteter uden for skoletiden, idet Daniel har væ
ret involveret i svømning og nu går til fodbold. Elisabeth
har gået til ballet i tre år og har været med i tre opførelser
på Det kongelige Teater og en i Tivoli.
Haven har min store interesse, og om foråret og somme
ren kan jeg slet ikke stoppe med at gå derude. Min datter
og jeg elsker at plante blomster, og vi har også forsøgt os
med podning af frugttræer. Vi har på den måde skabt et
magisk æbletræ med omkring tyve forskellige æblesor

Vores hus i Smørum.
Foto: Privateje.

ter, fire pæresorter, to kvædesorter og sortfrugtet sortbær.
Min mand og søn eksperimenterer i køkkenet med spæn
dende og eksotiske retter. På den måde får børnene et
godt kendskab til retter fra de områder, de stammer fra.
Yndlingsting og -aktiviteter gør os glade.
I 2010 fik jeg den ide at oprette en klub for kreative børn.
Jeg fremlagde mit forslag for præsten, og det blev god
kendt. To gange har min klub udstillet i Smørum Kultur
hus. I fem år underviste jeg som frivillig børn fra Smø
rumskolerne tre timer om ugen i Konfirmandhuset, hvor
vi ikke kun tegnede, men også studerede kunstnere og
komponister samt lyttede til klassisk musik.
Børnene har et godt kendskab til historien, og traditioner
ne i de lande, de kommer fra. Jeg tror, at børnene lettere
kan forstå de begivenheder, der finder sted i verden i dag,

hvis de kender deres historie. De taler og læser russisk
og synger russiske og ukrainske sange, og de laver deres
egne koncerter og forestillinger herhjemme. Da min mand
fyldte 60 år, lavede børnene og jeg en 30 minutter lang
sort/hvid stumfilm, som de kunne give deres far i fødsels
dagsgave. Jeg forklarede børnene, at alle kan købe en gave
i en butik, men at lave sine egne gaver tager tid og kræver
tålmodighed, og det er den slags, der gør mennesker stær
kere. Sidste år fremførte børnene en koncert i anledning af
min mors fødselsdag, idet Daniel spillede klaver og Elisa
beth sang på fransk. Det vakte stor lykke.
Det er en gave at kende sin slægts historie
I de senere år er jeg begyndt at interessere mig meget for
slægten. Jeg tænkte ikke meget over dens betydning, da
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 Vores børn,
Daniel og Elisabeth,
spiller ved Musikskolens koncert i
Smørum i 2014.
Foto: Privateje.
 Et af mine egne
malerier fra 2003.
Foto: Privateje.
jeg var yngre. Min interesse blev vakt ved min fars død
i 2013, og ved at min onkel, Eugeni Kustov, efterlod mig
en del materiale i form af en slægtnings erindringer samt
gamle billeder. Som i mange andre velstående russiske
familier før revolutionen i 1917 kom mændene i familien
på militærskole, og kvinderne fik en sygeplejerskeuddan
nelse. Derudover fik en del efterfølgende uddannelse som
advokat, læge eller lignende. Derfor findes der adskillige
dokumenter, som fortæller om slægten. Det er en stor gave
for mig at kende min families historie. Det har desuden
vist sig, at den er en del af det 20. århundredes voldsomme
verdenshistorie.
I 2014 i anledning af 100 året for udbruddet af Første
Verdenskrig var der en udstilling på Smørum Bibliotek
om min slægts skæbne under Første Verdenskrig. Det
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Min slægtstavle, der næsten fylder en hel væg. Foto: Privateje.
var min slægtning, russiske Sophia Demidova, der stod
bag udstillingen. Den blev tidligere i 2014 vist i St. Pe
tersborg, og bagefter skulle den videre til Moskva. So
phia, der nu er over 70 år, vil meget gerne have udstil
lingen vist i andre lande, fordi hun håber, at nogle her
genkender tre søstre, som alle var sygeplejersker, og som
forsvandt under Første Verdenskrig. De kan være døde
under krigen, men de kan også være blevet gift og have
slået sig ned i andre lande.
Min interesse for slægten har ført til, at jeg har brugt
halvandet år på at lave en slægtstavle, der fylder en hel
væg, med portrætter af familiens medlemmer med til
hørende årstal. Jeg kan føre min slægt tilbage til min
tip-tip-tip-tipoldefar, Trifon Petrov (1765-1829), og det
ældste foto er et 132 år gammelt familiefoto fra 1883.

Slægtstavlen rummer også en tidslinje med vigtige hi
storiske hændelser og en liste over de russiske herskere
fra zartiden og frem til præsident Putin. På tavlen findes
der desuden et verdenskort og flag fra Rusland, Ukraine,
Bulgarien og Grækenland, idet det er de lande, som min
familie har rødder i.
Netop nu er jeg færdig med at lave en dokumentarfilm
om familien Kustovi med titlen ”Kustovi – 155 års histo
rie”. Filmen er baseret på fotos, dokumenter og videoer
fra familiens arkiver, ugerevyer om historiske begiven
heder og erindringer. Filmen dækker begivenhederne fra
1860, hvor min ukrainske tipoldefar, Ivan Kustov blev
født (1860-1936). Den er i fem afsnit og varer i alt 4 timer
og 20 minutter.
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Perm i Rusland
Min far Sergei Kustov er født den 20. november 1946 i
Perm i Rusland. Hans oldefar, min tipoldefar, Pavel Mat
veev (15. november 1868 - 9. november 1927), studerede
ved universitetet i Kazan i 1880’erne i Zar-Rusland. I øv

Min tipoldefar Pavel Matveev i 1888. Foto: Privateje.
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rigt studerede Lenin på samme universitet, men ved et
andet fakultet. Min tipoldefar uddannede sig til advokat.
Han var desuden politiker, socialdemokrat og politisk
aktiv. Han blev gift med Iroide Razumkova (15. marts
1873-11. april 1961), og de fik tre sønner og en datter
Sophia. I 1927 blev en gade i Perm opkaldt efter Pavel
Matveev.
Sophia, min oldemor (1. oktober 1893 - 26. november
1978), var en af de første kvinder, der fik mulighed for
at tage en universitetsuddannelse. Hun studerede på The
Bestuzhev Course i St. Petersborg. Det var det første uni
versitet, der optog kvindelige studerende, og dermed den
største og vigtigste uddannelsesinstitution for kvinder i
Zar-Rusland. Hun læste filologi og historie på universite
tet om dagen, og om aftenen tog hun forskellige medicin
ske kurser, så hun kunne fungere som sygeplejerske ved
fronten under Første Verdenskrig.
Sophia mødte den 4. december 1914 for første gang Va
sily Kustov (min oldefar) i operaen i St Petersborg. ”Lak
me” var på programmet, og begge elskede opera. Vasily
kom til St. Petersborg fra Ukraine for at få en militær
uddannelse, og han var på det tidspunkt officer i zarens
hær. Sophia og Vasily blev gift den 12. juni 1916, og næ
sten øjeblikkeligt blev Vasily sendt til fronten ved Tallin
i Estland, og Sophia tog med ham. Efter revolutionen ud
dannede Sophia sig til advokat som sin far. Hendes første
job var som menneskerettighedsaktivist at arbejde som
advokat for enlige kvinder. I 1930’erne under Stalintiden
underviste hun blinde i litteratur, idet rigtig mange under
Første Verdenskrig fik øjenskader med blindhed til følge.
Sophia havde mange talenter, hun talte flydende fransk
og skrev digte og sine erindringer. Efter revolutionen ud
dannede Vasily sig ligesom sin hustru til jurist. Parret
fik en søn, Yurij Kustov (20. juni 1919-19. august 1962).
Han blev uddanet som geologiingeniør, og han blev se
nere min farfar.

Den russiske revolution splittede familien i hvide og
røde, men alle blev ofre for stalinisternes undertrykkel
se. Vasily og hans tre svogre blev arresteret og han døde
i 1937 under umenneskelige forhold i en af Stalintidens
arbejdslejre, mens to af hans svogre blev skudt, og den
tredje blev handicappet for livet. Senere brevvekslede
Sophia med forfatteren Alexander Solsjenitsyn om de
vanskelige forhold, som hendes mand og brødre havde
været udsat for under Stalins undertrykkelse og terror.
Solsjenitsyn indskrev familien Matveev-Kustovis hi
storie i de berømte bøger ”Gulag Øhavet”. Et værk, der
i 1970 indbragte ham Nobelprisen i Litteratur.
Sophias lillebror, Vladimir Matveev, journalist og for
fatter, sagde nej til at have opsynet med den russiske
zar, Nikolaj den Anden, og hans familie, mens de var
internerede efter revolutionen. På et tidspunkt blev han
udnævnt til kommissær for et tog samt til chef for tredive
mænd udstationeret til at tranportere det russiske impe
riums guldreserver i Jekaterinburg i sikkerhed for zarens
hær. Det er om disse historiske begivenheder, Vladimir
Matveev skrev ”Gold Train” eller ”Kommissæren for
guldtoget”, som han udgav i 1930 i Rusland.
Forældre og bedsteforældre
Min fars onkel var kunstner og operasanger (bas). Han
deltog således i flere opførelser i operaen i Moskva. Min
onkel, som nu er 70 år, er cellist og professor ved musik
konservatoriet i Tambov med titlen ”Hædret kunstner i
Den russiske Føderation”. Min fars fætter er professor
i metallurgi og den første formand for Chess Federion
(Verdenskorrespondanceskakforbundet ICCF). Han ud
viklede skakinfrastrukturen, og i 2001 åbnede han en
sportsskoleskakklub, som nu bærer hans navn ”B. Ku
stov Skakklub”, og som har afholdt skakverdensmester
skab i byen Novokusnetsk. Min fars fætter har tyve stats
lige og offentlige præmier.

Mine oldeforældre Sophia og Vasily Kustovi i
St. Petersborg i 1916. Foto: Privateje.

Mine forældre mødtes i Odessa
Forfædrenes tradition for uddannelse og interesse for
bl.a. musik og skak satte sit præg på min fars valg af
profession.
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Han fik dels en musikalsk og dels en teknisk uddannelse
samt en uddannelse i skak. Han gik på musikskole og
musikcollege i Perm, i 1965 dimitterede han med topka
rakterer fra Perm Aviation College, en luftfartsenhed, og
i 1968 modtog han et diplom som sportsdommer i skak.
I 1971 flyttede han fra Rusland til Odessa for at studere
ved Polyteknisk Universitet. Her mødte han min mor.
Min far arbejdede først som elektroingeniør og bagefter
som lektor ved et college. I den seneste del af livet arbej
dede han som klaverstemmer, og hele sit liv deltog han
aktivt i en skakklub. Han var desuden engageret i biavl.
Min mor, Titiana Boncheva, er født i Odessa den 20. juni
1954. Hun studerede ved Akademiet for Kultur og arbej
dede på biblioteket på det Polytekniske Universitet, hvor
min far studerede, og hvor mine forældre senere mødte
hinanden. Min mor er ukrainer med bulgarske og græske
aner. Hun arbejdede på biblioteket i 42 år heraf de sidste
23 som leder. Nu er min mor pensioneret og besøger os
ofte her i Smørum.

Mine oldeforældre Sophia og Vasily Kustovi med deres
eneste søn, Yurij (min farfar), i 1924. Foto: Privateje.
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Ny kunst til Smørum Kirkegård
af Finn L. Fauk

Jeg har været borger i Ledøje-Smørum fra 1963 til 1988.
Det var en periode, hvor kommunen gik fra at være landkommune til en moderne forstadskommune. Skoleeleverne blev flyttet fra fire små landsbyskoler til den nyopførte centralskole, senere Søagerskolen, hvor jeg blev
kommunens første skoleinspektør.
Jeg var skoleinspektør i 25 år, og jeg føler, at det var den
vigtigste periode i mit liv, og jeg er meget taknemmelig
over, at jeg fik betroet den opgave.
Min kone, Kirsten, var også meget glad for at bo i kommunen, og hun fik mange gode venner der. Især satte
hun stor pris på arbejdet i Ledøje-Smørum Historisk
Forening.
Det er derfor en stor glæde for mig at kunne give LedøjeSmørums borgere et kunstværk som tak for den gode tid,
vi havde i kommunen.
Billedhuggeren Frede Troelsen
Da jeg havde besluttet at give et kunstværk til Smørum
Kirke, skulle jeg finde ud af, hvilken kunstner der skulle
udføre det. Da vi i 1988 flyttede til Fyn, kendte vi ingen
nulevende danske billedhuggere, men da jeg i 2011 begyndte at lede efter en, fik jeg oplyst, at Frede Troelsen
var den mest kendte billedhugger på Fyn, og at han kun
boede ca. 15 km fra vores hus. Det var derfor nærliggende, at jeg tog kontakt til ham for at finde ud af, om
han ville påtage sig opgaven.
Frede Troelsen var sprunget ud som digter i 1960’erne,
og han viste også talent som kunstmaler, inden han fandt
ud af, at han bedst kunne udtrykke sig kunstnerisk ved

Menighedsrådsformand Inge Mikkelsen, indvielseshjælper Alma Voldmester Godiksen og Finn Fauk, som
forærede Smørum Kirke de to 90 cm høje skulpturer.
Foto: Allan Nørregaard, Sjællanske Medier.
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at mejsle i sten som billedhugger. I 1970 havde han sin
første udstilling af stenskulpturer. Han blev dog ved med
at digte, og i 1972 og 1983 udgav han digtsamlinger.
Første gang jeg skulle mødes med Frede Troelsen, havde
jeg lavet nogle skitser til et kunstværk, som skulle opstilles ved fælleshuset i vores andelsboligforening. Jeg var
sikker på, at en kunstner aldrig ville sige nej til en opgave, så jeg forklarede ham, hvordan jeg havde tænkt mig,
at kunstværket skulle være. Han sagde, han ville tænke
over sagen, og da vi mødtes kort tid efter, sagde han til
mig, at han desværre ikke kunne påtage sig opgaven.
”Den udfordrer mig ikke kunstnerisk,” sagde han. I det
øjeblik steg min agtelse for ham. Jeg stod altså over for
en kompromisløs kunstner, der kun ville arbejde med
noget, som han kunne stå inde for. Vi talte så sammen
om eventuelle løsninger, og efter at vi havde talt sagen
igennem, fandt vi frem til en løsning, der tilfredsstillede
os begge.
Da jeg skulle realisere mine planer om kunstværket til
Smørum Kirkegård, var det naturligt, at jeg igen henvendte mig til Frede Troelsen. Jeg forklarede ham, hvad
opgaven gik ud på, men bad ham komme med et forslag,
som han kunstnerisk kunne stå inde for. Det endte med,
at vi enedes om, at det skulle være en søjle på 180 cm.
Han ville lave et udkast til udsmykning, og der skulle
være en indskrift efter mit valg.
Projektet tager form
Kort tid efter havde han lavet en lille model af søjlen,
hvor jeg kunne se hans tanker om udsmykningen. Det
var ”Variationer over et kors”. Da jeg havde accepteret
hans forslag, begyndte han for at finde frem til det rette
kunstneriske udtryk at eksperimentere med udsmykningen på to granitsøjler på 90 cm.
Desværre blev han syg, og efter flere undersøgelser på
Odense Universitetshospital fik han dommen, uhelbre46

deligt kræft i bugspytkirtlen. Han blev svagere og svagere, og han måtte erkende, at han ikke kunne fuldføre
opgaven. En måned inden han døde, besøgte jeg ham, og
vi enedes om, at vi kunne lave et helt andet kunstværk,
hvis vi satte to granitsøjler på 90 cm på en granitbase,
hvor indskriften blev indhugget. Jeg havde som indskrift
valgt de to sidste linjer af salme nr. 550 i Salmebogen:
”Håbet er tændt i liv og død. Ingen er glemt af Gud”. Jeg
synes, at den er velegnet til et kunstværk på en kirkegård.
Desværre døde han, inden han fik indhugget indskriften,
men hans kone fik en anden fynsk stenhugger til at
placere de to søjler på en base og indhugge indskriften.
Det blev et helt andet kunstværk, end jeg havde tænkt, og
det blev Frede Troelsens sidste kunstværk. Jeg synes, at
det er smukt og relevant.
Symbolik
Jeg ved ikke, hvad Frede Troelsen ønskede at udtrykke,
da han lavede ”Variationer over et kors”. Men vi har alle
lov til at undersøge, om skulpturen siger os noget. For
mig fortæller den en historie om, at mennesker opfatter
kristendommen på mange måder. Nogle ser korset forfra, andre fra siden og atter andre ser kun fragmenter
af korset. De to søjler kunne beskrive to mennesker, der
står over for hinanden og råber til hinanden om, hvorledes de skal opfatte kristendommen. Det er mit bud – du
har sikkert et bedre?

Nye Genstande fra 2014
af Ledøje-Smørum Historisk Forenings registreringsgruppe ved Line Ludvigsen

Endnu et år er gået, og vi skal her gå tilbage til forrige
år og dykke ned i mængden af de mange genstande, som
vi har modtaget til vores samling. Vi har trukket nogle
spændende ting frem og skal nu prøve her at beskrive
dem og fortælle deres historie.
I 2014 har vi bl.a. modtaget:
Fra Gunnar Ebbesen, Rendebæksvej:
– To husholdningsbøger (a) fra 1942 og 1947.
Bøgerne, som giver har fundet i en affaldscontainer i
Smørum i 2004, har tilhørt en Agnes Stæhr på Amager. I bogen er der anført husholdningsudgifter for
hele det pågældende år. De følgende priseksempler er
hentet i bogen fra 1942. Hver uge i året har en dobbeltside, hvor der på venstre opslag er noteret de daglige
indkøb fra søndag til lørdag, opgjort i kroner og øre,
f. eks. søndag ”Fint Brød 30 øre”, mandag ”Kød, Fars
1 kr. 85 ø.”, onsdag ”Mælk 5 kr. 72 ø.” og lørdag ”Urtekræmmerv. 2 kr. 99 ø.”. På højre opslag er der plads
til ”Andre Udgifter”, ”Ekstraudgifter” og ”Ugentlig
Opgørelse”. Under ”Andre Udgifter” er der tit noteret
køb af avis (55 øre) og blade (80 øre), men f. eks. i
januar står der ”Kortspil 84 ø.”. Fra ”Ekstraudgifter”
kan f. eks. nævnes: ”Gaver 2 kr. 35 ø.”, ”Husleje 34
kr.”, ”Tandlæge 1 kr. 20 ø.”, ”Radio 4 kr.”, ”Gas 6 kr.
59 ø.” og ”Lotteri 6 kr. 90 ø.”. En sjov lille detalje under den ugentlige opgørelse, hvor indtægter og udgifter pænt er anført, er, at der i mange uger er noteret en
lille kortspilsgevinst, fra ”1 kr. 10 ø.” til ”5 kr.”, hvil-

ket jo fortæller lidt om familiens hobby. Bag i bogen
er det samlede årsregnskab ført ind. Forrest i bogen
finder man forskellige oplysende og vejledende gode
råd, f. eks. en ”Oversigt over hvilke Næringsmidler,
der findes på de forskellige Aarstider”, opdelt månedsvis og i kategorierne: ”Fisk”, ”Vildt og Fjerkræ” og
”Frugt, Gemyser og Grøntsager”. Der er også sider
med forslag til ”24 Hverdagsmiddage”, altid med to
retter, og ”12 Selskabsmiddage. Beregnet til 8 Personer”, her med både forret, hovedret og dessert. På de
efterfølgende sider kommer så opskrifterne. Husmoderen kan også finde hjælp i ”Lidt om Metersystemet”,
”Om Pletter og deres Bortfjernelse”, ”Første Hjælp for
Tilskadekomne og ved pludselig Sygdomstilfælde”,
”Husapoteket” og endelig i ”Hvorledes kan De selv
udregne Deres Forbrug af Gas og Elektricitet?”. På
denne måde kan de to bøger være med til at give et
godt lille billede af datidens husholdning.
Fra Marianne Hein, Ballerup:
– En cigarkasse med 11 stereobilleder (b).
Stereofotografiet blev opfundet af englænderen Sir
David Brewster i 1848. Billederne er taget med et
specielt kamera med to objektiver med samme afstand, som der er mellem menneskets øjne, så der
laves to billeder ved siden af hinanden. Når det dobbelte billede sættes i et stereoskop, opleves motivet
med en tilnærmet 3D-virkning. Kassen indeholder
stereobilleder med motiver fra forskellige steder i
Europa. Giver oplyser, at hun har fået kassen af en
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frøken Else Rasmussen, der boede hele livet i en
lejlighed på Frederiksberg først sammen med forældrene og siden alene. Faderen var stabssergent på
Kronborg. De rejste meget, og billederne kan være
fra deres ture sammen eller tidligere fra faderens rejser. Else Rasmussen var fra ca. 1905 og efterlod sig
ifølge giver en lejlighed med uendelig mange ting og
sager i. Giver var med til at tømme boet, formentlig
omkring 1990.
Fra Hanne Grinsted og Birthe Dahl, Hove:
– En brudekjole (c), der blev syet til givernes mor,
Grethe Nielsen, født Anne Margrethe Nørregård
Møller, da hun den 2. december 1944 skulle giftes i
Bogø kirke med Vilhelm Nielsen, Thorsøgård, Hove.
Syersken, fru Thalund fra Nykøbing F., havde syet
modellen til en anden brud, der ønskede sig noget
specielt. Syersken regnede ikke med, at de to mødtes. Men senere skete det faktisk, at de mødtes med
ens kjoler på! Kjolen var oprindelig hvid, men blev
senere farvet petrolblå og brugt til fester.
Fra Bent Jespersen, Ledøje:
– En vandhanefræser, som giver har brugt til at fræse
ventilsædet i en vandhane ved udskiftning af pakning.
Den er blevet anvendt i de sidste 30 år i hjemmet i
Ledøje.
Fra Ole Nielsen, Ledøje:
– En mælkejunge (d), som givers farbror, Viggo Nielsen (Bus-Ottos bror), fik, da han kørte med mælk i
1940’erne og 1950’erne i Ørslev ved Ringsted. Giver
fik den sidenhen sidst i 1980’erne til at have stående
i haven med blomster. Det sorte bælte rundt om jungen er påmalet af givers hustru.
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–

En træhylde, smal, med udskæringer. Givers hustru,
Lissie, har arvet hylden efter sin mor, Erna Ussingkær, som havde arvet den efter sin svigermor, Petra
Pedersen Ussingkær. Hylden hænger i dag over døren i vores udstilling, Stadsstuen.

Fra Gregers Krogshøj Larsen, Allerød:
– Et par træskostøvler (e), som giver har fundet på
den tidligere containerplads ved Gammeldamsgården
i Smørum omkring 1980. De har oprindelig været
spidssnudede. Det ses af, at spidserne er savet af og
snitfladerne er efterbehandlet med kniv. Det kan skyldes praktiske grunde, eller fordi det på et tidspunkt
blev umoderne med spidssnudede træskostøvler. Der
er et misforhold mellem den fine forarbejdning af læderskafterne og de grove nederste dele af støvlerne.
Måske har man forsøgt at genbruge skafterne fra et
par læderstøvler. Der mangler forsåling, som muligvis
er fjernet med henblik på fornyelse.
–

En indrammet plakat (f) med forsiden af medlemsbladet Folkeskolen, nr. 9 den 3. marts 1994. Givers hustru, Lislotte, var lærer i Ledøje-Smørum. Forsiden er
stærk gul, og med stor, sort skrift diagonalt gentages:
LEDØJE-SMØRUM DISCOUNT-SKOLE. Henover
dette er skrevet med hvid håndskrift: – hvorfor. Forsiden blev til i forbindelse med kommunens spareforslag
om at benytte minimumstimetallet.

Fra Jørgen Frederiksen, Ledøje:
– En kuvert med rationeringsmærker.
Den indeholder dels mærker fra årene 1918-21,
mærker, der giver ret til at købe f. eks. ”½ liter
Mælk”, ”300 g Franskbrød eller 240 g Hvedemel”,
”Svinekød”, ”Kaffe eller The” og ”1 liter Petroleum”, og dels mærker fra årene 1946-52, mærker til

f. eks. ”20 g Rugsigtebrød”, ”1 kg Havre- eller Byggryn”, ”5 g Smør” og ”½ kg Sukker”, samt mærker
med ”Ekstra-Mærke for hårdtarbejdende m.v.” Alle
udgivet af Handelsministeriet.
Fra Rolf Kjær-Hansen, Lokalhistorisk Arkiv:
– To indrammede farvefotos af Ledøje Kirke. Billederne er lavet i forbindelse med udstillingen om
Ledøje Kirke i Goslar i april 2014.
Fra Ida Vang, Kongemosen:
– Klip- og sykursus, 12 hæfter (g).
Hæfterne, der er udgivet af Universalforlaget i København i 1948, anvender en ”Ny Metode af M:me
Lyse de Landroy”. Der gennemgås bl.a. klipning og
syning af nederdele, bluser, kjoler, frakker, børnetøj,
forskellige systing, hækle- og strikkearbejder samt
forandringer fra gammelt til nyt. Hæfterne har tilhørt
givers svigerdatters mor.
Fra Hanna Just Jensen, Mosevej:
– En varmedunk (h), oval og af zink til påfyldning af
varmt evt. kogende vand og til at tage med i sengen
for at kunne holde varmen bedre. Giver har brugt
den i 1940’erne.
Fra Margit Dybendal Larsen, Herlev:
– En dukkeseng med dukke. Sengen er af træ og med
tremmer. Dukken er iført hjemmestrikket tøj og har
været givers som barn i Søndersø på Nordfyn i 19491962. Dukkesengen kan ses i vores udstilling, Kvinderummet.
Fra Yonne Vinther, Tulipanhaven:
– Snedkerværktøj. Ti høvle, der har tilhørt Niels Peter Nielsen, født i 1884, død ca. 1952. N.P. Nielsen

var landmand med gård i Fjelstervang, Vorgod, men
da han var ca. 50 år gammel, kom han til skade ved,
at han fik en fork i den ene fod. Der gik koldbrand i
benet, og det måtte amputeres ved knæet. Han fik et
træben og måtte ophøre med landbruget. Den ældste
søn, Asger Nygaard Nielsen, givers far, overtog driften. N.P. Nielsen beskæftigede sig da kun med sin
interesse nemlig snedkerarbejde, hvorunder han lavede sig et nyt ben og brugte høvlene til at fremstille
bl.a. hylder og bogskabe.
Fra Kirsten Pedersen, Frederiksberg:
– En skubbevogn (i) til at fragte småbørn i. Vognen,
der er hjemmelavet, består af et sæde med ryglæn,
to hjul og en lang stang til at skubbe/trække med.
Skubbevognen kan for tiden ses i vores udstilling,
Kvinderummet.
Fra Bodil Larsen, Irishaven:
– Fem platter med motiver fra Ledøje og Smørum.
Platterne, hvoraf der i alt var seks, har hængt i Den
Danske Bank i Smørum, hvor giver har arbejdet.
Platterne blev fremstillet i et samarbejde mellem
Ledøje-Smørum Historisk Forening og Fodboldens
Venner. Motiverne på de her erhvervede fem platter er: Ledøje Kirke, Ledøje Mølle, Svenskestenen,
Smørum gamle Skole og Smørum Kirke. Bag på
hver enkelt platte står der lidt tekst om den pågældende illustration. Platternes diameter er 20 cm. Motiver og tekst er med blåt.
Fra Inger Forsing, Ledøje:
– Et ludospil, der har været brugt af Knud Remi Christensen sammen med børnene i 1960’erne. Spillet
består af bræt i fin stand og æske med brikker og
raflebæger.
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Fra Bodil Rasmussen, Ledøje:
– En el-bageform (j), som givers mor har anvendt til
bagning eller f. eks. fremstilling af blodbudding helt
tilbage fra 1950’erne og op til hendes død i 2013.
Gryden har et låg med el-tilslutning. Glasset i låget
mangler. En lille tilhørende skål sættes evt. omvendt
ned i midten af gryden, hvis der skal laves rand.
Fra Hannelore From, Rytterparken:
– En indrammet ”navneklud” (k), der er et stort broderi omhandlende Besættelsen 1940-45. I mange forskellige farver er der broderet forskellige udsagn og
navne fra Besættelsen, f. eks. ”De tro’de at hjertebaand
kan briste, og de tro’de at glemmes kan vor ret”, ”9.
april 1940 Danmark”, ”Det danske Raad i London”,
”Mørklægning”, ”Dagmarhus”, ”Den danske Brigade”, ”Folke Bernadotte”, ”Kaj Munk” og ”Kæmp for
alt hvad du har kært, dø om saa det gælder, da er livet
ej saa svært, døden ikke heller”. Billedet er syet af givers svigerinde og har hængt hos giver siden 1988.

Ved nogle af ovenstående genstande nævnes det, at de
for øjeblikket er udstillet i Smørum gamle Skole. Andre genstande står på depotets hylder eller ligger gemt
i kasser, alle nummererede og med tiden ført ind i det
elektroniske datasystem, Regin. Måske bliver de en dag
hentet frem for at indgå i en ny udstilling, og kan dermed
være med til at fortælle om en periode i vores historie.
Til enhver tid kan interesserede dog komme og få lov til
at se en given genstand. Måske vil der være nogle, der
ligefrem har lyst til nærmere at beskrive og fortælle om
en given ting her i disse spalter næste år? Man skal være
så velkommen.
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Med Historisk Forening i Istanbul 2015
af Svend Waltenburg

Vort kendskab til tyrkerne er vel i grunden ret begrænset.
Tyrkiet ligger langt væk fra Danmark, selvom de gerne
vil regnes for en europæisk stat.
Historisk set har vi i grunden også et ret negativt syn på
tyrkerne, for det var jo dem, der i 1453 erobrede Konstantinopel og dermed gjorde en ende på de sidste rester
af det engang så mægtige Romerrige. I de følgende århundreder trængte de op i Europa, underlagde sig Grækenland, Balkan og Ungarn og udsatte to gange – 1529
og 1683 – Wien for langvarige, omend forgæves belejringer. Også i nyere tid har Tyrkiet vist sig aggressivt og villigt til at bruge sin stærke militærmagt. Da den tidligere
britiske kronkoloni Cypern med en blandet befolkning

på 82% grækere og 18% tyrkere ville tilslutte sig moderlandet Grækenland, protesterede Tyrkiet, og da man ikke
kunne nå til enighed om en deling af øen, invaderede tyrkiske tropper øen i 1974 og besatte 40% af øens areal for
at ”beskytte det tyrkiske mindretal”. Lyder det bekendt?
Det minder vist en hel del om Ukraine. Omvendt lader
tyrkernes behandling af sine egne nationale mindretal
en del tilbage at ønske. Fordrivelsen og forfølgelsen af
armenierne, hvorunder 1 – 1½ million mennesker omkom, er de fleste ikke-tyrkiske historikere enige om at
karakterisere som folkedrab, men det er stadig strafbart
at hævde noget sådant i selve Tyrkiet, idet det betragtes
som tilsmudsning af statens ære. Den såkaldte ”Uafhæn-

Hagia Sophia – Kirke, Moske, Museum.
Foto: Fredi Paludan Bentsen.
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gighedsskrig” 1919-1922 mod Grækenland resulterede i
en stor påtvungen folkeombytning, hvorved ca. 1½ million grækere blev fordrevet fra Lilleasien og ca. 500.000
tyrkere fra Thrakien. Kurderne, der længe blev betegnet
som ”bjergtyrkere”, er først efter langvarigt pres fra EU
blevet anerkendt som et folk med ret til eget sprog og
egen kultur.
Fraværet af et positivt samarbejde med tyrkerne viser sig
bl.a. derved, at kun ganske få tyrkiske låneord har vundet indpas i dansk, f.eks.:
Janitshar (< yeniçeri = den ny milits, opr. om et militærkorps med slagtøjsinstrumenter)
Kiosk (< köšk = pavillon båret af fire stolper)
Tulipan (< tülbent = turban, pga. formen)
Ottoman (< Otman, navnet på grundlæggeren af det tyrkiske sultandynasti)
Yoghurt (< yoğurt = tykmælk)
Det er ikke så mærkeligt, at vi står lidt fremmede over
for tyrkisk sprog og kultur. Tyrkerne er nemlig oprindeligt et nomadefolk, der er indvandret fra Centralasien og
Sibirien til Lilleasien i perioden år 1000 – år 1200, og
tyrkisk er beslægtet med bl.a. aserbajdsjansk, usbekisk
og kasakhisk. Det er altså ikke et arabisk folk, selvom
det har overtaget deres religion for 98%’s vedkommende,
omend i en mere moderat form. Vores guide hævdede
endda, at de burkaklædte kvinder, vi lejlighedsvis så,
måtte være arabiske turister. Det holder ikke helt, men
det fortæller noget om de veluddannede tyrkeres iver efter at fremstå moderne og vesteuropæiske.
Byen Istanbul har ført en omtumlet tilværelse. Den blev
oprindeligt grundlagt som en græsk koloni omkring år
670 f. Kr. under navnet Byzantion. Da romerne erobrede Grækenland i 146 f. Kr., fulgte Byzantion med.
Den udviklede sig efterhånden til en vigtig handelsby,
og i 328 gjorde kejser Konstantin den Store byen til hele
Romerrigets hovedstad i stedet for Rom, og den fik snart

navnet Konstantinopel, Konstantins by. Ved Romerrigets deling i 395 fortsatte Konstantinopel som hovedstad
i Det Østromerske Rige. Da Det Vestromerske Rige gik
til grunde i 476, forblev Konstantinopel hovedstad i Det
Byzantinske Rige, indtil tyrkerne erobrede den i 1453 og
omdøbte den til Istanbul. Den var herefter hovedstad i
Det Osmanniske Rige frem til 1922. Da Mustafa Kemal
med tilnavnet Atatürk (= Tyrkiets fader) grundlagde den
moderne tyrkiske stat i 1923, valgte han den mere centralt placerede Ankara som hovedstad.
Hvordan var det så at komme til Istanbul? Det var på alle
måder overvældende. Istanbul er en moderne, hektisk og
travl by med et sted mellem 13 og 15 millioner indbyggere, muligvis endnu flere, da det hele tiden strømmer ind
med ikke-registrerede fattige arbejdere fra landet. Byplanlægning og offentligt transportsystem kan ikke følge
med på trods af store anstrengelser, og trafikken bryder
regelmæssigt totalt sammen og kræver stor tålmodighed. Bybilledet præges af de mange store moskéer, og
man spørger umiddelbart sig selv, hvor minderne om den
stolte græsk-romerske fortid er blevet af. De viser sig heldigvis ved nærmere eftersyn, men ikke i så stort tal, som
jeg havde forventet. Hvis man kan bruge antallet af biler
som indikator for materiel velstand, går det tilsyneladende godt med økonomien under Erdogans styre, selvom
der spores stor utilfredshed blandt de veluddannede med
hans forsøg på at skrue den kulturelle udvikling tilbage
i en mere ortodoks muslimsk retning. Det umiddelbare
indtryk af Istanbul er en moderne europæisk by med et
mellemøstligt islæt. Billedet må antages at være en del
anderledes ude på landet, så jeg gætter på, at Tyrkiet er et
land med store indre spændinger.
Vi blev indkvarteret på et udmærket, moderne hotel i den
centrale bykerne på den europæiske side af Bosporusstrædet. Der var både svømmebassin på tagterrassen
og opvarmet bassin og sauna i kælderen. De syv dage
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Glade rejsedeltagere foran Topkapipaladset. Foto: Holger Agerskov.
var opdelt i fire dage med et tætpakket program, hvor
vi blev kørt rundt i bus af den erfarne Mustafa, og tre
dage på egen hånd. Vi havde en dygtig og meget vidende
lokal guide, Sedat, der talte et udmærket engelsk, men
desværre forstod han ikke at dosere sine informationer
i passende portioner og opdagede ikke i sin iver, at vi
nogle gange blev lidt fjerne i blikket… Men folk i vores
aldersgruppe er lidt uvant med demonstrativ adfærd.
Hvis vi går historisk frem og starter med den romerskbyzantinske periode, så vi Sultanahmet Pladsen, hvis
facon tydeligt viser, at her har der ligget en hippodrom,
en romersk hestevæddeløbsbane, fra det 4. århundrede.
Som udsmykning på pladsen lod kejser Theodosius I en
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egyptisk obelisk, der oprindeligt var opstillet omkring år
1490 f. Kr. ved Karnak-templet i Luxor, fragte hertil og
opstille i 390. Den er ualmindelig velbevaret.
I nærheden ligger Hagia Sophia (græsk: Den Hellige
Visdom) fra det 6. århundrede. Den har i over 900 år
tjent som græsk-ortodoks hovedkirke. Det er et storslået
bygningsværk, hvis monumentale arkitektur inspirerede senere osmannisk moskébyggeri. Kirken blev ved
tyrkernes erobring i 1453 delvis ombygget til en moské,
hvorved en del af mosaikudsmykningen gik tabt. Det
kan man naturligvis beklage, men på den anden side må
det erkendes, at kirken var ret forfalden og er blevet reddet ved denne ombygning. Den blev indrettet som muse-

um i 1934, og den tilbageværende udsmykning blev omhyggeligt restaureret. En trappe førte op til et galleri, og
som et minde om de vikinger, der en overgang tjente her
som kejserlige livvagter, de såkaldte væringer, har en vis
Halvdan engang i det 10. århundrede indristet sit navn
med runer på et gelænder, men det var nu svært at tyde.
Ikke langt fra hotellet lå velbevarede rester af en romersk
akvædukt fra det 4. århundrede. Den ledte på et senere
tidspunkt vand hen til Basilika-Cisternen, et kæmpemæssigt underjordisk vandreservoir, der skulle sikre byens vandforsyning under langvarige belejringer. Det blev
bygget i år 532, måler 70 x 140 m, og taget bæres oppe af
ikke mindre end 336 søjler. En smuk og stemningsfuld
oplevelse.
Fra den osmanniske periode så vi flere meget smukke
og imponerende bygningsværker. Det ældste var Topkapipaladset beliggende ved indsejlingen til Det Gyldne
Horn, et større kompleks bestående af fire gårde, bygget
i perioden 1460-1478, med mange stilrent og overdådigt
udsmykkede bygninger. Her har adskillige sultaner levet
et tilbagetrukket liv i ubegribelig luksus.
Et andet sultanpalads var Dolmabahçe-Paladset (Dolmabahçe = landet med den fyldte have) med en enestående beliggenhed lige ned til Bosporusstrædet. Det er
bygget i perioden 1843-1856, tilsyneladende med det ene
formål at imponere. Og det er imponerende, men samtidig overlæsset på grænsen til det kitchede. Det skulle
tilsyneladende overbevise omverdenen om, at Det Osmanniske Rige endnu var en stormagt, men det fik den
modsatte virkning. Byggeriet kostede kolossale summer,
tømte statskassen og bidrog til en yderligere svækkelse
af ”Europas syge mand”.
Vi så to eksempler på traditionelt moskébyggeri: Süleymaniyekomplekset fra 1550-1589 og Sultan Ahmets
Moské, bedre kendt som Den Blå Moské på grund af de

mange blå kakler, fra 1609-1616. Begge storslåede byggerier med et karakteristisk kolossalt bederum under en
højt hvælvet kuppel.
Turen bød også på besøg på to interessante basarer: Den
Store Basar, grundlagt i det 15. århundrede, og den er
virkelig stor! Den ene overdækkede forretningsgade på
kryds og tværs efter den anden frembyder en god mulighed for at efterprøve, om der er hold i påstanden om
mænds og kvinders forskellige grad af stedsans. Den anden basar, Den egyptiske basar eller Krydderibasaren
fra 1663-1664 lokker, som navnet siger, med spændende
krydderier, men byder nu også i dag på meget andet.
Der kunne desuden tilkøbes en heldagstur med bus til
Bursa, en meget hyggelig mindre by, som en kort overgang var Osmannerrigets første hovedstad (1335-89).
Den ligger på den asiatiske side et stykke syd for Istanbul. De fleste i selskabet valgte denne mulighed, og vi
havde en dejlig tur i godt vejr. Men på tilbagevejen gik
det galt igen med trafikken, som gik totalt i stå lidt før
Bosporusbroen, så vores rejseleder måtte ringe hjem til
hotellet og få vores afskedsmiddag udsat i flere omgange.
Men også det klaredes, og vi havde en hyggelig aften
med Finns sildeoliesang som et traditionelt højdepunkt.
Istanbul var absolut et besøg værd på grund af sin historie, sine mange smukke og markante bygningsværker og det livlige og charmerende byliv. Men jeg vægrer
mig ved at kalde den en smuk by. Jeg savnede smukke
boligkvarterer, strandpromenader med viftende palmer,
parker, kort sagt lidt grønt, og for første gang måtte vi
opgive traditionen med en frokost i det grønne. Dels var
det svært at finde et passende sted, og dels har Istanbul
tilsyneladende ikke supermarkeder, der kunne dække
vore behov.
Tak til Anni, Hanne Olsen og Sedat for forberedelse og
gennemførelse af en alt i alt dejlig og vellykket tur.
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Lokalarkivet 2015
af Rolf Kjær-Hansen, arkiv- og museumsleder, Egedal Arkiver og Museum

På Ledøje-Smørum Lokalarkiv har årets arbejde fortsat
kredset omkring registrering og dokumentation af den
store samling af arkivalier, fotos og billeder, der findes
i samlingen. Der er foretaget en større oprydning i arkivet, og der er fremstillet nye rygge til arkivæskerne, så
arkivet nu fremstår meget brugervenligt og imødekommende. Det er et væsentligt og meget vigtigt arbejde at
kunne gøre denne del af vores kulturhistorie tilgængelig
for borgerne, også på internettet. Arbejdet tager tid og
bliver aldrig afsluttet, idet arkivarbejde også er en dokumentation af samtiden, der jo bliver historie i morgen.
Egedal Leksikon er nu overflyttet til en ny og moderne
hjemmeside baseret på MediaWiki, hvor søgefunktionerne og designet er i top. Der er stadig behov for nye skribenter til at udarbejde artikler til Egedal Leksikon, og
man kan selv oprette sig som forfatter på hjemmesiden.
Der har i år været afholdt kvartalsvise arkivmøder i
Ledøje-Smørum Lokalarkiv. Der har i samarbejde med
Egedal Bibliotekerne og DIS Egedal været afholdt et
enkelt velbesøgt kursus i slægtsforskning. Samarbejdet
med Ledøje-Smørum Historisk Forening og Slægtshistoriske Forening/DIS Egedal har som tidligere fungeret
glimrende.
I samarbejde med en redaktionsgruppe fra de tre historiske foreninger i Egedal Kommune er der udarbejdet
tekster til 17 nye og opdaterede historiske skilte, der er
placeret rundt i hele kommunen. De historiske skilte skal
fungere som en appetitvækker til at tage ud og besøge
de mange historiske seværdigheder, der findes i Egedal.
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I samarbejde med Ledøje-Smørum Historisk Forening,
og arkivets mange frivillige medarbejdere samt med velvillig økonomisk støtte fra Egedal Kommunes Kulturog Erhvervsudvalg var det atter muligt at arrangere en
historisk festival den 7. juni ”Svenskeslaget i Smørum”,
hvor der igen blev sat fokus på den spændende historie
om svenskekrigenes betydning og indflydelse på vores
egn. I år blev arrangementet udvidet med deltagelse af
svenske soldater fra ”Skånes Caroliner”, der med eksercits og opvisninger var med til at øge stemningen og
autenticiteten. Svenskeslaget har nu udviklet sig til en
fast Egedaltradition. Det er vigtigt, at vi anvender vores
fælles historie til at skabe nye traditioner, der fremmer en
fælles Egedalidentitet.
Studietur
Årets studietur for arkivernes og museets frivillige personale gik i år til udlandet. Gennem velvillig økonomisk
støtte fra Kultur- og Erhvervsudvalget kunne vi igen i
år leje en bus, så det var muligt at arrangere en heldagstur for de 50 frivillige til Skåne. Her blev der aflagt besøg på et af verdens ældste frilandsmuseer, Kulturen, i
Lund. Gruppen blev modtaget af Kulturens leder Charlotte Åkerman, der fortalte om museets historie og organisering. Udgangspunktet for museet er eksisterende
bygninger, der forbliver på deres oprindelige plads. Kulturen er placeret midt i Lund, og museet forsøger at fortælle historien om de fire stænder: bønder, borger, adel
og gejstlighed. Dette betyder, at der udover traditionelle
bondegårde, som vi kender fra Frilandsmuseet, også ses

”Kulturen i Lund”. Interiør fra
Bosebo Kirke. Opført 1652 og
stadig i brug.
Foto: Fredi Paludan Bentsen.
middelalderbygninger, kirker, borgerhuse og arbejderhuse fra 1930’erne. Et spændende besøg, der forhåbentlig vil give inspiration til det kulturhistoriske arbejde i
arkiverne og på museet. Herefter blev Danmarks ældste
stenbyggede kirke i Dalby besøgt; en imponerende tidligere domkirke. Her fik gruppen et spændende foredrag,
der satte Dalby Kirke ind i en større historisk kontekst,
hvor trådene til Egedal også blev trukket. Dagen sluttede af med besøg på en traditionel svensk kaffestuga i
en have med æbletræer, hvilket både var et kulinarisk og
kulturelt indslag.
Borgertur
I forlængelse af sidste års vellykkede udstilling og det
omfattende samarbejde med Stadtarchiv Goslar i Harzen blev det besluttet at arrangere en borgertur med fuld
egenbetaling til Goslar i slutningen af april. Turen var
primært for arkiverne og museets frivillige medarbejde-

re. Formålet var dels at udbygge og styrke samarbejdet
med arkivet i Goslar og arkivleder Ulrich Albers, men
også ved selvsyn at kunne se stedet, hvor Liebfrauenkirche, inspirationen til Ledøje Kirke, tidligere lå. Turen
blev fuldtegnet med 51 deltagere, og det blev fire dage
spækket med historiske oplevelser, og tilbagemeldingerne på initiativet har været enslydende positive.
Formålet med både studietur og borgertur er, at der gennem besøg på beslægtede institutioner skabes ny energi
og inspiration hos vores dygtige, frivillige medarbejdere,
foruden at det sociale samvær mellem de forskellige arkivafdelinger sættes i højsædet og styrkes. Alt i alt har
det været et år med mange opgaver, der er blevet flot løst
af arkivets engagerede stab af frivillige medarbejdere.
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Til 700 års jubilæum i Stadt Dassel
af Svend Waltenburg

Ledøje-Smørum Kommunes tidligere venskabsby Dassel syd for Hannover i Tyskland fik købstadsrettigheder
i 1315 og kunne således i år fejre sit 700 års jubilæum
som en rigtig by. Ledøje-Smørum Kommune og Dassel
blev venskabsbyer i 1990, og der kunne derfor samtidig fejres 25 års jubilæum for dette samarbejde. Den
ny Egedal Kommune opsagde desværre aftalen i 2010,
men de etablerede kontakter og venskaber mellem de
respektive kommunalpolitikere og lokale foreningsfolk
består fortsat. Byrådet i Dassel havde derfor inviteret de
tidligere borgmestre i Ledøje-Smørum John Petersen
og Jens Jørgen Nygaard samt den tidligere kommunaldirektør Alling Pjetursson med ægtefæller til at deltage
i de officielle festligheder 26.-28. juni. Samtidig havde
Dassels lokalhistoriske forening (Förderverein Museum Grafschaft Dassel) inviteret Ledøje-Smørum Historisk Forening til at deltage på et mere privat plan. Som
repræsentanter for vores forening drog Anni og Holger
Agerskov med Lisbet Nørvig og Svend Waltenburg fredag den 26. juni af sted i bil mod Dassel, hvortil vi ankom ud på eftermiddagen. Vi blev hjerteligt modtaget
og privat indkvarteret hos familierne Petra og Rainer
Kersten samt Mira og Ludger Kappen. De kunne alle
engelsk, så eventuelle sproglige betænkeligheder ved
det tyske blev straks manet i jorden. Om aftenen var
Kerstens værter ved en overdådig middag.
Lørdag formiddag var der festgudstjeneste i St. Laurentiuskirken med musikalske indslag af et basunorkester
og en guitarduo og med efterfølgende officielle taler af
bl.a. viceborgmester Jens Jørgen Nygaard (på tysk selv60

følgelig!) og overrækkelse af gaver. Kl. 12 startede den
mere folkelige del af festlighederne med åbningen af
et kæmpemæssigt ølanker på kirkepladsen og med boder med pølser, kaffe og solide tyske kager. Fra nær og
fjern var der kommet handlende, der falbød lokale produkter og kunsthåndværk. Medlemmer af den lokalhistoriske forening paraderede i historiske dragter, som
de selv havde fremstillet under udfoldelse af stor fantasi
og kreativitet, mens andre medlemmer demonstrerede
gamle håndværk som f.eks. kartning og spinding af uld
på pladsen foran museet og den gamle blanksmedje.
Ind imellem var der optræden af sangkor og et hornorkester. Om aftenen havde den historiske forening og
folkene fra det tekniske museum begravet gammelt nag
og jalousi og var gået sammen om at arrangere en fælles grillmiddag i blanksmedjen for de danske gæster.
Der var rigeligt med drikkevarer, så der indfandt sig
hurtigt en livlig og folkelig stemning. Anni benyttede
lejligheden til at overrække vor forenings officielle gave
til formanden for den tyske forening, Ludger Kappen,
nemlig en tysk udgave af Holgers fotobog med tekst af
Inga Nielsen om unikke fund fra Ledøje-Smørums tusindårige historie. Fra begge sider blev der givet udtryk
for lyst og vilje til at fortsætte kontakten og etablere et
samarbejde.
Om søndagen den 28. juni gik vi efter et solidt fælles
morgenbord hos Kappen atter en tur i byen. Den lokale kunstnergruppe ”Collage” med Rolf-Dieter Spann
i spidsen var i gang med at arrangere en udendørs udstilling ved den gamle bymur. ”Collage” er meget in-

Ved festgudstjenesten i St. Laurentiuskirken overrakte tidligere kommunaldirektør Alling Pjetursson (1 f.v.) og de tidligere borgmestre i Ledøje-Smørum Kommune, John Petersen og Jens Jørgen Nygaard (3 og 4 f.v.), en jubilæumsgave
til Stadt Dassels borgmester Gerhard Melching, Stadt Dassel Kommune, og lokalborgmester Antje Freund, Dassel By,
en ud af 18 lokalborgmestre. Foto: Holger Agerskov.
teresseret i at etablere et samarbejde med vores lokale
kunstforening, hvilket vi vil lade gå videre. Hos Elke
og Ernst Krückeberg nød vi et glas sekt (eller to) i deres
vidunderlige have. Elke er tidligere byborgmester for

Dassel og har besøgt os i Smørum for nogle år siden. På
kirkepladsen nåede vi lige at høre en særlig tysk specialitet, et jagthornorkester, inden vi lidt over middag atter
måtte begive os hjemad.
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Historisk Forening 2015
af Anni Agerskov

Efter hjemkomst fra en meget spændende rejse til Istanbul (side 54), er det tid til at gøre status over foreningens
arbejde i det forløbne år. En forening som vores er ikke
statisk. Det er hele tiden vigtigt, at de faste ”opgaver” bliver taget op til revision og måske ændret og tilrettet. Det
er også vigtigt at holde sig foreningens formål for øje,
hvilket er at udbrede og fastholde kendskabet til egnens
historie, at øge forståelsen for historien generelt og at bevare de historiske minder, som ligger i det åbne landskab. Desuden er der også en stor opgave i at indsamle,
registrere og opbevare genstande og gøre dem tilgængelige for alle interesserede.
De oplysende foredrag i dette år bragte os vidt, lige fra
et foredrag om en af vore spændende lokaliteter, Edelgave, med en efterfølgende forårstur derud. Begge dele
stod Steen Asger Jensen for og gjorde det på fremragende
og oplysende måde. Det andet lokale og meget aktuelle
foredrag var ”Motorvejsudgravningerne” ved Lotte Sparrevohn. Af foredrag, der var landsdækkende, skal nævnes:
”Fattiggårdene”, der handlede om 1800-tallets fattighjælp
og blev videregivet af Mette Gundel. Dette foredrag blev
fulgt op af en tur til Frilandsmuseet, hvor bl.a. et hospital
og fattighus fra Greve blev fremvist, og hvor de fattiges
kår blev visualiseret sammen med tro og overtro. ”Kirken
og retsopgøret” efter den tyske besættelse blev fremstillet af Christina Holten Møller. ”Hellebæk Hammermølle
og Geværfabrik” blev der fortalt om efter generalforsamlingen som optakt til dette års sommertur til Nordsjælland med emnet ”Krudt og kugler”. Til sidst skal nævnes
foredraget ”B&W – værftet der ikke måtte overleve” ved
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Niels Bjørn Hansen. Af ture blev det til en byvandring om
”Københavns underliv” ved Nina Søndergaard og en tur
til Landbohøjskolen ved Dagmar Kristensen. Vi er således
også i år kommet vidt omkring.
Af arrangementer, hvor foreningen samarbejdede med
andre foreninger, skal nævnes, at i forbindelse med kommunens deltagelse i Golden Days gik Slægtshistorisk
Forening og Historisk Forening sammen om foredraget
”Kvinderne i Matador”, som blev afholdt af Agnete Birger Madsen i Smørum Kulturhus. Det blev en aften, hvor
mange fik genopfrisket den populære serie, hvor kvinder
fra mange samfundslag er repræsenteret. Desuden blev en
anderledes bustur for børn og voksne til historiske steder i
Egedal Kommune arrangeret af de tre historiske foreninger i fællesskab. Linda Boye fra Kroppedal var guide, og
det blev en rigtig god tur for alle aldersgrupper. Desværre
var der en del tomme pladser i bussen. Som det fremgår
af ovenstående, blev det igen i år et spændende år, som arrangementsudvalget og andre skal have stor tak for.
Af andre arrangementer, hvor foreningen har deltaget i
2015, skal nævnes Svenskeslaget. Her deltog foreningen
med en velbesøgt stand, hvor vores luftfoto var hængt op,
og nogle af vore materialer blev præsenteret. Desuden
havde Knud Larsen atter sørget for at udstille billederne
fra Smørum Kro, med bl.a. billeder fra Svenskeslaget.
Tak for det.
Besøg i Den gamle Skole
Der har igen i år været besøg af mange mennesker på
de åbne søndage, og nogle grupper har besøgt os på

Under turen i ”Københavns underliv” fortæller Nina Søndergaard foran statuen af Natalie Zahle i Ørstedsparken.
Foto: Holger Agerskov.
andre tidspunkter og fået rundvisninger. Der har også
været skoleklasser og børn, der på sommerferieaktivitetsdagene har prøvet at gå i skole som i gamle dage.
Det er dejligt at opleve, at børnene har været glade for
at deltage.

Bestyrelsesarbejdet
Som en udløber af foreningens revision af opgaverne,
blev det på generalforsamlingen vedtaget at gøre kontingentet lettere at arbejde med ved at have en takst for
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enlige og en for ægtepar. Fra 2016 skelnes der ikke længere mellem pensionister og ikke pensionister. Desuden
udkommer Smånyt kun tre gange årligt, i februar, juni
og december. Derved sparer vi arbejde, dyr porto og tid
til bladuddeling.
Der arbejdes hele tiden med at holde så mange medlemmer som muligt opdateret. Derfor er det vigtigt, at vi hele
tiden får medlemmernes aktuelle mailadresser oplyst.
Der arbejdes på at holde hjemmesiden opdateret og på at
forbedre diverse foldere.
Som det fremgår af forrige artikel, er samarbejdet med
Stadt Dassel blevet genoptaget, og håbet er, at det bliver
udvidet.
Rengøring i vore udstillinger er en af de praktiske ting,
der skal gøres, og heldigvis var der medlemmer, der
deltog i dette arbejde. En stor tak både til bestyrelsen,
der bruger megen tid på det alsidige arbejde, som vores
forening kræver, og til alle andre, der har hjulpet på forskellig måde bl.a. ved bladuddeling, rengøring og sommerferieaktiviteterne.
Arbejdsgrupper
Der er lagt et stort arbejde i registreringen, og gruppen
er nået et godt stykke videre. Desværre tillader programmet ikke, at alle de genstande, der er lagt ind i basen, kan
lægges ud på nettet, så alle kan se, hvilke genstande vi
har i samlingen. Det skyldes, at vi ikke er anerkendt som
museum og ikke kan blive det. Vi håber, at der åbner
sig en anden mulighed for, at basen bliver tilgængelig for
alle.
Den praktiske gruppe sørger hele tiden for at holde vores lokaler i orden, og en af opgaverne har bl.a. været at
sørge for en bedre belysning i indgangen og mere hyldeplads til vores store samling.
En stor tak til alle jer, der mødes et par gange om måneden til disse store opgaver.
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Formidling
Det er lykkedes i år at få sat de nye og ensartede informationstavler op ved forskellige udvalgte seværdigheder
i hele kommunen. At få lavet tekst og layout til skiltene
var en lang proces, som Inga Nielsen og Steen Asger Jensen stod for i vores område. Denne del af arbejdet blev
færdig sidste år, men der har siden været en stor arbejdsopgave i at indsamle de nødvendige tilladelser til at sætte
skiltene op. Dette arbejde har Rolf Kjær-Hansen stået
for, så nu kan de ses rundt omkring i Egedal Kommune
og i vores del af kommunen ved Hove Langdysse, Smørumovre Gadekær og Kong Svends Høj. Forhåbentlig vil
kommunen fremover give penge til at fortsætte arbejdet,
så alle skilte efterhånden bliver fornyet.
Bestyrelsen er ved at udarbejde en oversigt over de mange unikke fund, der er gjort i vores område, og vi håber,
at det bl.a. kan resultere i spændende oversigtsplancher
til Smørum gamle Skole. Ledøje-Smørum er jo arkæologisk et utroligt rigt område, der til alle tider har været
beboet.
Til sidst skal der lyde en helt speciel tak til vore sponsorer, uden hvis hjælp vi ikke ville være i stand til at udgive
Smånyt og Årsskriftet. Også tak for den store opbakning
fra vores medlemmer. Den er meget vigtigt, og den giver
stor lyst til at fortsætte arbejdet.
En rigtig glædelig jul og et godt nytår til alle vore medlemmer og venner.

En stor tak til vore sponsorer,
der gør det muligt at udgive Årsskrift 2015
o

Axfield Consult Aps, Grethe Bielefeldt, Kratlodden 46, Måløv
Benny Johansen & Sønner A/S, Kirkevej 8, Ledøje
Buehøjgaard Møbler A/S, Hove Bygade 4, Hove
Dansk Lokalhistorisk Forening
Elverdal, Risbyvej 28, Ledøje, 2765 Smørum
Gartneriet Rosenlund, Skebjergvej 33, Smørumnedre
Murermestre, Brdr. Theisen, Rugvej 7, Smørumvang
Oticon Fonden, Kongebakken 9, Smørumnedre
Realmæglerne, Viggo Axelsen Aps, Ballerup/Smørum
Restaurant Kongemosen, Kongemosen 1, Smørumnedre
Skorstensfejer René Tausø Bak, 22 16 94 27, Tune
SKP, Tømrer- & Snedkerfirma, Tørveslettevej 5, Smørumnedre
Superbrugsen, Flodvej 75G, Smørumnedre

