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Det første år som sammenlagt kommune går nu på 
hæld. Indtil nu har det ikke betydet ændringer for Led-
øje-Smørum Historisk Forening. Også i år kan vi derfor 
udgive vort eget Årsskrift, og det er vi glade for.
Ledøje-Smørum har den rette størrelse, historisk, geo-
logisk, demografisk og interessemæssigt til at kunne 
bære et årsskrift som vort. Skulle ét årsskrift dække 
hele Egedal kommune, ville det enten blive alt for stort, 
eller kun indeholde for lidt om Ledøje-Smørum til at 
være interessant for medlemmerne i vort område. De 
tre gamle kommuner er endnu for lidt integreret til at 
bære ét årsskrift.
Det at finde emner til Årsskriftet er en løbende proces. 
Nogle emner er på bedding flere år, før de dukker op i 
Årsskriftet, fordi de kræver længere forberedelse. Nog-
le emner udsættes til følgende år for at undgå, at Års-
skriftet bliver for omfangsrigt. Selve planlægningen 
starter allerede tidligt på året i januar/februar måned. 
Det er altid spændende at se, om de tanker, der blev 
fremlagt tidligt på året, nu også holder stik.
Sådan har det også været i år.
Blev det så det, vi regnede med? Både ja og nej. Noget 
udgik og andet kom til, men stadig lige værdifuld og 

spændende læsning, synes jeg. Med artiklen om de to 
lurer, foreningen fik overdraget på generalforsamlin-
gen, bevæger vi os fra omkring 1000 år før vor tidsreg-
ning videre til kalkmalerierne i Smørum Kirke fra tiden 
omkring 1500-tallet. Vi fortsætter op gennem tiden til 
1600-tallet, hvor en borger fra dengang har givet navn 
til en vej i Smørumovre, og i 1800-tallet gav en stor-
brand i Smørumovre anledning til en del ændringer i 
byen og i synet på, hvordan man forsikrede sig. Men 
også det tyvende århundrede er med i dette Årsskrift, 
nemlig en beretning om medbyggere, der bidrog til at 
forme og udvikle det moderne Ledøje-Smørum.
Jeg synes, at Årsskrift 2007, som de tidligere Årsskrif-
ter, på en flot måde er et væsentligt bidrag til fasthol-
delse af vor lokale historie.
Jeg vil her takke forfattere og redaktion, der også i år 
har gjort et stort arbejde for at få et læseværdigt Års-
skrift på benene. Der skal også lyde en tak til vore 
sponsorer i det lokale erhvervsliv og til Dansk Lokal-
historisk Forening for økonomiske støtte til udgivelsen.
Jeg vil hermed ønske Historisk Forening og alle læser-
ne en rigtig glædelig jul og et godt nytår 2008.
God læselyst.

Per E. Tidgen

Forord
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Baggrund for fundet af nye kalkmalerier
I forbindelse med den nyligt overståede istandsættelse 
af Smørum kirke fremkom der i foråret 2006 på vægge 
i kor og skib flere ikke tidligere kendte kalkmalerier. 
Nationalmuseets Bevaringsafdeling udførte i den for-
bindelse en grovafdækning, sikring og registrering af 
disse.
En del af de bedst bevarede nyfundne kalkmalerier vil i 
løbet af 2008 blive endeligt istandsat, mens der på et se-
nere tidspunkt vil blive taget stilling til, hvorvidt en del 
af de øvrige skal istandsættes eller atter tildækkes. Der 
er tale om meget enestående malerier, som har vakt stor 
interesse blandt kendere af kalkmalerier. Malerierne er 
ved sammenligning med de øvrige malerier i kirkens 
hvælv dateret til omkring 1500-1520, da de stilistisk og 
motivmæssigt hænger sammen med disse. 

Kirkens historie
Smørum kirke bestod oprindeligt af et romansk skib og 
et kor opført af rå og kløvet kampesten med hjørner af 
faksekalksten og skånsk sandsten. Det nordre våbenhus 
er muligvis i sin oprindelse en senromansk tilføjelse, 
mens de øvrige dele er gotiske til- og ombygninger. Den 
tidligste er overhvælvingen af skibet samt opførelsen af 
trappehus foretaget i begyndelsen af 1300-tallet. Kort 
efter rejstes tårnet af munkesten med hvælvet under-
rum. I begyndelsen af 1500-tallet blev det oprindelige 
romanske kor nedrevet og erstattet af et langhuskor i to 
fag med hvælvinger opført af munkesten med bånd af 
kridtstenskvadre, muligvis genanvendt fra det nedrevne 
kor.

De nuværende kalkmalerier og deres restaurerings-
historie
Kirken er i dag smykket af kalkmalerier i de 3 østligste 
fag. De er dateret til omkring 1500. De forestiller Kristi 
lidelseshistorie, og i korhvælvet, der ikke er synligt for 
menigheden, er de blandet med groteske fremstillinger 
af grove personer, der udfører obskøne handlinger. De 
viser kvinden, der riser en mand, en mand, der tisser i 
en tønde og en grovæder, der fylder munden med mad.
Malerierne nævnes allerede i 1891, hvor der i forbindelse 
med reparation af hvælvingerne blev fundet spor af kalk-
malerier på østkappen i skibets første fag. Konservator 
Magnus Petersen foretog i den forbindelse en afdækning 
af denne kappe, og fandt her en gengivelse af korsned-
tagningen. Magnus Petersen beskriver i sin redegørelse 
til Direktionen for de Antikke Mindesmærkers Beva-
ring, at malerierne er af de ringeste, han har set, samt at 
”det yderst ringe kunstværd det fremdragne viser” ikke 
giver anledning til yderligere undersøgelse efter den ene 
dag, det har taget ham at afdække kappen.
Efter Magnus Petersens mening fortjente maleriet, 
jævnfør de ovennævnte udsagn ikke at blive bevaret, og 
det blev derfor atter overkalket. 
I 1954 blev malerierne i forbindelse med en større re-
staurering af kirkens indre atter afdækket, og en re-
staurering gennemførtes i 1963 af Nationalmuseet ved 
konservator Olaf Hellvik.

I 1972 i forbindelse med endnu en istandsættelse af 
kirkens indre fandt og afdækkede konservator Robert 
Smalley, Nationalmuseet, yderligere kalkmalerier, den-

Nyfundne kalkmalerier i Smørum kirke
af Birgitte Faurhøj, konserveringstekniker, Nationalmuseets Bevaringsafdeling
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ne gang på  kirkens  vægge.  Af  disse  blev  et  på  korets  
nordvæg  efterfølgende  istandsat  i  1974.  Motivet  er  et  
viekors i form af to-farvet cirkel, hvori ses en korsfæ-
stelse på baggrund af liljer i korsform. Til højre for vie-
korset en knælende figur, apostel, omslynget af skrift-
bånd. De øvrige kalkmalerier blev registreret og deref-
ter atter tildækket.

Kalkning af kirken
Da kirken i 2004 atter stod overfor en indvendig istand-
sættelse,  vidste  man  derfor  godt,  at  en  afrensning  af  
kirkens vægge ville  kunne byde på kalkmalerier  inde 
bag de utallige overkalkningslag, men man havde ikke 
regnet med, at det blev i et så stort omfang. 

Nationalmuseets eksperter besigtiger sammen med kirkens graver afdækningen af de nye kalkmalerier.
Foto: Nationalmuseets Bevaringsafdeling.
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Nationalmuseet blev i første omgang tilkaldt for at bistå 
i arbejdet med kalkning af kirkens vægge. Normalt er 
en kalkning et forholdsvis enkelt indgreb, der omfatter 
nedvaskning af væggenes overflader, eventuelt repara-
tion af revner og løse puds og kalklag, og derefter hvid-
tekalkning. Det viste sig dog hurtigt i forbindelse med 
undersøgelser af kalklagenes tilstand og beskaffenhed, 
at arbejdet ville blive mere omfangsrigt, idet man fandt 
ud af,  at  der i  flere at overkalkningslagene på kirkens 
vægge  var  tilsat  forskellige  former  for  bindemidler,  
bl.a. limfarve og alkydmaling.

At  de  ældre  kalklag  indeholdt  binder  vanskeliggjorde  
den  forestående  kalkning,  da  de  binderholdige  kalklag  
dannede et tæt og uporøst lag, der virkede som et sliplag 
på hvilket en ren kalkning ville op- og afskalle. En kalk-
ningsprøve udført  på skibets  nordvæg viste  da også,  at  
der ikke umiddelbart kunne kalkes ovenpå disse kalklag.

Det blev hurtigt klart, at der var to løsninger på proble-
met med den dårlige vedhæftning af kalken på væggene. 
Den ene var meget drastisk, nemlig en total fjernelse af 
binderholdige  kalklag  og  derefter  en  traditionel  hvid-
tekalkning,  mens  den  anden  bestod  af  en  fortsættelse  
af den tidligere behandlingspraksis i kirken, nemlig at 
fortsætte med limfarve ovenpå de eksisterende lag.

Yderligere forsøg og behandlingsprøver viste, at det var 
nødvendigt helt at fjerne de binderholdige kalklag, mere 
præcist de 4 yderste lag. Til afrensningen blev valgt den 
såkaldte  CO2  isafrensning,  et  alternativ  til  sandblæs-
ning, hvor den kalkede overflade i stedet for sand påføres 
tøris  under  tryk.  Metoden  fungerer  som sandblæsning  
gennem  mekanisk  påvirkning  af  overfladen,  men  der-
udover foregår der også en termisk påvirkning, der gør, 
at kalklagene nedkøles, bliver sprøde og derved lettere 

at  fjerne.  Derfor kan der arbejdes under et  lavere tryk 
end ved sandblæsning, og det gør metoden noget mere 
skånsom. Metoden er tidligere anvendt med stor succes 
også i forbindelse med underliggende kalkmalerier. Selv 
om metoden er meget skånsom, skulle  der udvises stor 
forsigtighed for at undgå skader på eventuelle underlig-
gende  kalkmalerier.  Der  skulle  arbejdet  følges  tæt  af  
en konservator. Derved blev Nationalmuseet yderligere 
involveret i arbejdet, primært for i samarbejde med de 

Ansigt af apostel på korets østvæg th. for alteret.
Foto: Nationalmuseets Bevaringsafdeling.
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udførende håndværkere at sikre, at eventuelle kalkma-
lerier under overkalkningslagene ikke blev skadet eller 
gik tabt. 

Afdækning af nye kalkmalerier
Da afrensningen af væggene gik i gang dukkede de før-
ste kalkmalerier hurtigt op. Hver gang isafrenseren så 
de mindste farvespor under de afrensede kalklag,  stop-
pede han sit arbejde, og afrensningen i det berørte om-
råde  blev  overtaget  af  konservatoren,  der  med afdæk-
ningshammer og skalpel afdækkede maleriet. Det blev 
til  i  alt  8  malerier,  samt  nogle  meget  fragmentariske  
rester af yderligere 4.

På korets østvæg på begge sider af alteret, blev fundet 
viekors  med  knælende  figurer  og  skriftbånd,  svaren-
de  til  det  maleri,  der  tidligere  var  istandsat  af  Robert  
Smalley. Mens maleriet til højre for alteret er i en meget 
fragmentarisk  stand,  er  maleriet  til  venstre  for  alteret  
i  en  meget  god  bevaringstilstand,  med  et  farvetab  på  
blot 10%, i form af puds, kalk og farve, der er afskallet 
fra det underliggende murværk. Malerierne er malet på 
et  tyndt  kalklag  dækkende  murens  røde  teglsten.  Der  
er anvendt primært jernholdige jordpigmenter rå (gul) 
og brændt  (rød)  okker,  trækulsort  samt de sjældne og 
kostbare  grønne  kobberholdige  pigmenter.  Malerierne  
er udført i en meget smuk og detaljerig stil. I motivet til 
højre  ses  tydeligt  ansigtet  af  den korsfæstede Kristus,  
der er i en enestående udførelse med fine detaljer. Det 
omslyngende rankeværk har bevaret sine stærke grønne 
farver. I motivet til højre ses ansigtet af den knælende 
figur, en ældre mand med tonsur og bølgende hvidt hår. 
Dette kan tyde på, at der er tale om en fremstilling af 
Skt.  Peter,  som ofte ses med denne for munke så vel-
kendte  frisure.  Malerierne  blev  i  forbindelse  med  en  
besigtigelse  af  Nationalmuseets  eksperter  og  kunsthi-

storikeren Ulla Haastrup betegnet som værende meget 
bevaringsværdige på grund af både den fine tilstand, og 
maleriernes smukke udførelse og så på grund af selve 
motivet. Dette skal opfattes som dele af en sjælden cre-
do-fremstilling, hvor trosbekendelsens forskellige dele 
har  været  gengivet  på  kirkens  vægge,  sandsynligvis  
med teksten malet (nu forsvundet) i skriftbåndene.

På korets sydvæg afdækkedes et fragment af et lille kro-
net hoved malet i en enkel okkerrød streg. Det er ikke 

Maleriet af narren. Foto: Roberto Fortuna.
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muligt udfra det lille fragment at bedømme hvilket mo-
tiv, der er tale om. Maleriet har tidligere været afdækket 
i 1972, men blev, efter registrering og fotografering, at-
ter tildækket.

På korets nordvæg, i en murniche afdækkedes et maleri 
af en stående figur. Maleriet i nichen har også tidligere 
været delvist afdækket. R. Smalley har således i 1972 
beskrevet og fotograferet et narrehoved her. Fragmentet 
blev derefter atter tildækket. Nu er hele motivet afdæk-

ket, og der er tale om en etbenet nar stående på en bund 
af jordsmon iført narrehætte med æselører og bjælder. 
Narren  bærer  en  tofarvet  dragt  med  påsyede  bjælder,  
et  kort  klæde  om  livet,  bare  ben  og  støvle  på  det  ra-
ske ben, mens benstumpen hviler i en træbenslignende 
konstruktion. Muligvis holder han en fløjte i hænderne, 
men  det  kan  være  svært  at  bestemme.  Den  midterste  
del af figuren er noget utydelig, da den er dækket af et 
tyndt,  men meget fastsiddende kalklag.  En gengivelse 
af en nar på dette sted nær det helligste i kirken, nemlig 
alteret, kan undre, men der skal nok ses en forbindelse 
med  de  tidligere  nævnte  grotesker  i  korets  hvælving.  
Maleriet er noget skadet af en del gennemgående rev-
ner.

Over nichen er afdækket en meget velbevaret gengivel-
se af Skt. Barbara stående med sin attribut et kirketårn 
foran sig. Legenden fortæller, at Barbara var en ung kri-
sten pige fra Lilleasien, hvis hedenske far, som straf for 
hendes tro, lukkede hende inde i et tårn. Hun blev hals-
hugget efter at have udstået mange pinsler, men umid-
delbart  derefter  blev bødlen og faderen ramt af  lynet.  
Barbara beskytter mod lynnedslag, eksplosioner og er 
skytshelgen for minearbejdere og artillerister. Ofte ses 
hun og hendes symboler afbilledet på kanoner. Motivet 
og de anvendte farver står meget klart og velbevaret. I 
og omkring ansigtet har en senere pudsreparation dog 
skadet maleriet og fjernet de eventuelle rester, der har 
været af konturer, alligevel kan ansigtets form godt af-
læses. Tilsvarende malerier har (at dømme efter spora-
diske  spor)  været  udført  på  nordvæggen  (modstående  
Barbara), på østvæggen over de to credo-fremstillinger 
samt på triumfvæggen ind mod skibet og på de øvrige 
vægge i koret hvilket dog er svært at konstatere, da se-
nere  vinduesgennembrydninger  har  skadet  murværk  
og puds meget. Det tyder på, at hele kirken har været 

Maleriet af Skt. Barbara. Foto: Roberto Fortuna.
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udsmykket med en række helgenfigurer på den samme 
højde som Barbara. Da denne afbilding er den eneste, 
der er bevaret i nogenlunde hel stand, er dens betydning 
så meget des større, da den kan stå som eksempel på, 
hvordan hele kirken har været udsmykket. 

På triumfbuens sydvange blev afdækket et meget svært 
aflæseligt motiv. Der er muligvis tale om fablen om ræ-
ven og gæssene, da der ses fugle malet i grå nuancer, og 
spor af et større dyr, stående på bagben eller måske nær-
mere hængende, som ræven fra en galge. Det har også 
været foreslået, at der er tale om en gengivelse af en ulv, 
der iklædt fåreklæder sniger sig ind på en fåreflok. Men 
der er tale om gisninger, da maleriet som sagt er meget 
fragmentarisk. Dyrefabler som motiv i kalkmalerier er 
et velkendt fænomen og blev brugt som moraliserende 
billeder.  Fablen  om ræven,  der  prædiker  for  gæssene,  
men siden hænges af disse i  fællesskab, skulle forstås 
som  et  billede  på  djævelske  prædikanter,  der  forfører  
de dumme gæs symboliserende menigheden, som dog 
i den sidste ende vender sig mod den falske prædikant 
og hænger denne.
Umiddelbart  inden for  døren på skibets  nordvæg blev 
der  på  trappetårnet  fundet  et  viekors.  Dette  har  også  
tidligere været afdækket og registreret. Det er et fint ek-
sempel på en noget ældre udgave af viekors end de, der 
er fundet i koret, hvilket skyldes, at skibet er ældre end 
koret. Korset er indskrevet i en cirkel, og stammer mu-
ligvis fra begyndelsen af 1300-tallet, hvor skibet over-
hvælvedes  og  trappetårnet  opførtes.  Når  en  kirkebyg-
ning eller tilbygning blev indviet, stænkede biskoppen 
vievand på væggene, og der hvor vandet ramte, maledes 
umiddelbart efter et viekors, som tegn på, at kirken nu 
var et helligt indviet sted.

Bag  orglet  på  tårnrummets  vestvæg  afdækkedes  i  en  

murniche  en  lille  graffiti  bestående  af  en  lille  figur  
malet i rød okkerfarvet streg. Maleriet har ikke nogen 
umiddelbar  forbindelse med de øvrige og er  sandsyn-
ligvis ældre end disse. 

Den forestående restaurering af malerierne
Malerierne fremstår i dag grovafrensede og sikret mod 
yderligere afskalning af kalk- og farvelag. I forbindelse 
med kalkningen af  væggene er  der  udført  en indram-
mende kalkning omkring motiverne. Når arbejdet med 
færdigrestaureringen af motiver til sin tid sættes i gang 
indledes  med  finafdækning.  Denne  foretages  med  af-
dækningshammer og skalpel. I områder, hvor farvela-
get er dækket af et fastsiddende tyndt kalklag, kan en 
opfugtning af kalklaget lette afdækningen, men i enkel-

Maleri af viekors. Foto: Roberto Fortuna.
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te områder vil afdækning af dette lag skade det under-
liggende farvelag i så stor grad, at kalklaget bør bevares 
og i stedet fjernes visuelt ved, at der retoucheres ovenpå 
kalklaget. Malerierne er sikret gennem fastlægning, 
men der kan være enkelte områder, hvor der skal fore-
tages yderligere sikring. Løse pudsområder fastlægges 
ved hjælp af en kalk/kvartsmelsblanding, der sprøjtes 
ind i hulhederne.
De blotlagte teglsten dækkes med den ovennævnte fine 
kulekalkmørtel og sandkalkes, kalkes og tonekalkes 
ef ter følgende. Denne lukning af de blottede underlig-
gende teglsten har en stor betydning for en god visuel 
forståelse af motivet, idet der skabes en rolig og ensar-
tet baggrund for malerierne. I nogle tilfælde, hvor det 
kan være svært at aflæse farvespor, kan en lukning af 
baggrunden være tilstrækkelig ”retouchering” for at op-
fatte maleriets motiv.

Da der er tale om et nyfund, er det vigtigste indgreb at 
dæmpe skadernes synlighed, primært gennem behand-
ling af den oprindelige kalkbund. Det er ikke meningen 
at tilføje forsvundne partier eller udføre en decideret 
opmaling af de manglende dele af motiverne. Der kan 
dog blive tale om justeringer af farvede områder, hvor 
det er tydeligt, hvordan manglende partier har stået 
fremme. Malerierne vil ikke komme til at fremstå, som 
var de malet for nyligt, men vil efter endt restaurering 
fremstå mere synlige og forståelige.
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I en tid, hvor kommunerne nord og syd for Værebro Å 
forenes,  bringer  vi  en  lille  fortælling  fra  en  tid,  hvor  
åen virkelig skilte kommunerne. Da blev jernbanen an-
ledning til, at den første vej med en bro over åen kom 

mellem  Hove  og  Veksø.  Denne  allerførste  vej  og  bro  
blev  privat  bekostet  og  behørigt  indviet  med  sang  af  
Hove bys beboere i 1880.

Hvordan der kom vej mellem Hove og Veksø
af Nils Erik Andersen

Fig.1. Udsnit af jernbanekort fra 1879 meget usædvanligt tegnet med nord nedad. Det viser - med kraftig optrukken linie - Fre-
derikssundsbanens forløb med Veksø station lagt syd for byen. Øverst i billedet er Hove by markeret med to markveje mod vest, 
den ”nederste” fører gennem bebyggelsen Lunden (nu Hove Lund) ned til engene ved Værebro Å. Tilsvarende fører Stationsvej 
i Veksø ud til Skjelhøi, (nu Skelhøjgaard), hvor fra markveje via Vasehøj (ved nuværende Løjesøvej) også fører ned til engene 
ved Værebro. Markvejsforløbet fra Skjelhøi er tilføjet til det originale kort på basis af vejforløb på målebordsblad fra 1897. 
Tillempning af kortet: Nils Erik Andersen.
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Indtil sidst i 1800-tallet var Værebro Ådal en væsentlig 
forhindring for al nord-syd gående landtrafik i vort om-
råde. Der fandtes indtil dette tidspunkt kun en bro for 
sådan trafik, nemlig Værebro, næsten helt ude ved Jyl-
linge. Åen dannede da også helt naturligt både det geo-
grafiske  og det  administrative  skel  mellem Frederiks-
borg Amt og Københavns Amt. Man kunne selvfølgelig 
mod øst passere over åen ved Snydebro og på den måde 
komme til egnen syd for åen via Smørum og Ledøje.
Samtidig  med  at  åen  delte  området,  var  reguleringen  
af  dens vandføring imidlertid et  fælles anliggende for 
lodsejere både nord for og syd for åen. Bønderne i Vek-
sø,  Stenløse,  Smørum,  Hove  og  Gundsømagle  havde  
en fælles interesse i, at ådalens enge kunne udnyttes til 
forårsgræsning. De dannede således - på tværs af skel-
let - en fælles front mod mølleejerne ved Værebro, som 
netop ved forårstide havde stor interesse i at opstemme 
åens vand til brug for mølledriften. Derved oversvøm-
medes engene - ofte helt op forbi Veksø – og dannede 
en kæmpemæssig lavvandet sø, som vore dages Løjesø 
er en sidste rest af.
Myndighederne  løste  tidligt  stridighederne  mellem  

bønderne og de to  møllere  ved Værebro (den øvre og 
den nedre mølle), ved at nedlægge møllerne mod erstat-
ning i  penge til  ejerne.  Disse  beløb blev derefter  ind-
drevet over skatten hos lodsejerne langs åen. Det skete 
for øvre mølles vedkommende omkring 1740 og for den 
nedre omkring 1860.
Hele den nedre ådal - området fra Snydebro ud til fjor-
den  -  forblev  imidlertid  stadig  et  lavt  og  sumpet  om-
råde.  Åløbet  var  dengang noget  anderledes end i  dag,  
hvor  bugter  og  snoninger  er  rettet  ud.  Virkningen  af  
snoninger  og  bugter  er,  at  vandet  holdes  tilbage,  og  

Fig.2. Udsnit af kort fra 1897, hvor der punkteret er vist det 
sandsynlige forløb for den første vej mellem Hove og Veksø 
Station fra 1880. Den blev på privat initiativ anlagt af Hoves 
beboere, men var i 1888 i meget ringe stand. På det meste af 
strækningen fulgte den gamle markveje. Over Værebro Å har 
der formentlig været en primitiv træbro. Vejstrækningen på 
nogle hundrede meter henover ådalen har været delvis over 
mosegrund.  Den  har  derfor  krævet  særlig  forstærkning  på  
begge sider af åen for at kunne bære trafik med hestevogne. 
I  1888  ansøgte  Hove  by  myndighederne  om  at  få  denne  -  
privat anlagte - vej gjort til en offentlig bivej. De fik i første 
omgang en behandling, som reelt var et afslag.
Tillempning af kortet: Nils Erik Andersen.



13

grundvandsniveauet  stiger.  Ved den seneste  udretning 
af åløbet omkring 1950 sænkedes grundvandstanden i 
området ved åens nedre løb med 1,25 m!

Overfart med robåd
Det er derfor rimeligt at antage, at store dele af dalen 
efter 1860 fra tid til anden stadig har været oversvøm-
met, ikke mindst om foråret. Der er da også beretninger 
om brug af båd mellem Veksø og Hove. F.eks. skal en 
dyrlæge fra Veksø sidst i 1800-tallet være blevet tilkaldt 
pr. robåd fra Hove og derefter være blevet roet over åda-
len ”fra et sted neden for Skelhøj”. Hertil kom man via 

en markvej fra Veksø. På fig.1 ses den offentlige bivej, 
Stationsvej, fra Viksø landsby til stationen. Den er til-
syneladende ført frem til en lokalitet benævnt Skjelhøi, 
der i sammenhængen må forstås som Skelhøjgaard.
Realiteten  var  imidlertid,  som  det  fremgår  af  fig.  2,  
at  Stationsvej  (fuldt  optrukket)  var  ført  til  kanten  af  
sænkningen  ned  mod  Skelhøjgaard.  Herfra  fortsatte  
den  i  to  markveje  (punkterede),  nemlig  en  østlig  ned  
til  Skelhøjgaard  og  en  vestlig  til  Vasehøj  (ved  nuvæ-
rende Løjesøvej). Fra Vasehøj fortsatte en markvej ned 
mod engene ved åen. Det er sandsynligt, at overfarten 
med robåd har været herfra over til Lunden (i dag Hove 
Lund), både når åen har været ”normal”, og når der har 
været  oversvømmelser  i  ådalen.  Stedet  har  nok  været  
lidt øst for den nuværende Veksø Bro på Holmevej, som 
løber mellem Gl. Hovevej og Veksø Bro (jf. fig. 3).
På sydsiden af ådalen havde landsbyen Hove markveje 
mod vest og nord; en som gik ned til engene vest for, 
hvor der nu er transformeranlæg, og en som gik ud til 
bebyggelsen Lunden, i dag benævnt Hove Lund. Sidst-
nævnte markvej førte helt ud til engen umiddelbart ved 
Værebro  Å.  Det  er  sandsynligt,  at  landingsstedet  for  
overfarten har været for enden af netop denne markvej. 
Geografisk  har  denne  overfart  således  ligget  400-500  

Fig.  3.  Udsnit  af  kort  fra  1897  (rettet  1931  og  1937),  som 
viser den vej mellem Hove og Veksø via Lundebro, som myn-
dighederne byggede som offentlig bivej engang inden 1910, 
en vej  som egnen havde ønsket  lige siden jernbanen kom i  
1879.  Den afløste den i  1880 privat  anlagte vej  over Hove 
Lund  og  Vasehøj.  Vejen  fra  Hove  over  Lundebro  er  stadig  
i  brug,  men trafikken ledes  nu under banen øst  for  Veksø i  
stedet for over skinnerne vest for stationen. Kortet viser også 
Holmevej, som fører mod Østrup Holme og krydser Værebro 
Å ved Veksø Bro. Denne vej kom først til engang i 1930’erne. 
Tillempning af kortet: Nils Erik Andersen.
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m vest for den nuværende vej over Lundebro.
I bogen ”Vigsø Sogns Historie” fra 1884 anføres i et 
kapitel om gamle stednavne følgende: paa den sydøst-
ligste Udkant af Vigsølundsgaards Mark: Lærkebæk. 
Her skal i Fortiden have været et Færgested, hvorfra 
man færgede over Aaen og Søen til den anden Side. 
Her er således tale om et tidligt færgested, som ligger 
øst for den nuværende vej over Lundebro. Lokaliteter 
ved den nuværende Lærkebækvej, lige øst for Veksø by, 
kan være stedet, hvorfra man kunne ro over til bakke-
dragene neden for Smørumovre.
I øvrigt anføres om søen i ådalen: Naar vi tænke os 
Vigsø Sø i sin oprindelige Størrelse, som for en to hun-
drede Aar siden endnu var af Størrelse som en 300 Tdr. 
Land, og hvis Rest, Løiet Sø, nu kun er som 46 Tdr. 
Land stor, bugtende sig næsten helt omkring den Høj-
slette Byen [Veksø] ligger paa, - - -. 300 tdr. land er i 
dagens metriske system 165 hektar eller 1650.000 m2 . 
Denne størrelse må således referere til tiden før møller-
nes nedlæggelse, men giver en ide om omfanget af det 
vandlidende område i årene efter 1860.

Jernbanen kom og førte til store ændringer.
Ser man på gamle kort, fremgår det, som anført foregå-
ende, at der har været markveje ud fra Veksø og Hove på 
begge sider af ådalen ned mod engene, men ingen for-
bindelsesveje over ådalen. På sydsiden af ådalen har der 
f.eks. ligeledes været markveje fra Gundsømagle mod 
øst ind til områderne ved Østrup Holme, men ikke som i 
dag, en forbindelsesvej fra Gl. Hovevej mod vest (nuvæ-
rende Holmevej). Denne vej er relativ ny, idet den ikke 
findes på kort fra 1910, men er med på kort fra 1936.
Jernbanen til Frederikssund kom i 1879 og Veksø Stati-
on oprettedes, en skelsættende begivenhed. Med et slag 
var der direkte forbindelse ind til København. Veksø 
blev, på linie med Herlev og Måløv, en stor lokalstation. 

Stenløse, som i dag er egnens dominerende bysamfund, 
kom først på ”jernbanekortet” senere. Men det er en an-
den historie, som man kan læse om i blad nr. 50/2005*.
Baneforbindelsen betød, at egnen nord for ådalen fik 
adgang til f.eks. nem transport af mælk og grønsager 
til storbyen samt grise og kreaturer til slagteriet i Fre-
derikssund. En i tiden kolossal forbedring af egnens 
muligheder. Senere, i 1910, førte det til bygningen af en 
jernbanerestaurant over for Veksø station. Denne tidli-
gere restaurant er i dag privat beboelse.
Et sådant løft i egnens muligheder blev naturligvis en 
udfordring for egnen tæt på banen lige syd for ådalen, 
men der var jo ingen vej fra Hove til Veksø. Da Fre-
derikssundsbanen blev indviet d. 17. juni 1879, havde 
udbygningen stået på siden ”Det sjællandske Jernbane-
selskab” fik koncession på strækningen i 1875, og lin-
jeføringen blev lagt fast. Derfor havde beboerne i Hove 
haft god tid til at vende og dreje, hvilken betydning ba-
nen kunne få for dem. Man har sikkert forsøgt at råbe 
det offentlige op om behovet for en vejforbindelse frem 
til stationen, hen over åen og det lave sumpede område 
mellem Hove og Veksø Mark. Det har nok været forgæ-
ves, ikke mindst fordi der var to amtslige myndigheder 
indblandet, nemlig Frederiksborgs og Københavns am-
ter. Et efterladt dokument antyder, at det først lykkedes 
at få denne vejstrækning etableret som en offentlig bi-
vej engang efter 1888 og inden 1910, og da som resultat 
af et helt specielt handlingsforløb.

Hove-beboernes egen vej
I Hove tog man i efteråret 1879 sagen i egen hånd og 
byggede en privat vej med en lille bro, formentlig af 
træ, over Værebro Å (Fig. 2). Den naturlige vejføring 
må have været at vælge ruten, hvor der allerede fandtes 
brugbare markveje. Det er derfor nærliggende at pege 
på ruten fra Hove via Lundens markvej, videre hen over 
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engene og åen til den markvej, der førte op til Vasehøj. 
Præcis samme rute, som efter det foreliggende kan være 
blevet anvendt til overfarten med robåd. På sydsiden har 
man næppe haft problemer med vejens forløb, idet man 
var på landsbyens egen jord. Dengang var der i øvrigt 
flere huse og beboere i Lunden end i dag. På den anden 
side, på Veksø Mark, har man kunnet slutte an til en 
gammel markvej med hævd på brugsret. Formentlig har 
man også mødt forståelse for projektet med at komme 
frem til stationen. Når vi i dag ved, at sådan omtrent 
må det være gået til, skyldes det, at Hoves beboere d. 7. 
januar 1880 med stolthed indviede vej og bro. Specielt 
broen, for vejen var der jo allerede, mere eller mindre. I 
den anledning var der skrevet en festsang.

Der er her tale om en sang skrevet af en ganske dreven 
sangskriver med hang til det historisk-nationale, som 
var oppe i tiden. Forfatteren var Birte Pedersdatter, bar-
nefødt på Buehøjgaard og gift ind på nabogården, Thor-
søgaard. Hun var da - i 1880 - 39 år, og hendes familie 
havde haft Buehøjgaard i næsten 150 år. Sangen findes 
i to lidt forskellige versioner, hvilket tyder på, at begge 
har et i dag ukendt originalt forlæg. Den her anvendte 
version er angiveligt afskrevet og brugt ved en fest i 
Hove Bylaug omkring 1975. Melodien er af komponi-
sten Henrik Rung (1807-71) og oprindeligt komponeret 
til en tekst af Henrik Hertz, en tekst, som tilmed handler 
om en bro, nemlig den spange hvorover hr. Peders skøn-
ne udvalgte skulle gange. Spange er et gammelt ord for 

I Hove holdt en Gang i gamle Dage
Kong Bue Hof med sine Kæmper brave
Og Lunden var indviet af Odin og af Thor
Og stolte Snekker sejle, hvor Aaen nu sig snor.
Favre Tid dine stolte Minder
Svundne er, nu om dig kun minder
End et Sagn.

Din Helteslægt som levet har i Norden
Forsvundet er som Bueborg af Jorden
Og Lundens stærke Stammer for Øksen segne ned
Kun liden Aa nu snor sig, hvor stolte Snekker skred. 
[stred? Forf. anm.]
Favre Tid dine stolte Minder
Svundne er, nu om dig kun minder
End et Sagn.

Det Folk som nu Kong Bues Mark bebygge
Et Fredens Folk, der priser det som Lykke
At Aaens bølger bruser om Masten stolt og skønt
Og Græs sit Tæppe breder paa Engen blødt og grønt.
Favre Tid dine stolte Minder
Svundne er, nu om dig kun minder
End et Sagn.

Gid Vej og Bro, som vi bygged, bære
Velsignelse til Byen, gid de være
Et Baand som sammenslynger os alle store, smaa
Ja gid de os maa minde om, stille ej at stå.
Gid da nu Vej og Bro mon stande
Stolt og fagert som vor By nu stande
Stolten By.

Festsang udgivet i Anledning af Indvielsen af den første Bro 
 over Værebro Å mellem Veksø og Hove, den 7. Januar 1880.

Melodi: Hr. Peder kasted Runer over Spange.
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en smal spinkel bro. Det sidste vers udtrykker så – efter 
historien om den stolte fortid – tilfredshed med at være 
en del af udviklingen i nutiden og et håb om, at både vej 
og bro må holde. Helt så let skulle det dog ikke gå!

Hove fik vejproblem og myndighederne 
kom på banen
Næsten ni år senere var vejen tilsyneladende i en meget 
ringe forfatning, idet tre bønder fra Hove henvendte sig 
til begge amter med en bøn om, at deres vej fra 1880, 
Stationsvejen  kaldet,  måtte  blive  gjort  til  en  offentlig  
bivej. Der foreligger fra Hoves deltagere et håndskrevet 

referat af et møde, åbenbart beregnet til orientering for 
der øvrige beboere i Hove By og Lunden.

Fredag d. 28 Decbr. Afholdtes et Møde angaaende Sta-
tionsvejens Optagelse på Fortegnelsen over de offentli-
ge Biveje i Stenløse-Viksø Kommune. Tilstede vare De-
legerede fra Kjøbenhavns og Frederiksborg Amtsraad, 
samt fra de tvende paagjældende Sogneraad. [Det må 
være Ledøje-Smørum og Stenløse-Viksø]. Resultatet af 
Forhandlingerne blev at Vejen – Strækningen fra Aaen 
til Stationen – kun bliver optaget som offentlig mod at 
der fra vor Side ydes 1600 Kr. til den første Istandsæt-

Veksø station set mod øst 1881.
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telse, der saa skal omfatte Afgrøftning, Afgravning af 
Bakken, Skærvebelægning m.v., medens begge Amts-
raad bygge Broen.
Man vil vist indrømme, at det er en uforholdsmæssig 
stor Byrde for Hove By alene at udrede dette Beløb, 
navnlig naar henses til de ikke ubetydelige Beløb Byen 
tidligere har udredt i denne Anledning; men skaffes 
Beløbet ikke til veje, vil Vejen ikke blive optagen som 
offentlig, men i Fremtiden blive en fuldstændig pri-
vat Vej, hvis Vedligeholdelse alene paahviler Hove By 
og de enkelte tilgrænsende Lodsejere på Viksø Mark. 
Skulde dette ske, vil man se sig nødsaget til at afspærre 
Broen, saa at Vejen kun bliver farbar for Beboerne i 
Hove og tilgrænsende Lodsejere paa Viksø Mark.
Vi tro imidlertid at den store Del af Omegnens Bebo-
ere, der nu i en lang Aarrække har benyttet paagæl-
dende Vej trods dens slette Tilstand, vil erkjende, at det 
vil være af største Betydning for Omegnen, om Vejen 
blev fuldstændig offentlig og istandsat og i Betragtning 
heraf vil være villig til at yde et passende Bidrag til at 
dette kan ske.
Hove d. 29/12 88
Ole Poulsen  Hans Pedersen
Lars Hansen

På bagsiden af referatet er der noteret indsamling af bi-
drag hos 10 navngivne personer, ialt 68 kr. Det er jo 
ikke nødvendigvis alt, hvad der kan være kommet ind, 
men 1600 kr. var på det tidspunkt noget, som i dagens 
penge måske svarer til 200.000 kr. og således et beløb, 
som langt oversteg, hvad en lille landsby kunne skaffe 
ved indsamling.
Det har derfor været et møde, hvor ”det offentlige” 
skulle vise, hvem der havde førertrøjen på. Hove fol-
kene havde tydeligt nok, med en privatvej, haft næsen 
for langt fremme. Vi ved, at der kom en offentlig vej 

engang inden 1910, hvor den er klart markeret på Geo-
dætisk Instituts kort, men det blev med den linieføring 
over åen ved Lundebro, som vi kender i dag (Fig. 3). 
Så det beløb, som myndighederne i første omgang på-
lignede de stakkels indbyggere i Hove by for at få en 
offentlig vej til stationen, satte nok sagen i bero for en 
tid. Måske var det tanker om oprettelse af et mejeri ved 
Viksø station, som bevirkede, at politikerne fik øjnene 
op for behovet. Men måske var det blot udviklingen og 
de nye tider. Mejeriet kom i 1915.

* Stenløse Historiske Forenings blad nr. 50/2005
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Norskekrogen – et vejnavn med historie
af Peter Rasmussen

For nogle år siden talte jeg med én fra Historisk For-
ening,  der  vidste,  at  jeg ved en del  om våbenhistorie.  
Vedkommende havde fundet ud af, at der har boet en 
rustmester, Jacob Nordmand, i Norskekrogen. Det kun-
ne  være  efter  ham den lille  vej  i  Smørumovre  har  sit  
navn, men der var ikke yderligere oplysninger om ham. 
Den litteratur, jeg rådede over, gav ikke yderligere op-
lysninger.
For nogle år siden erhvervede jeg nogle historiske bø-
ger og lidt kildemateriale bl.a. om svenskekrigene fra et 
dødsbo efter en historieprofessor i Virum. I et laset om-
slag lå en kopi af en rapport skrevet under stormen på 
København 1659 af Jacob Jensen Nordmand og nogle 
løse optegnelser om ham uden kildeangivelse.

Herefter følger en sammenskrivning af de fundne op-
lysninger suppleret med min egen viden om en evt. hi-
storisk sammenhæng.

Efter  sin  kroning  rejste  Kong  Frederik  den  Tredje  til  
Norge  for  at  blive  hyldet  som  arvekonge  der,  hvilket  
skete på Akershus med en mægtig fest den 24. august 
1648. Kongen må have følt sig godt tilpas i Norge, for 
han  blev  der  over  en  måned.  I  den  tid  færdedes  han  
blandt Norges overklasse og mødte en vis Jacob Jensen, 
som han blev så gode venner med, at Jacob indvilgede i 
at følge kongen til København. I København udnævnte 
kongen ham til rustmester ved Københavns Tøjhus.

En måde at rustbeskytte blankt jern på er at påføre det 
en  kontrolleret  rustproces.  Det  man  i  dag  kalder  en  

Fakta

I kirkebog for Ledøje-Smørum Sogne 1679-1756 
findes under begravelser i Smørum flg.:
Side 236, Jacob Rustmester, 79 år, 1695 Dom: 15 post 
Trin: (11. sept.), af København, som havde sin murede 
grav i Smørum Kirke. 
Side 238, Maren Pedersdatter Volund, 38 år, 1697 Die 
23 Decemb., som var Jacob Rustmesters hustru.

Portræt af Jacob Jensen Nordmand. Billedet, der er malet 
på træ af Wolfgang Heimbach, er fra 1654.
Rosenborg Slot. De Danske Kongers Kronologiske Samling.



19

brunering. I gamle dage blev den udført ved at lægge 
de blankpudsede genstande ud i sneen om vinteren for 
derefter at tage dem ind i fugtig varme. Dernæst bli-
ver de både mekanisk og kemisk efterbehandlet, indtil 
de får en brun eller sort overflade. Lederen af denne 
klargøringsproces er rustmester - oprindeligt en hånd-
værker, men efterhånden blev han administrator med 
et betydeligt ansvar. Der var ansat en rustmester på 
Københavns Tøjhus helt frem til 1935 med ansvar for 
klargøring og fremskaffelse af krigsmateriel.

Jacob blev også senere huslærer for kronprins Christi-
an, og han havde sit skib ”Højenhald” liggende i havnen 
ud for Kalveboderne. Skibet deltog ivrigt i Københavns 
forsvar.

Jacob Nordmand kom til København tidsnok til at være 
der, da svenskerne belejrede byen, men lad Jacob selv 
fortælle. Der er tale om en afskrift af Jacob Nordmands 
erindringer og selv om den desværre ikke er 100 % kor-
rekt, giver den et billede af datidens værdier og tanke-
sæt:

”Jeg havde min Post ved Kastellet og jeg havde 16 Per-
soner hos mig, hvilke var det Kongelige Hus’ Kammer-
tjeneres Skrivetjenere, som skulle holde Graven åben 
(voldgraven isfri, for at undgå at svenskerne kunne gå 
over, som de havde gjort det ved Storebælt) og var sam-
me Tjenere under min Kommando. Engang da jeg havde 
ledsaget om Nattetide i Belejringen min allernådigste 
Konge og Herre, gik jeg om Morgenen i Froprediken, 
som holdtes i Vor Frue Kirke, da faldt jeg på Knæ, ha-
vende mit Gevær i mine Arme, da bad jeg Gud inderligt 
at han ville bevare sin Salvede, og ingen Ulykke kom-
me over det Kongelige Hus og hele den kongelige Stad 
med alle dens Indvånere sparet og bevaret haffer fra al 

Ulykke og Fare. Nogle Dage før Stormen, da Fjenden 
om natten opbrændte Truget, (en pram, der lå i havnen)  
da gik jeg om Morgenen tidlig i Dagningen hen at ville 
bese mit Skib ”Højenhald”, da var en hel Svadron (ca. 
30 mand) af de svenske Folk nedsunket under Isen, thi 
der lå en af deres Stormbroer i Vandet på en 8 Rader. 
Jeg bekom 2 eller 3 Rader af samme Bro, dog med stør-
ste Livsfare op af Vandet og førte samme op på Slottet, 
saa mange der det saa forundrede sig derover, derefter 
gjorde jeg en anden Invintion på en anden Stormbro, 
hvilken var længere end de Svenskes, med 4 udløbende 
Stænger, hvilken nu findes stående på Modelkammeret.

Den 9. Februar er to Dage før Stormen angik; da jeg 
om Aftenen kom Hjem fra Magister Micaelis, saa jeg 
mit Gevær over og gjorde alting færdig, hvad jeg skulde 
have med mig, eftersom vi fik Kendskab om, at Fjenden 
ville gøre Anfald og bestorme Staden, da gik jeg på mit 
Kammer og forsyne mig med Lod (bly) og Krudt, at 
jeg Svensken dermed vel kunne traktere, da nu alting 
var klart og færdiggjort gik jeg hen og tog Kong Davids 
Tøjhus for mig, og faldt ned på mit Ansigt til Jorden 
bad at Gud ville gå ud med os, og lære vores Fingre at 
stride, at Fjendens Magt maatte neddæmpes, da bekom 
jeg straks af Gud det Svar, giv dig tilfreds, deres Anslag 
skal dem mislykkes og alting skal blive til Børnespil. Nu 
Gud være lovet som os fra deres Hånd befriede og som 
sønderbrød deres Tænder som jeg nu af alle Dage, gik 
til mit Skib ”Højenhald”, som lå i Kallebod, hvilket min 
allernådigste Konge og Herre didhen selv havde koman-
deret, hvilket og Fjenden 3 gange på forskellige Tider i 
Stormen afslog, da jeg en Morgen tidligt i Dagningen 
samme Tid ud og vilde mit Skib tilse, laa der 100 Mand 
som var kvæstede og døde tilsammen med deres Major 
Smitt som var deres Anfører mens Fjenden laa rundt om 
Skibet som slagtede Får så at jeg derved bekom stor Lyst 
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og Glæde, at jeg nu Hans Majestæt denne glædelige Sejr 
uden Ophold straks kunne referere skyndte jeg mig der-
fra og mødte Hans Kongelige Nåde paa Christianshavn, 
forkyndte ham hvad jeg havde set, da takkede Kongen 
Gud,  som havde  forlenet  og  atter  igen  en  glædelig  og  
frydelig Victorie  over  sine og vores  Fjender;  Gud for-
lene Hans Majestæt alle tiders tro Undersåtter, som han 
være Hans Majestæts Lande til Nytte og Gavn.”

Frederik den Tredje var godt tilfreds med Jacobs ind-
sats og ønskede at  belønne ham og mange andre,  der 
havde gjort  en indsats  under  svenskernes belejring af  
landet.  Min egen familie fik en mølle og navnepatent 
for at hjælpe kaptajn Svend Poulsen Gønge, der selv fik 
en stor gård på Stevns.

Kongen havde i 1537 ved reformationen overtaget en del 
krigsgods.  Nogle  af  gårdene  i  Smørumovre  havde  til-
hørt Esrum Kloster, nogle af navnene i byen vidner sta-
dig derom: Nonnemosen og Nonnebo og sikkert flere. 
I  byplanen omkring Norskekrogen er  der  ingen større  
gårde, som kunne være en rustmester og krigshelt vær-
dig, men det må der have været,  for boet her har han.  
Man ved fra en anden kilde, at Jacob havde sin familie 
med til Danmark, så der har været en leben i det hjørne 
af Smørumovre med norsk tungemål. Jacob var kun 32 
år, da han flyttede til Danmark, så han har nok fået en 
10 – 12 børn, som det var almindeligt den gang.

En af Corfitz Ulfeldts og Leonora Christines fem søn-
ner gjorde sig mere heldigt bemærket end sin far i sven-
skekrigen og blev belønnet af kongen med hans aflagte 
frille, Edele, og borgen Smørholm med den tilhørende 

Tekst fra 1674 - inventariet: “Et stoert Orlogs skib af 
Elphenbeen med støcher og Redskab af sølff.”  
 “Norske Løve”, model af fregat 1652-54  
Jacob Jensen Nordmand (ca.1616-95)  
Elfenben, sølv, længde 95.5 cm  
Rosenborg. De Danske Kongers Kronologiske Samling, 
Inv. nr. 5.47.

landsby Rompe. Parret nedbrød borgen og byggede det 
første Edelgave af materialerne. Borgbanken ses stadig 
i terrænet øst for Edelgave syd for åen. Rompe er det, 
der i dag lidt for opfindsomt kaldes Edelgave Huse.
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Fakta
I Dansk Biografisk Leksikon (Molkte – Olrik) står der følgende om Jacob Jensen Nordmand:

Nordmand (Normand) Jacob Jensen 
Ca. 1616 – 95. Rustmester, kunstdrejer.
Født ca. 1616 i Norge, begravet 15. 9. 1695 i Smørum Kirke. Gift første gang med N.N., død 1676, begravet i 
Smørum. Gift anden gang 17.11.1678 i Holmens Kirke i København med Maren Pedersdatter Vallund født ca. 
1653, begravet 23. 12. 1697 i Smørum Kirke.

Ganske ung blev Nordmand matros i orlogsflåden, deltog i togtet mod Hamburg 1630, drog derefter til Holland, 
lærte smedehåndværket og tjente fem år som hollandsk soldat i Brasilien, hvor han deltog i adskillige kampe. 
Hjemvendt til Norge blev han konstabel på Akershus, deltog i Torstensonfejden og lagde sig efter at skæfte ge-
værer. Under Frederik den Tredjes hyldningsrejse til Kristiania (Oslo) kom han i forbindelse med kongeparret 
og fulgte som drabant med til København, hvor han i 1649 fik bestalling som kongelig lademester (drejer) der 
desuden førte tilsyn med kongens livgeværer. I 1657 blev han rustmester på Tøjhuset, og i 1658 købte han skibet 
Højenhald som under hovedstadens belejring var udlagt til Kalvebod Strand. 
Han underviste de kongelige personer i drejerkunsten og udførte selv kunststykker af elfenben, rav eller lig-
nede, nærmest kostbart legetøj. Noget heraf kom på Kunstkammeret, hvor han selv en kort tid gjorde tjeneste. 
På Rosenborg opbevares nogle skibsmodeller af papirstyndt elfenben, deriblandt af fregatten, Norske Løve, 
(udført 1654) og af en dansk fiskerbåd. Andre arbejder nævnes i hans selvbiografi, der giver et karakteristisk 
tidsbillede.
Malet af W Heimback, 1654 (Rosenborg), litograferet af E. Lehmann i 1830erne.

Selvbiografi i P.S. Suhm. Saml. til den da. hist. 3 II, 3 1784 134–58 
H.C. Bering Lissberg i Museum,1893 I 245 – 84. Samme Kunstkammeret, 1897 62 87–91.
Carl W. Schnitler i Kunstmuseets årsskrift 1921 – 23, 1924 189– 2.  
P. Holck i Tidssk. for søvæsen C II, 1931 65 – 105.
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Mange af vore landsbyer er præget af større eller min-
dre ildebrande gennem tiderne. Voldsom udvikling af 
røg og ild var i høj grad en følge af den tætte bebyg-
gelse, som prægede mange landsbyer gennem århund-
reder, hvor stråtagene næsten stødte op mod hverandre.
Smørumovre har også været gennem voldsomme bran-
de i den tid, hvor aviserne har skrevet om sådanne be-
givenheder. I det følgende vil jeg skrive om to store 
brande, der har været med til at give Smørumovre den 
udformning, vi kender i dag. Der vil nogle steder i tek-
sten blive indsat et gårdnavn i en parentes. Det er for at 
nutidens læsere bedre kan identificere sig med stedet, 
selv om gården måske ikke havde noget navn, da begi-
venhederne fandt sted.

Branden den 10. juli 1871
Mellem kl. to og tre om eftermiddagen udbrød der 
brand i en bygning tilhørende Smørum kro. Der var va-
skeri i bygningen, så måske har det været i forbindelse 
med fyring i gruekedlen, at årsagen skal søges.
Ilden forplantede sig hurtigt til nabogården, en fæste-
gård under Edelgave Gods. Det må have været (Kilde-
gård), der sammen med to andre gårde var lagt under 
Edelgave i et mageskifte, som Henrik Bielcke gennem-
førte med Kronen den 19. juni 1672. Ilden bredte sig 
hurtigt videre derfra til Jens Jensens gård (Odderbjerg-
gård) samt fire nærliggende huse, der alle nedbrændte 
fuldstændigt i løbet af kort tid. 

I kroen boede en kostgænger, der af avisen ”Dagens 
Nyheder” betegnes som en åndssvag og i andre aviser 

som en sindssvag person. Manden var den 40-årige Sa-
lomon Schottlænder, søn af grosserer P. A. Schottlæn-
der. Salomon beskrives som en inkarneret piberyger, 
og han løb ind i den brændende bygning for at redde 
nogle personlige ejendele. Men mens han befandt sig 
derinde, faldt bygningen sammen og Scottlænders for-
kullede lig kunne først senere trækkes ud af bygningen. 
Han blev senere ført til København for at blive begravet 
på den mosaiske kirkegård.
Datidens aviser skriver intet om brandens videre konse-
kvenser. Da det var midt på sommeren, har der nok kun 
været enkelte, eller måske slet ingen dyr i bygningerne. 
Begge gårdene blev genopbygget, mens det er usikkert, 
hvad der skete med husene, da disse ikke er nærmere 
præciseret med ejere eller andre oplysninger i avisernes 
omtale. De nedbrændte huse lå alle på grundene mel-
lem kroen og Smørum Nordre Gade. 
Kildegård er senere blevet privat ejet. En anden af 
fæstegårdene, der var fæstet af Niels Mortensen, var 
blevet nedlagt og jorden lagt under Edelgave allerede 
omkring 1788.

Branden den 23. oktober 1916
Der var nu gået 45 år siden, der sidst havde været brand 
i byen, og sognerådsformand Søren Andersen (Nonne-
gård) udtalte til Roskilde Dagblad, at det skyldtes held, 
da der i de 45 år havde været tre lynnedslag, som let 
kunne have givet anledning til brand.
Denne brand begyndte sent på eftermiddagen i en 
halmstak på Karen Johanne Andersens gård (Vigholm), 
der ligger på sydsiden af vejen gennem byen. Årsagen 

Da hanen gol over Smørumovre
af Knud Erik Hansen
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til branden var, at nogle drenge havde leget med tænd-
stikker og røget tobak i halmstakken.

Det blæste kraftigt og såvel Karen Johanne Andersens 
som nabogården,  der  var  ejet  af  Niels  Peter  Jeppesen,  
(Spaan ager) var hurtigt omspændt af flammer, ligesom 
et hus, der var beboet af enke Johanne Andersen og tæk-
kemand  Ole  Andersen.  Branden  kunne  ses  viden  om,  
og der kom brandsprøjter til undsætning til byens egen 

sprøjte fra de nærliggende landsbyer. På et tidspunkt var 
der  syv  sprøjter  i  gang,  men på  grund af  den  kraftige  
blæst  kunne  de  kun beskytte  de  bygninger,  der  endnu  
ikke var blevet antændt.

Midt  under  den  voldsomme  brand,  sprang  der  plud-
selig gnister tværs over vejen og antændte først Søren 
Jensens  hus  og  derfra  videre  til  Henrik  Rasmussens  
(Faunebjerggård) og Hans Petersens gårde (Smedebak-

Smørumovre Gadekær med Smørumovre gamle Skole til højre, i midten sprøjtehuset og i venstre halvdel et kig mod Norskekro-
gen. Kopi af postkort fra Lokalarkivets samling.
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kegård) samt et hus tilhørende klokker P. Jensens enke. 
Alle huse lå nord for vejen.
Midt i det hele lå købmand S. P. Sørensens forretning, 
og denne undgik helt at blive antændt. Det menes at 
være, fordi taget var belagt med tjæret tagpap, der har 
været mere modstandsdygtigt end stråtagene, når det 
blev holdt vådt og afkølet med store mængder vand.

Et menneskeliv
Branden foregik under 1. Verdenskrig, og der var i byen 
udstationeret en deling soldater fra 1. artilleriafdeling 
under ledelse af kaptajn Goldberg. Aftenen før branden 
havde der ifølge aviserne været fest på kroen til den 
lyse morgen, hvor også soldaterne havde deltaget.
De indkvarterede soldater blev indsat i slukningsarbej-
det sammen med de lokale brandmænd.
En af soldaterne, konstabel Ingemann J. A. Christiansen, 
der var syg og indlogeret hos Niels Peter Jeppesen, lå 
og sov i karlekammeret, da ilden opstod. Fru Jeppesen 
var to gange inde og kalde på den syge soldat, før det 
lykkedes at få ham vækket. Men da var det for sent. Han 
kunne - sandsynligvis på grund af røg - ikke finde ud af 
gården, og hans kammerater fandt efter nogen tid hans 
forkullede lig på gårdspladsen. Han blev senere ført til 
kapellet ved kirken, hvortil hans far blev tilkaldt.
Desværre findes der ingen notater om selve slukningsar-
bejdet, ej heller om materiellet, som brandmandskabet 
rådede over. Kun nævnes det, at omegnens landsbyer 
med deres udstyr og mandskab kom til undsætning. På 
et gammelt postkort fra begyndelsen af 1900 tallet ses 
byens sprøjtehus beliggende tæt ved den nordre gavl 
af Smørumovre gamle Skole. Til venstre i billedet ses 
Maglehøjgård og i baggrunden et hus fra gården Due-
holm, der senere blev udflyttet til Kirkevangen. Huset 
kaldes nu Gamle Dueholm.

Store Skader
Ifølge avisernes oplysninger led alle de berørte store 
tab ved brandene. Frk. Andersen mistede 12 køer og 
en hest. Løsøret var ligesom bygningerne forsikret for 
20.000 kr., men der var mistet værdier for meget mere. 
Jeppesens bygninger var forsikret for 24.000 kr. og løs-
øret for 32.000 kr. Henrik Rasmussen mistede også 12 
køer samt nogle ungkreaturer, en hest og nogle svin. 
Her var bygningerne forsikret for 18.000 kr. og løsøret 
for 23.000 kr., der heller ikke kunne dække tabene. Hu-
sene var naturligvis vurderet til mindre beløb. P. Jen-
sens enkes for ca. 1.000 kr. og Søren Jensens for 1.400 
kr. og løsøret for 1.000 kr. Den samlede skade blev i 
Roskilde Tidende beregnet til ca. 200.000 kr. For dem, 
hvor huset ikke blev genopført, var skaden simpelt hen 
alt, hvad de kunne miste. På de øvrige gårde nåede man 
at redde alle de dyr, der var på stald.
Da brandforsikring sikkert har været ret kostbart, for-
modes det, at underforsikring har været almindeligt, og 
brandene har derfor medført store tab for de berørte.
Tvungen brandforsikring blev indført for Københavns 
vedkommende i 1731 indenfor voldene efter den store 
brand i 1728. Uden for voldene blev den statslige ord-
ning ”Den Almindelige Brandforsikring for Landbyg-
ninger” stiftet i 1792, men fra 1. april 1872 blev den 
privatiseret, og landet blev opdelt i branddirektorater, 
der skulle vurdere bygninger til forsikring samt deres 
vedligeholdelse. Der oprettedes mange lokale selska-
ber, oftest som gensidige, hvorved de støttede hinanden 
ved større erstatninger.

Genopbygningen
De følgende oplysninger er overvejende baseret på 
samtaler med Erik Bay Jørgensen, der sammen med nu 
afdøde Helen har ejet og beboet Faunebjerggård, der 
var Helens barndomshjem, siden 1950-erne.
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De beskadigede gårde blev alle genopført. Karen Jo-
hanne Andersens gård hedder nu Vigholmgård. Hun 
var også ejer af det hus, hvor tækkemand Ole Andersen 
og enke Johanne Andersen boede, men dette blev ikke 
genopført før mange år senere. Niels Peter Jeppesens 
gård hedder nu Spaanagergård. Vigholm og Spaanager 
blev i modsætning til tidligere, genopført med stuehu-
set ud mod bygaden. 
På nordsiden af vejen blev Søren Jensens hus, der lig-
ger på to matrikelnumre, muligvis flyttet lidt i forhold 
til det oprindelige, samtidig med at vejene er udvidet. 
Den nuværende adresse er Smørum Bygade 19, og hu-
set er navngivet Lyshøj og ligger på trekanten, hvor 
Smørum Nordre Gade udmunder i Smørum Bygade. 
Hans Pedersens gård blev flyttet ca. 300 meter mod 
vest, der dengang var udenfor byen, og den hedder nu 
Smedebakkegård. Henrik Rasmussens gård lå der, hvor 
Odderbjergvej nu udmunder i Smørum Nordre Gade. 
Denne blev flyttet ca. 50 meter mod vest og opført som 
trelænget gård på kampestens-fundamenterne af det, 
der havde været Hans Pedersens gård (Smedebakke-
gård). Samtidig blev indkørslen til gården flyttet fra en 
brostensbelagt indkørsel fra Smørum Nordre Gade til 
den nuværende fra Smørum Bygade. Gårdspladsen er 
stadig brostensbelagt med markering af dens centrum 
med diagonaler.
Peder Jensens hus blev genopbygget, men senere sam-
menlagt med en naboejendom, og det er i dag uden 
selvstændig adresse. 

Kilder:
Roskilde Dagblad
Frederiksborg Amtsavis
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Min fader, gårdejer Peter Jørgensen, fra ”Stavnsbjerg-
gård”  i  Ledøje  har  gennem  sin  moders  slægt  rødder  
tilbage til  de hollændere, der af Christian den Anden 
blev kaldt til St. Magleby på Amager i 1521. Hollæn-
derne blev regnet for dygtige gartnere. De skulle dyrke 
grøntsager og sende dem dels til København og dels til 
kongehuset. I 1521 udstedte kongen privilegiebreve til 
24 familier bestående af 184 personer. Det gik ud over 
bønderne i St. Magleby. De måtte ud af deres gårde, og 
mange af dem flyttede til Hundested-egnen, hvor nav-
ne  som  Tømmerup,  Ullerup  og  Amager  Huse  endnu  
vidner om disse begivenheder.

Min fader var soldat i 1922 og var med til opmåling af 
Sønderjylland sammen med en premierløjtnant. I sep-
tember måned var det fire hundrede år siden hollæn-
derne kom til St. Magleby. Den hollandske dronning, 
Vilhelmina, ville komme til St. Magleby – også kaldet 
Hollænderbyen  – for at  deltage i jubilæumsfesten. Da  
fastelavnsridning  var  en  gammel  tradition,  ville  man 
ride denne til ære for dronningen. Min far blev bedt om 
at komme hjem fra soldatertjenesten for at være med, 
og han løj sig fri  for at  kunne deltage. Men skæbnen 
ville, at han blev tøndekonge, og at han fik overbragt 
en stor sølvpokal af Kong Christian den Tiende, så stolt 
var  han.  Men nu skulle  han  tilbage  og  stå  ret  for  sin  
løgn, for den store begivenhed blev omtalt i alle landets 
aviser.  Premierløjtnanten  tog  dog  imod  ham  med  en  
stor lykønskning.

Ledøjeborger som tøndekonge
af Ejner Jørgensen

På køllens håndtag blev fæstet et mærke med Kong Chri-
stian X og Dronning Wilhelminas monogrammer.
Desuden står der ”Besøg d. 7-9-1922, Peter Jørgensen”. 
Foto: Fredi Paludan Bentsen.

Vinderpokalen med Christian Xs monogram.
Forfatterens foto.
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Peter Jørgensen som tøndekonge i 
1921. I venstre hånd holder han vin-
derpokalen med Christian den Tien-
des monogram.
Forfatterens foto.

Køllen som Peter Jørgensen 
brugte ved fastelavnsridnin-
gen. På skaftet står “Jørgens-
en”. Køllen måler 70 cm.
Foto: Fredi Paludan Bentsen.
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Hvordan vi blev Smørumborgere
Om morgenen en dag sidst i februar 1971 stod jeg uden-
for Åkandehaven 62, godt træt efter mere end 24 timers 
arbejde med at flytte to familiers indbo fra henholdsvis 
Gentofte og Søborg til Smørum ved hjælp af en lejet bil 
med presenning – dengang var pengene få og energien 
stor. Vor store drøm om at blive husejere var realiseret.
Et år tidligere anede vi intet om Smørums eksistens, 
men som det meste her i verden beror på tilfældigheder, 
var det også en række tilfældigheder, der medførte, at 
jeg stod der.
En kollega, Jørn Børre-Jørgensen, havde nemlig engang 
i foråret 1970 fortalt, at han havde købt hus, oven i kø-
bet et medbyggerhus i Smørum, og at han var indtrådt 
i bestyrelsen for selskabet. Selvom alle huse var solgt, 
kunne vi måske komme på en venteliste, hvorpå flere 
allerede var opnoteret. Vi så ret hurtigt efter et prøve- 
og referencehus i Kokkedal. Vild luksus, 155 m2 + 40 
m2 garage. Bare vi kom i betragtning!

Andelsforeningens (AF) formål
Ledøje-Smørum Kommune var i slutningen af 1960-
erne en landkommune med ambitioner om at blive 
beboermæssigt større for at overleve som selvstændig 
kommune. Samtidig havde en række ejere af de større 
gårde rundt om Smørumnedre nået pensionsalderen og 
ønskede at inkassere den meget væsentlige kapitalge-
vinst, der var ved overgangen fra landzone til byzone. 
Det var med at komme i gang med husbyggeri i en stør-
re skala end hidtil set.

Hvem der egentlig var idémager til ”AF af 5. 7. 69” ved 
jeg ikke, men uden kommunens deltagelse kunne det 
ikke realiseres.
Grundideen med AF var at opkøbe byggejorden, forestå 
byggemodningen, opføre 81 råhuse, som skulle færdig-
gøres af de 81 andelshavere selv, og efter færdiggørel-
sen blev de enkelte huse tilskødet andelshaverne.
Formålet var at minimere omkostningerne i de forskel-
lige led og indkassere storkøbsrabatterne til glæde for 
AF og dermed for andelshaverne. At AF også havde 
den totale risiko ved hele processen, stod nok ikke klart 
for ret mange, men vi lagde vægt på, at Bikuben havde 
givet byggelån til AF for hele processen, specielt fordi 
vi var kunder i Bikuben – oven i købet med i dens ”byg-
gespareordning”.

Grunden og huset
På det areal AF havde købt blev der plads til 88 huse 
samt en børneinstitution. Selve grundprojektet med de 
fire boligveje, de terrasserede grunde, den niveaufri 
skæring mellem den bløde trafik og den bilende do, de 
to separate afløbssystemer for regn- og kloakvand etc.  
var udarbejdet af civilingeniør Axel Juhl-Jørgensen.  
Han er nok mest kendt som direktør for Dansk Total-
entreprise.
Selve huset var et tidstypisk længehus på 155 m2 og alle 
81 huse var bortset fra spejlvending ens. Det betød at 
opførelsesomkostningerne kunne minimeres p.g.a. gen-
tagelsesprocesser. Alle sokler blev støbt i stålforme, der 
blev flyttet fra grund til grund. Hele det interne afløbs-
system med i alt 12 afgreninger kom færdigsamlet fra 

Medbyggerne i Åkandehaven
af Bent Ravn
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fabrik (fabrikat Gerberit) og skulle blot placeres rigtigt 
inden  man støbte  klaplaget.  Alle  vinduer  og  døre  var  
selvfølgelig også ens.
Man startede med at opstille indvendige vægge af gas-
beton, derefter blev de 4 lamindragere rejst på stålstol-
per,  hvorefter  spær  og  tagplader  blev  monteret  og  til  
sidst kom skalmuren i gule sten. Farvesætningen med 
turkise vindskeder og sternbrædder, røde lamindragere 
og umbragrønne vinduer der matchede gavltrekanterne 
af  Western  Red  Cedar  var  udført  af  Arne  Jacobsens  
tegnestue. Set med datidens øjne var det et smukt, vel-
bygget hus i gode materialer.
Ingen roser uden torne. Fodlister, dørkarme og gerich-
ter var et nyudviklet plastprodukt, der var nemt og hur-
tigt at montere, desværre var holdbarheden begrænset.
Børneinstitutionen blev overdraget til kommunen og de 
7  grunde,  der  var  for  kuperede  til  standardhuset  blev  
solgt til anden side.

Aktiviteterne i 1970
I det tidlige forår startede byggemodnin-
gen,  der  var  meget  omfattende  bl.a.  på  
grund af det meget kuperede terræn, der 
skulle  niveaureguleres  således,  at  ikke  
to huse lå i samme kote, men også fordi 
husene  skulle  forsynes  med  fjernvarme,  
der som bekendt medfører store gravear-
bejder.  Cykel-  og  gangstier  skulle  føres  
under vejene med deraf  følgende merar-
bejde.
Næsten  simultant  med  byggemodningen  
startede det anerkendte entreprenørfirma 

Chr.  Isleff  med  råhusopførelsen,  der  vist  efter  planen  
skulle være færdig omkring 1. november 1970. 
Alle aftaler mellem bygherren AF og de enkelte entre-
prenører blev indgået  af  bestyrelsen i  AF. Med jævne 
mellemrum blev der afholdt møder mellem bestyrelsen 
og medlemmerne i Bikubens mødesal, Nørre Voldgade 
68,  og  her  havde  vi  så  lejlighed til  at  lære  vore  kom-
mende naboer at kende, men hvad der mere interesse-
rede os - hvordan gik det i Smørum, holdt tidsplanen, 
hvordan gik det med økonomien, etc.?
Regeringen mente, at byggeaktiviteten var lidt for vold-
som og indførte  en begrænsning i  løbetiden fra  45 til  
30 år  for  huse,  der  havde fået  byggetilladelse efter  en 
vis  dato  i  foråret  1970.  AF  havde  ikke  fået  en  sådan  
byggetilladelse i rette tid, men heldigvis havde Ledøje-
Smørum kommune et datostempel, der ikke var stillet 
frem.
Ovennævnte møder fortsatte i sommeren og det tidlige 
efterår, nu med særlig fokus på det arbejde vi selv skul-

Plantegning af husene som viser et bolig-
areal på 155 m2 og en carport på 36 m2. 
Forfatterens materiale.
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le udføre, og vi fik udleveret en lille manual ”Snedker-
mesteren giver gode råd”.
Derudover  var  der  selvfølgelig  en  lang  række  spørgs-
mål  fra  medlemmerne,  hvis  håndværksmæssige  kun-
nen ofte var meget begrænset. Men alle var af den op-
fattelse, at det man ikke har prøvet, det kan man.

Medbyggerfasen
Vort  råhus  var  færdigt  i  begyndelsen  af  oktober,  en  
måned senere end planlagt, og nu begyndte en hektisk 
periode med montering af udhængslister, opsætning af 
fliser  i  badeværelser,  således  at  toiletter  kunne  mon-
teres,  loftsisolering,  der  skulle  godkendes  af  en ældre  
smed, der forestod driften af det lille midlertidige mo-
bile fjernvarmeværk. Det rygtedes hurtigt, at hvis man 

bare havde lagt et par måtter rundt om loftslemmen, så 
blev der åbnet for det varme vand.
Derefter skulle alle vægge spartles 3 – 4 gange, lofter 
opsættes, lofter og vægge males, gulve lægges, døre og 
køkkeninventar monteres og en hel masse andet. Efter 
at  have brugt den opsparede ferie,  alle weekends og i  
øvrigt al fritid kom vi så langt, at vi kunne flytte ind i et 
halvt færdigt hus. Derefter gik der et par måneder med 
haveanlæg m.m.

Regnskabets time
Den ved vi alle kommer, og vi har alle været med til en 
sammenkomst, hvor vi har fået en fælles regning, som 
vi  så  skulle  dele,  men hvor  det  har  været  svært,  fordi  
nogen har de små sko på. Sådan gik det næsten påreg-
neligt også i Åkandehaven. Da alle regninger var betalt 
via  byggelånet  i  Bikuben og indtægterne fra  salget  af  
ni grunde, der var for kuperede for MG-huset, var ind-
gået, var saldoen pr. indehaver 250.000 kr. i stedet for 
de ca. 225.000 kr., der var budgetteret med 18 måneder 
tidligere. Til disse beløb skulle lægges ejendomsskatter, 
byggelånsrenter mv., der alt sammen kunne fratrækkes 
i den skattepligtige indtægt. Hvor der hidtil havde været 
fælles  fodslag  blandt  alle  81  andelshavere,  opstod  der  
nu ævl og kævl, og alle mulige historier blev bragt til  
torvs specielt af de, der hverken havde forstand på øko-
nomi eller teknik.
Et mindretal af medlemmerne bad en uvildig advokat 
om en vurdering af sagen, men det førte ikke til andet 
end almindelige advokatfraser om måske uheldige for-
hold. Mindretallets angrebspunkter var: 
1) advokat Arne Homanns flere kasketter, 
2) teknikkergruppens honorar og ansvar, 
3) bestyrelsens ansvar.
Min vurdering af disse punkter er:
ad  1)  Arne  Homann  var  advokat  for  Andelsforenin-

Også børnene hjalp til under byggefasen. Her ses familien i 
Åkandehaven 64 foran det næsten færdige hus.
Billede venligst udlånt Birgit  Niekrenz.
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gen, for kommunen, for det forsikringsfirma, 
der tegnede andelsforeningens forsikringer samt 
for Smørum Fjernvarmeværk. Jeg tror, det var 
en stor fordel for Andelsforeningen, at én per-
son var tovholder i hele denne sag, hvor alt hang 
sammen som ærtehalm, vel og mærke hvis Ho-
mann var sig sine forskellige kasketter bevidst, 
og det var han efter min bedste formening. Jeg 
har senere mødt Arne Homann og hans bror 
Gunner Homann i professionel sammenhæng, 
og de er begge højt respekterede af deres klien-
ter og kollegaer

ad 2) Teknikkergruppen fik et honorar på 730.000 kr. 
og Mogens Grøn et på 365.000 kr., eller i alt ca. 
1.1 mio. kr., ca. 5 % af den samlede anlægssum, 
et særdeles rimeligt beløb.

ad 3) Bestyrelsen, der bestod bl.a. af en bankfuld-
mægtig, en bogholder og en tømrermester, var 
valgt af medlemmerne og kunne kun drages 
økonomisk til ansvar, hvis de havde handlet 
svigagtigt eller måske groft uansvarligt, og det 
turde ingen påstå.

Nogle medlemmer følte sig kaldet til at inddrage den lo-
kale og landsdækkende presse i sagen, og det betød, at 
nu vidste hele Danmark, at ”den var gruelig gal”, og det 
betød problemer med at få restfinansieringen på plads, 
for er der noget, der gør investorer betænkelige, er det 
avisskriverier. Amerikanerne illustrerer dette med ud-
trykket ”Don’t p.. in your own soup”. Vi havde ingen 
problemer med at få restfinansieringen på plads. Via 
vor byggespareordning var vi sikret på forhånd. Ved en 
række møder, som jeg holdt med Bikubens udlånsafde-
ling, lykkedes det at få tilsagn om restfinansieringen for 
samtlige andelshavere.

Evaluering
Her godt 35 år efter er der ingen tvivl om, at ideen og 
gennemførelsen var en succes, der ikke siden er reali-
seret i Danmark mig bekendt, og jeg har trods alt været 
involveret i byggerier over hele landet.
I dag fremstår Åkandehavehusene som noget af det 
mest attraktive i kommunen, ikke mindst på grund af 
bebyggelsesplanen med niveaufri skæring mellem den 
bløde og hårde trafik. Husenes handles for tiden til mel-
lem 3,5 og 4 mio. kroner. Vi solgte vores hus i 1984 
for 925.000 kr. og havde altså en skattefri avance på 
675.000 kr.
I tilgift fik mange af os venskaber, der varer endnu. Vi 
var i samme båd og mange af os i samme økonomi-
ske situation. Vi var bundet til det yderste, som alle var 
dengang. Forbrugsmulighederne var små. Jeg husker 
tydeligt, at vor nabos datter en dag kom og sagde til 
forældrene: ”Skal I nu drikke jer fulde igen?”. De delte 
en lys øl til frokost.
Jeg tror ikke initiativtagerne og bestyrelsen nogen 
sinde er blevet takket, så det være hermed gjort stærkt 
forsinket.
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Ved Historisk Forenings generalforsamling d. 3. marts 
2007 fik foreningen overdraget to bronzealderlurer fra 
Smørum Friskole. Lurerne er helt igennem troværdige 
kopier af Brudevæltelurerne.
Da  friskolen  skulle  nedlægges,  var  der  et  spørgsmål,  
som ret ofte blev stillet  fra mange elever og forældre: 
Hvad sker  der  nu med lurerne? Spørgsmålet  har  stået  
åbent siden friskolens ophør i 2002.
Men  efter  kommunesammenlægningen  blev  det  mere  
og  mere  klart,  at  lurerne  skulle  blive  i  lokalområdet,  
og  hvad  var  så  mere  rigtigt  end  at  overdrage  dem  til  
Historisk Forening?

Da det ikke er muligt at opbevare lurerne i den gamle 
skole i Smørumovre, og da det er vigtigt, at de stadig 
kan ses og ”høres”, er de hængt op i Kulturhusets forhal 
således, at de kan ses af mange og tages ned og bruges 
ved specielle lejligheder.

Men hvorfor havde Smørum Friskole egentlig to lurer? 
Og hvilken betydning havde de for friskolen. Historien 
om de to smukke lurer er denne:

Ved friskolens start i 1975 var et af grundelementerne i 
indholdsformuleringen at sigte imod vigtigheden af hi-
storiens betydning som fælles kulturarv. Konkret førte 
det til,  at hele skolen i 1977 arbejdede med at lave en 
stor udstilling, der viste noget om livet i bronzealderen. 
Der  skete  mange  ting  på  det  tidspunkt.  Musikskolen  
var  startet,  og  orkesterleder  Ib  Lolck  mødte  pludselig  
op  med to  lurer,  han  havde  lånt  hos  Frederikssundvi-

Lurerne fra Smørum Friskole
af Inge og Knud Winther

Mette og Trine Winther spiller på lurerne ved Friskolens 
indvielse d. 18. september 1987.
Forfatternes foto.
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kingerne. Der blev øvet, og ved udstillingen gjaldede 
lurerne. Ved den anledning blev en dristig beslutning 
taget: Smørum Friskole skulle have to lurer – som sym-
bol, men også som konkrete instrumenter.
Det blev en lang og snørklet vej til målet - 10 år tog det.
Hvem kunne lave en tegning? Skolens arkitekt Bent 
Eggert lavede en plantegning, men en arbejdstegning 
– hvem?
Turen gik omkring Nationalmuseet – ingen tegning, in-
gen tid. Vikingeskibsmuseet gav samme svar.
Der var kun et at gøre, at spørge alle og enhver – og i 
en lang periode fik alle spørgsmålet: Kender du en, som 
kan lave to lurer?
Pludselig var den der, oven i købet en forældre ved fri-
skolen – Finn Mortensen.
Finn havde før lavet renæssance musikinstrumenter, og 
spillede i øvrigt selv blæseinstrument.
Han kom i et meget positivt samarbejde med National-
museet, og det smukke resultat af det store og meget 
fornemme arbejde lod sig høre, nemlig ved skolens en-
delige indvielse d. 18. september 1987.

Til denne lejlighed havde komponisten Jørgen Plaetner 
komponeret et særligt stykke musik for lur med titlen: 

Lurendrejerier
1. Intrada: to ta’r sig en lur
2. Interludium: lur - ( i fax)
3. Postludium – nu har vi luret nok

Noget om lurer i almindelighed og om Brudevælte-
lurerne i særdeleshed
Lurerne hører til blandt de mest interessante fund fra 
bronzealderen, som strakte sig over en periode på ca. 
1000 år, nemlig fra ca. 1500 til ca. 500 før vor tidsreg-
ning. Som oldtidsminder er lurerne enestående af flere 

grunde, hvoraf nogle skal nævnes her:
For det første repræsenterer de en kunstnerisk og hånd-
værksmæssig kunnen på et forbløffende højt niveau. 
Den støbeteknik, der er anvendt ved fremstillingen, er 
der faktisk ingen, som i dag vil kunne påtage sig at ef-
tergøre.
For det andet udgør lurerne så at sige en dansk speciali-
tet, idet langt de fleste lurer er fundet i Danmark.
For det tredje er lurerne enestående på grund af den 
mystiske symbolik, de udstråler. En symbolik, som vi i 
dag ikke kender betydningen af, og som følge deraf kun 
kan gisne om.

I langt de fleste tilfælde er lurerne fundet parvis, hvilket 
leder tankerne hen på en efterligning af svungne dyre-
horn. Findestederne har som oftest været moser, som i 
oldtiden har været søer.
Vi ved, at søer og moser i oldtiden blev betragtet som 
hellige steder. Derfor er det en almindelig antagelse, at 
lurerne er sænket i søerne som offergaver til guderne.
På den anden side er det næppe sandsynligt, at lurerne 
er fremstillet med det primære formål at blive ofret til 
guderne. En mere nærliggende tanke er, at de igennem 
en epoke har tjent et bestemt muligvis kultisk formål; 
et formål, som på grund af tidernes skiften er blevet 
forladt, hvorefter lurerne er blevet nedlagt i søerne.

Da der som nævnt intet sikkert kan siges om lurernes 
anvendelse og meningen med dem, er vi henvist til at 
bruge fantasien. Det vil være nærliggende at forestille 
sig lurerne anvendt i forbindelse med kultiske folkefe-
ster, måske solhvervsfester, hvor der er blevet blæst i 
lurerne for at påkalde sig gudernes opmærksomhed. 
Imponerende har det i hvert fald set ud, og sælsomt har 
det nok lydt.
Om lurerne har været tænkt som egentlige musikinstru-
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menter, ved vi ikke, idet vi intet kender til den musik-
tradition, man havde i bronzealderen, hvis man har haft 
en.
Hvad vi kan konstatere er, at lurerne lader sig spille på. 
Det er naturtonerækken, der kan spilles; dvs. de samme 
intervaller, som spilles på et signalhorn. Det er de dybe 
toner, som er lettest at spille, og samtidig dem, der lyder 
kraftigst og mest imponerende.

Smørum Friskoles lurpar er kopier af Brudevæltelure-
ne, hvoraf den ene opbevares på Nationalmuseet under 
katalognummeret 8117. Den anden lur blev i 1845 for-
æret af den danske konge til zaren af Rusland. Denne 
lur opbevares nu på Eremitagemuseet i St. Petersborg.

Brudevæltelurerne blev fundet i 1797 under tørvegrav-
ning i en mose i Lynge sogn af den 79-årige bonde, Ole 
Pedersen, på Fuglerupgård. I dag er området ikke mose 
mere, og findestedet kan lokaliseres som det nordvest-
lige  hjørne  af  haven  til  Fuglerupgård,  som  ligger  lidt  
nord for Lynge by. Han fandt tre par med henholdsvis 
seks, syv og otte buler - eller såkaldte bukler – i pryd-
pladen.  Han  fik  en  danefæ-dusør  på  30  rigsdaler,  der  
blev  udbetalt  af  Amtsstuen.  Det  kopierede  par  er  det  
bedst bevarede, og det har otte bukler.

Der er indtil i dag registreret 60 bronzelurer, og da lu-
rerne altid hører parvis sammen, svarer det til omkring 
35 til 37 par. Alle lurer er fundet i Østersøområdet, der-
af er 13 fundet i Sydsverige, 4 er fundet i Sydnorge, 6 
stammer fra Nordtyskland og Letland, og de resterende 
37  er  gravet  op  af  danske  tørvemoser.  Herudover  har  
man i Nordtyskland fundet nogle beslag, der sammen 
med  uroksehorn  menes  at  være  forbilleder  for  de  al-
lerførste bronzelurer.
Af gode grunde ved man ikke, hvad bronzealderfolket 

kaldte deres svungne blæseinstrumenter, for der findes 
hverken  skriftlige  eller  mundtlige  overleveringer  fra  
den tid. Bronzealdermenneskene kunne ikke skrive, og 
fordi  lurerne  blev  nedlagt  i  offermoserne  omkring  år  
800 f. Kr., gik deres navn ud af sproget og i glemme-
bogen.
Navnet  lur  er  først  fundet  frem i  1800-tallet,  da  Old-
sagskommissionen  skulle  katalogisere  den  store  sam-

Lurerne på plads i foyeren i Smørum Kulturhus.
Foto: Fredi Paludan Bentsen.



35

ling af oldsager.

På oldnordisk betyder ordet ”lur” bl. a. en udhulet træ-
stok, og i resten af Skandinavien kender man stadig et 
sæterinstrument ved navn lur, der består af 1-2 m lange 
trælister omvundet med birkebark, så de danner et rør.
Sådanne trælurer kendes også herhjemme, bl.a. fra et 
vikingefund ved Herning, og det er sådan, vikingernes 
lur så ud.

I dag er det en udbredt misforståelse, at vikingerne spil-
lede på bronzealderlurer, og det bliver svært at udrydde 
denne fejl, så længe vikingespil, vittighedstegnere og 
souvenirproducenter udstyrer vikingerne med lurer, der 
alle havde ligget i tørvemoserne i omkring 1.600 år, da 
vikingetiden begyndte.

Som allerede nævnt er det i dag ikke muligt at eftergøre 
den fremstillingsproces, som dengang blev brugt. Der-
for er kopierne fremstillet på en anden måde. Lurrøret 
består af seks sektioner, som tre og tre er samlet til to 
rørstykker, hvoraf det tyndeste med mundstykket be-
tegnes som mundrøret, og det kraftigste med dekorati-
onspladen betegnes som hovedrør. De seks rørsektioner 
er udført af messingrør, som er hamret op over koniske 
dorne. Bagefter er rørerne bukket i facon. Den store 
runde dekorationsplade er støbt i bronze og fastgjort til 
hovedrøret. De øvrige beslag og vedhæng er ligeledes 
støbt i bronze.

Danmark mangler et nationalt instrument, skriver di-
rektør for Musikhistorisk Museum, Mette Müller, forud 
for kulturbyaktiviteterne i 1996: Lurerne har ikke rod 
i en lang folkelig musiktradition – Norge har sin fele, 
Sverige har sin nyckelharpa og Finland sin kantele. 

Alle instrumenter, som er blevet brugt tæt op til vor tid, 
og som nu igen er ved at komme til ære og værdighed.
Men lurerne har i århundreder været tavse som den mo-
sejord, de blev hensat i. Man kan vel heller ikke fore-
stille sig dem anvendt til en bryllupsmarch/låt som en 
fele.
Lurerne er derfor, trods deres årelange tavshed, en kul-
turhistorisk dokumentation af bronzealderens allerfor-
nemste frembringelser – de står i udformning dyrehor-
net nær – deres kurver løber ud over deres egen form, 
løber videre mod det uendelige, mod det endeløse.
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Vi  er  i  år  på  besøg  hos  den  41-årige  gartner  Lennart  
Jønsson i  gartneriet på Smørum Bygade 41, Smørum-
ovre, og hans far, den 70-årige gartner Anders Jønsson. 
Ude fra vejen lægger man næsten ikke mærke til, at der 
ligger  et  stort  gartneri  her,  men faktisk er  det  et  stort  
gartneri.
Anders Jønsson kommer fra Herlev, hvor hans forældre 
og bedsteforældre havde et gartneri,  som bedsteforæl-
drene købte i 1918, så det var naturligt, at Anders blev 
gartner.

Gartneriet  i  Smørumovre  var  
oprindeligt  ejet  af  A.  P.  Niel-
sen og før ham af hans sviger-
far  H.  Nielsen.  A.  P.  Nielsen  
solgte i 1963 gartneriet til An-
ders Jønsson. 

Produktion var en anden den-
gang  i  1960’erne.  Den  var  
mere  mangfoldig  med  f.eks.  
både pelargonier, tomater, fre-
sia, meloner og sågar jordbær, 
og  drivhusene  var  små.  Det  
var  kort  sagt  et  gammeldags  
handelsgartneri,  som  Anders  
Jønsson  overtog,  og  han  star-

tede derfor forfra med at udskifte de små drivhuse og 
med at satse på det, som han havde lyst til, og det var 
blomster.

I  1967  byggede  han  det  første  store  drivhus  og  flere  
fulgte efter i 1971 og 1973. Da energikrisen kom i 1973,  
regnede han med at lukke gartneriet, men det lykkedes 
netop  at  klare  skærene,  og  efterhånden  kom  der  igen  
gang i virksomheden. I 1978 fulgte en ny oliekrise, og 

Et gartneri i Smørumovre
 af Knud Remi Christensen

Gartneriet som det så ud i 1939.
Foto: Lokalarkivets billedsam-
ling.
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den skulle vise sig værre end den første. Efter oliekri-
sen i  1973 kunne man sætte priserne op,  men det  var 
ikke muligt efter den anden oliekrise, og i dag er pris-
niveauet næsten det samme som i 1978.
Der var derfor kun én vej at gå nemlig at gøre produk-
tionen mere effektiv for at kunne være med i konkur-
rencen, for det er virkelig rigtigt, at priserne i dag ikke 
er steget væsentligt siden sidst i 1970’erne. 
Det,  man har  specialiseret  sig  i  og satser  på  i  dag,  er  
pelargonier,  cyklamen (alpeviol)  og primulaer.  Der  er  
ca.  5.000 m2  drivhuse,  hvor der årligt  dyrkes 150.000 
pelargonier, 40.000 cyklamen og 70.000 primulaer.

Der  har  gennem  årene  været  både  opgangs-  og  ned-
gangstider,  men det  hele har ikke været  værre end,  at  
sønnen Lennart havde lyst til at købe gartneriet i 1998 
samt mod på at bygge nye drivhuse i 1999 og 2000 ud-
over dem, hans far havde bygget i 1986 og 1989. 
Lennart Jønsson er udlært gartner på gartneriet ”Nord-
gaarden” i Tåstrup og hos Simon Andersen i Vedbæk. 
Han har desuden været et år i USA, hvor han også ar-
bejdede  inden  for  gartnerfaget,  så  grundlaget  for  at  
starte for sig selv var i orden.
På grund af stagnerede priser har det været nødvendigt 
at  forenkle produktionen, og hele gartneriet  drives nu 
kun af Lennart og en medhjælp, og selvfølgelig måtte  

Lennart Jønsson blandt farve-
rige cyklamen.
Foto: Knud Remi Christensen.
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Fakta

Ledøje og Smørum sognes ældste præstegård lå i 
Smørumovre i den del, der i dag kaldes Norske-
krogen. Da Jacob Jensen Nordmand i sidste halv-
del af 1600-årene blev tildelt jord i Smørumovre 
af Christian IV, var grunden ubebygget, præste-
gården var flyttet til Ledøje. Men navnet på den 
omkringliggende jord blev og bliver stadig kaldt 
”præstegårdsjorden” 

Anders Jønsson gerne give et nap med. Konkurrencen 
er blevet hård. Mange af de blomster, vi køber i dag, 
kommer fra udlandet, hvor arbejdskraften er billig og 
varmen måske gratis i modsætning til her, hvor der er 
store udgifter til opvarmning af drivhusene. 

Et andet stort problem er afsætningsmulighederne. Det 
er nødvendigt at lave store enheder for at tiltrække kun-
derne. Det nytter ikke at komme med en lille portion 
varer, for den er, ifølge Lennart Jønsson, umulig at af-
sætte. Eksportmarkedet har man fuldstændig mistet. 
Før i tiden gik 80 % til eksport og 20 % til Køben-
havns Grønttorv, nu går 100 % til Københavns Grønt-
torv, men også her sker der forandringer. Københavns 
Grønttorv er ikke, som det var for bare ti år siden. ”Nu 
er der nogle få store grossister, og hvis man ikke får 
smidt skaglerne ind hos dem, kan man godt opgive”, 
forklarer Lennart. De almindelige grossister, der står 
på torvet og handler med almindelige grønt- og blom-
sterforretninger, bliver dænget til med tilbud om billige 
varer fra udlandet, og det er utroligt svært at konkurrere 
på prisen. Den eneste måde en sådan virksomhed som 
Lennart Jønssons kan overleve på, er ifølge ham selv 
at skabe en kundekreds ved at levere en kvalitet, der er 
bedre end de andres, men det er svært hver gang. Kon-
kurrencen er enorm stor fra både Sydeuropa og også fra 
Fyn, hvor gartnerierne har billigere fjernvarme. 

Stuehuset, der hører til gartneriet, er bygget 1906 af 
Åse Thygensens bedstefar, og det er senere blevet ud-
videt med en havestue, ligesom der er foretaget nogle 
nødvendige ændringer, så det lever op til nutidig stan-
dard. Huset blev bygget et lille sted på den gamle præ-
stegårdsjord.
Den gamle hvide bygning, der ligger på grunden, er op-
rindeligt et gammelt vognskur. Det ved man, fordi  der 

engang sad en ring i ydermuren til at binde hestene ved. 
I kælderen var der også en overgang fyrrum til gartne-
riet. Her blev der fyret med koks. Varme var før som nu 
alfa og omega for et gartneri.

Lennart købte i 1987 Kirkevangen 1. Der boede fami-
lien Hede, og en dag fru Hede kom over i gartneriet, 
sagde Lennart: ”Når I engang skal sælge jeres hus, så 
vil jeg gerne købe det!”. Det blev aldrig glemt, og da 
det blev aktuelt, kom man og tilbød Lennart det, hvor-
efter han købte det.
Da Lennart blev gift, skulle hans familie bruge mere 
plads, så enden blev, at Lennart med familie flyttede 
ind i stuehuset til gartneriet, og at Anders og fruen flyt-
tede ind i Kirkevangen nr. 1.

I skrivende stund står cyklamen, der ikke mere er en 
juleblomst, i fuldt flor. Den er ved at være salgsklar. 
Primulaer og julestjerner er på vej, så de er klar til at 
blive solgt, når dette Åsrsskrift udkommer i december. 
Så allerede til den tid kan man få en forsmag på foråret.
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Mohammad Safar stammer oprindeligt fra Afghani-
stan, men nu bor han i et stort hus i Ledøje sammen 
med sin kone, de fleste af sine børn, to svigerdøtre og 
tre børnebørn. Af de otte børn går den ældste søn på 
VUC med henblik på at tage en videregående uddan-
nelse. Han nåede at studere medicin godt to år i Afgha-
nistan, inden han flygtede til Danmark. Han er gift, og 
parret har en lille datter. Den ældste datter er den eneste 
af børneflokken, der stadig bor i Kabul. Hun er lærer og 
gift med en ingeniør, og sammen har de tre børn. Den 
næstældste datter og den næstældste søn går begge på 
HF, også de ønsker at videreuddanne sig. De er begge 
gift. Datterens mand bor i Tyskland, mens sønnen bor 
med sin kone og parrets tvillingedrenge i huset i Le-
døje. Af de fire yngste børn går to sønner på gymna-
sium, den næstyngste søn i 10. klasse på Egeskolen og 
den yngste i 7. klasse på Søagerskolen. 
Der er tale om en rigtig storfamilie med flere genera-
tioner under samme tag, og det er et hjem fuldt af liv 
og travlhed ikke mindst på grund af de yngste skud på 
stammen, pigen Sina på 1½ år og tvillingedrengene på 
ca. ½ år.

Mohammad Safar er født i 1949 i Kunarprovinsen, der 
ligger i den østlige del af Afghanistan på grænsen ind 
mod Pakistan. Som 5-årig startede han hos en muhla 
med det formål at lære at læse Koranen. I 4. klasse 
havde han lært, det han skulle. Nogle børn kom i al-
mindelig skole, mens andre ikke fik anden undervis-
ning end den, der var at få hos muhlaen. Safar var en 
af de heldige, som kom i skole som 6 – 7-årig. Der var 

langt til skole, og hans far tog hver dag Safar på sin 
cykel hen til skolen og hjem igen om eftermiddagen. 
Safar er sine forældre dybt taknemmelige, fordi de i den 
grad støttede ham i, at han skulle lære noget, og der 
var altid hjælp at hente til hjemmearbejdet. På grund af 
forældrenes hjælp og støtte, lykkedes det Safar at få en 
videregående uddannelse og dermed nogle muligheder, 
som mange af hans jævnaldrende ikke fik. 
Da Safar skulle i 6. klasse, kunne han ikke fortsætte 
skolegangen i hjembyen. Derfor flyttede han sammen 
med fem andre drenge fra slægten til Kabul for at gå på 
den anerkendte Rahman Baba Highschool. Her boede 
de 6 drenge, der var fra 13 - 14 år og nedefter, alene i 
et hus, hvor de selv skulle lave deres mad, vaske tøj og 
selv klare lektierne. Det var en stor omvæltning fra den 
trygge barndom i hjembyen. Efter et år kom Safar til at 
bo på et pensionat, og seks år senere kunne han forlade 
skolen med så høje karakterer, at han kunne søge ind 
på universitetet.

Safar bestod adgangseksamen i litteratur og menne-
skekundskab fra Kabul Universitet i 1969. Det første 
år på universitetet var en almen grunduddannelse med 
mange forskellige fag. Med den tredje højeste karakter 
kunne Safar søge direkte ind på journaliststudiet. Der 
var i alt 200, der søgte ind på uddannelsen, og 53 heri-
blandt Safar kom ind ved hjælp af de opnåede resulta-
tet. Desuden var der 22 unge, der kom ind, fordi deres 
rige eller betydningsfulde fædre eller slægtninge gjorde 
deres indflydelse gældende.
Der var rigtig mange unge, der blev afvist og dermed 

Fra Kunar i Afghanistan til Ledøje-Smørum i Danmark
af Inga Nielsen. Fotos venligt udlånt af Mohammad Safar Khwarikash
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blev udelukket fra en længerevarende uddannelse. F.eks. 
var  der  på  det  tidspunkt  kun ét  universitet  i  Afghani-
stan. Det medførte stor utilfredshed blandt de unge med 
uro og strejker til følge. Regeringen forsøgte at dæmpe 
urolighederne  ved at  lukke først  for  maden og senere  
for vand og strøm på de studerendes pensionater. Uro-
lighederne  toppede  i  1969,  med  at  en  ung  studerende  
blev skudt af politiet. Til sidst besluttede regeringen at 
lukke universitetet for at skabe ro blandt de unge. For 
Safars vedkommende betød det, at studiet varede fem 
år mod de nominerede fire år. Derefter ventede militæ-
ret med to års værnepligt for unge uden videregående 
uddannelse og med et  år  for  unge med en længereva-
rende uddannelse. Safar fik en uddannelse som reserve-
officer, så han kunne indkaldes i tilfælde af krig. 

En spændende karriere med mange jobskift
I  1974 var  Safar  færdig  med militærtjenesten,  og han 
fik derefter arbejde i Kultur- og Informationsministeri-
et i afdelingen for ”Central Publikation”. Her arbejdede 
Safar i en afdeling, hvor alle aviser, magasiner og bøger 
blev indsendt til løbende gennemsyn inden udgivelsen. 
Den unge republik, der blev etableret efter kongedøm-
mets fald i 1973, ønskede at sikre sig mod uønsket poli-
tisk omtale i aviser og forskellige magasiner. 
Allerede et år senere fik Safar et andet arbejde inden for 
Kultur-  og  Informationsministeriet.  Han  blev  tilknyt-
tet  magasinet  ”Kahol”,  et  familiemagasin  der  skrev  
om  kvinder,  kvinderettigheder,  kvindebevægelser  og  
om familieforhold. Det var fem meget indflydelsesrige 
kvinder,  der  arbejdede  her,  og  Safar  blev  knyttet  til  
projektet, fordi han behersker Afghanistans to officielle 
sprog pashto og dari (afghansk persisk). Han kunne på 
den måde være med til at sikre bladet en større læser-
skare,  dog var  det  ikke altid  så  let  for  Safar  som helt  
ung mand at gebærde sig i det selskab. 

På  et  tidspunkt  skrev  Safar  en  artikel  om  ligestilling  
mellem  mænd  og  kvinder  og  kvinders  rettigheder.  
Denne  artikel  vakte  dog  furore  blandt  de  muhlaerne,  
der  arbejdede  i  Kultur-  og  Informationsministeriet,  
fordi  dens budskab om mænds og kvinder  ligestilling 
forbrød  sig  mod  en  udtalelse  af  Muhammed  om,  at  
kvinder er mindre kloge end mænd. Det endte med, at 
Safar blev forflyttet, og kun ved souschefens indgriben 
undgik han en fængselsstraf.
Nu kom Safar som straf til at arbejde på et helt andet 
magasin, dog stadig under Kultur- og Informationsmi-
nisteriet,  nemlig  på  ”Paktia”  (provins).  ”Paktia”  er  et  
meget  kendt  magasin,  der  beskæftiger  sig  med  histo-
rie, kultur, folklore m.m. Mens Safar arbejdede her, tog 
”People Democratic Party of Afghanistan” i 1978 mag-
ten. Det var medvirkende til, at Safar i maj 1978 blev 
souschef i Kultur- og Informationsministeriet i publika-
tionsafdelingen. 
Efter  ca.  et  år  blev  han  ansat  som redaktionsmedar-
bejder på en betydningsfuld landsdækkende avis med 
regeringsstøtte. Avisen hed ”Saur Inquilab” (Aprilre-

Bulgarsk besøg på Safars kontor i 1984-85.
Fra venstre: Chefredaktør Safar, Hans viceredaktør, en tolk, 
Bulgariens ambassadør i Afghanistan, bulgarsk chefredak-
tør.
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volutionen). Her skrev han mange artikler – også det, 
der herhjemme svarer til lederen. De politiske forhold 
var i denne periode meget turbulente. Mange menne-
sker kom i fængsel,  og alene af partimedlemmer var 
der 2500, der blev dræbt på grund af politiske forhold. 
Også Safar mistede flere venner og kolleger i disse år.
Efter et præsidentskifte i december 1979 ændrede avi-
sen navn til ”Hoqiqat i Inqelabi Saur” (Den sande april-
revolution), og nu blev Safar ansvarshavende redaktør. 

Internationale forbindelser
I 1983 skiftede Safar job igen. Han blev nu chefredak-
tør på den mere end 80 år gamle anerkendte upartiske 
avis ”Anis”. Det var et selvstændigt og spændende job. 
I  løbet af de tre år han arbejdede ved avisen, var han 
f.eks.  i  1983 til  konference i  Nordkorea sammen med 
repræsentanter fra 116 lande og 10 journalistforbund.
Herefter fik han job i det afghanske journalistforbund 
som chef med ansvar for foreningens internationale re-
lationer. En stilling han besad i ca. to år. Den indebar 

mange  rejser  for  at  skabe  tætte  forbindelser  til  tilsva-
rende foreninger i andre lande, organisere hjælp fra det 
internationale  journalistforbund  og  medvirke  til  kur-
susvirksomhed. 
På et tidspunkt i 1988 stod Safar klar med pas og billet-
ter for at rejse til Prag i embeds medfør, men en uge før 
afrejsen blev han af den daværende præsident beordret 
til at tiltræde stillingen som viceborgmester i Jalalabad 
i Ningraharprovinsen. Begrundelsen var, at Safar med 
sit  store  kendskab  til  befolkningen  i  Kunarprovinsen  
kunne  være  behjælpelig  i  forbindelse  med  de  mange  
evakuerede  og  flygtninge,  som  kom  til  Jalalabad  fra  
især Kunarområdet.

Viceborgmester i Jalalabad
Nu  begyndte  en  ny  tid  for  Safar.  Det  var  noget  helt  
andet  end  det  journalistiske  arbejde,  han  hidtil  havde  
beskæftiget  sig  med.  De  nye  udfordringer  bestod  i  at  
administrere, organisere og løse problemer især inden 
for uddannelse og sygehusvæsen. Dertil kom store pro-

Safar (til venstre) og en kollega repræsenterer Afghanistan 
på en konference i Korea i 1983.

På dette foto taget i Jalalabad står fra venstre: Viceborg-
mester (bor i Holland), chef i efterretningstjenesten (bor i 
Danmark), politichef (bor i Danmark), borgmester (bor i 
Norge) og viceborgmester Safar (bor i Danmark).
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blemer som følge af store flygtningestrømme og mange 
handicappede på grund af først den sovjetiske besæt-
telse og senere den altødelæggende borgerkrig mellem 
de fundamentalistiske islamiske mudjahedinere og re-
geringen. Borgerkrigen kom stadig nærmere, og efter 
regeringsskiftet i 1992, var det slut med at arbejde for 
regeringen. Safar måtte hele tiden holde sig skjult ved 
at flytte fra sted til sted, oftest boede han i Kabul, men 
han opholdt sig også i perioder i andre dele af landet. 
Det var meget usikkert for Safar at fortsætte tilværelsen 
i Afghanistan, og til sidst tog han den tunge beslutning 
at flygte fra sit fædreland og forsøge at skabe sig en 
tilværelse i et demokratisk land som støtter menne-
skerettighederne. Han havde i den forbindelse hørt om 
Skandinavien – herunder om Danmark og Sverige. I år 
2000 lykkedes det Safar at flygte til fods over bjergene 
til Peshawar i Pakistan.

Flugten til Danmark
Fra Peshawar i Pakistan gik flugtruten i begyndelsen 
af marts 2000 med fly til Tashkent og derfra med tog 
til Moskva og herfra videre med bil til den ukrainske 
grænse. Safar glemmer aldrig turen gennem Ukraine 
i lastbil sammen med mange andre flygtninge og an-
bragt i to etager eller turen gennem Ungarn, Slovakiet 
og Tjekkiet, som bl.a. omfatter en 13 timers tur til fods 
gennem skove og bjerge med kulde og i høj sne. Turen 
gennem Tyskland gik forholdsvis let i bil, og den slut-
tede med, at flygtningene herunder også Safar blev læs-
set af syd for den dansk-tyske grænse. Derefter var det 
op til de enkelte selv at komme videre nordpå. Safar gik 
sammen med en anden ad motorvejen nordpå med det 
mål at nå frem til en dansk by, hvor de kunne melde sig 
til det danske politi. De blev imidlertid taget af politiet, 
inden de nåede så langt, og dermed var 25 – 30 dage 
med en evig angst for at blive opdaget og tilbageholdt 

overstået. Safar var nået frem til Danmark, og nu kunne 
han søge asyl. 
Safar blev først sendt til Sandholmlejren, hvor de for-
skellige formaliteter for at opnå flygtningestatus skulle 
overstås. Da man erfarede, at Safar var interesseret i bø-
ger, og da man samtidig manglede arbejdskraft i Aven-
struplejren ved Roskilde, blev han overført hertil. Her 
arbejdede han som frivillig i lejrens bibliotek. Der var 
hele tiden stor udskiftning i lejren. Efter 5 måneder blev 
han derfor overført til Margitholm på Amager, hvor der 
var noget roligere. Efter et par måneders ophold her, fik 
Safar i december 2000 besked om, at han kunne få fast 
bopæl i Ledøje-Smørum Kommune.

Ledøje
Da Safar kom til kommunen, fik han først bopæl på 
Flodvej nr. 11. Senere flyttede han til Jordbærvangen 
og derefter via Ledøje Bygade 22 videre til Degnetoften 
17 i Ledøje, hvor familien fortsat bor. Det var i novem-
ber 2001. 
I november 2001 fik Safar sin kone og fire børn til Dan-
mark via de daværende familiesammenføringsregler. En 
søn og en datter fik asyl i 2004. Sønnens kone fik asyl i 
2005, mens datterens mand bor i Køln i Tyskland
Safar arbejder i produktionen på plastfabrikken, Poul 
Willumsen, i Farum. Han har tidligere arbejdet som 
vikar på indvandrerbiblioteket i Ballerup. Det var han 
meget glad for, og han arbejder der stadig som frivillig, 
når der dukker relevante opgaver op, og når tiden til-
lader det. Som noget nyt får han ind imellem små over-
sættelsesopgaver til en noget højere løn end den, han får 
på plastfabrikken.

Familien nyder, at der er fred og demokrati, og at de er 
udenfor livsfare i Danmark. Det er også godt, at der er 
gode uddan nelsesmu lig heder for børnene. Der imod er 
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Mohammad Safar og 
Halina Khwarikash 
omgivet af børn og 
børnebørn.

det svært at være frem-
med.  Safar  savner  re-
spekt  og  identitet,  og  
mangelen  på  prestige  
nager. 
”Man  vinder  meget  
ved at  flytte  til  et  nyt  
land, men man mister 
også  meget”,  siger  
han.
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Søn: Yama Khwarikash, *24.11.1976 (læser VUC) ~ Lilla Khwarikash
Datter: Sinakh

Datter: Manizha Khwarikash (lærer) ~ Najibullah (ingeniør), parret bor i Afghanistan
3 børn

Datter: Hila Khwarikash * 03.05.1984 (læser HF, vil være jordemoder) ~ Omiad (bor i Tyskland)

Søn: Sabawoon Khwarikash *17.07.1985 (læser HF) ~ Ogay Khwarikash
2 drenge, tvillinger * 07.05.2007

Søn: Kanishka Khwarikash *31.08.1986 (læser på Stenløse Gymnasium, vil være ingeniør)

Søn: Khpulwak Khwarikash *19.08.1989 (læser på Borupgård Gymnasium, vil være journalist)

Søn: Zwak Khwarikash *22.02.1991 (går i 10. klasse på Egeskolen)

Søn: Esa Khwarikash *04.04.1994 (går i 7. klasse på Søagerskolen)
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Fakta om Afghanistan
Afghanistan ligger centralt i Asien, og det har gennem historien været mål for gentagne erobringer. I mange år var afghansk 
politik præget af kolonimagten, England, men i 1919 blev det et uafhængigt kongedømme. I 1964 fik Afghanistan en ny de-
mokratisk forfatning. Demokratiet led dog meget under uro, som venstreorienterede og radikale islamiske grupper skabte. 
I 1973 blev kongen afsat ved et statskup, og nye reformer blev påbegyndt. 

Afghanistan-krigen 1979 – 1989
I mange år havde Afghanistan været splittet mellem dem, der ønskede at tilpasse islam og modernisere landet, og dem 
der fastholdt de gamle værdier. I 1978 gennemførte kommunisterne et statskup. De ønskede at modernisere samfundet. 
Det provokerede mange muslimer, der holdt fast ved traditionerne. Derfor udbrød der borgerkrig. I december 1979 sendte 
Sovjetunionen tropper ind i landet. De skulle hjælpe det kommunistiske styre. USA greb ind i konflikten. De ønskede at 
svække Sovjetunionen og sammen med Saudi-Arabien gav de mange millioner kroner til de muslimer (mudjahedinerne), 
der ønskede at bekæmpe de sovjetiske tropper. Fra midten af 1980’erne stod det klart, at regeringen og de sovjetiske trop-
per ikke kunne sejre, og i 1989 forlod de sidste sovjetiske soldater Afghanistan. I løbet af krigen var mere end 5 millioner 
afghanere flygtet til nabolandene Pakistan og Iran, hvor de levede under kummerlige forhold i flygtningelejre.

Taleban
Selvom Sovjetunionen trak sine tropper ud af Afghanistan, sluttede krigen ikke. Regeringstropperne holdt ud i endnu 
tre år. Årsagen var, at styret appellerede til mange moderate afghanere. Da det kommunistiske styre endelig faldt i 1992, 
betød det desværre, at magtkampene mellem forskellige religiøse grupper blev mere indædt. En frygtelig tid fulgte med 
stor brutalitet og lovløshed. I den periode fandt Talebanbevægelsen fodfæste med ønsket om en islamisk stat styret efter 
Sharia-lovgivningen. 
I 1996 indtog Taleban hovedstaden Kabul. Da var 35 % af byen ødelagt, tusinder af civile dræbt eller drevet på flugt. Tale-
banbevægelsen styrede derefter landet med hård hånd støttet af Osama bin Laden og Al Qeada. 

Efter terroraktionen mod bl.a. World Trade Center den 11. september 2001 erklærede USA krig mod terrorismen og 
forlangte Osama bin Laden udleveret. Da dette ikke skete, fordrev amerikanerne efterhånden Taleban til den sydlige del 
landet. Et nyt styre er nu under opbygning, men fremskridtet lader vente på sig, og Talebangrupper er stadig aktive. I 2005 
blev der udstationeret en USA-ledet styrke på 18.000 mand, hvori Danmark deltager, til at bekæmpe Talebanbevægelsen 
og Al Qaeda.

Kilde:
Konflikter og politik i verden – nu. Niels Lysholdt m.fl. Alinea 2006.
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Igen i år har vi haft travlt i registreringsgruppen med at 
registrere og beskrive de mange genstande, som vi med 
stor glæde stadig modtager i stort antal. Det er umuligt 
her at nævne alt, hvad vi har fået, men traditionen tro 
nævner vi i dette årsskrift et udvalg af de mange effek-
ter, vi modtog i 2006. Læg her mærke til, hvor mange 
af tingene, der ikke bare er indgået i vores efterhånden 
store samling, men som også har fundet en plads i en af 
de mange små udstillinger, der forhåbentlig kan glæde 
vores medlemmer og andre besøgende i  Smørumovre 
gamle Skole.

I 2006 har vi bl.a. modtaget følgende:

Fra Inge Winther, der i august 1975 sammen med 
Knud Winther var med til at starte Smørum Friskole:
− En billedcollage. Collagen er fra skolens indvielse 

og har hængt på skolens kontor i hele skolens le-
vetid, fra de tidlige år i Jordbærvangen til skolen i 
2002 blev nedlagt efter de mange gode år i Hind-
bærvangen.

Fra Peter Skov, Ballerup, tidligere 
elev på Smørum Friskole:
− En malmklokke. Klokken, som er 

med ophæng, har kaldt eleverne 
på friskolen ind til time. I dag 
hænger den over døren ind til vo-
res lille skolestue i Smørumovre 
gamle Skole.

Fra Nancy Pedersen, Ballerup, (kusine til Jette San-
der):
− Et Bornholmerur fra starten af 1800−tallet. Har 

tilhørt Nancys og Jettes oldeforældre, Niels og 
Sofie Rasmussen, Ledøje Bygade 28. Parret boede 
i hele deres liv i Ledøje. 
Niels var træskomager. 
De fejrede i 1921 deres 
guldbryllup. I avisen stod 
der i den anledning bl.a.: 
”Den sjældne Familiehøj-
tidelighed fejres ved en 
fest i Forsamlingshuset og 
Guldbrudeparret vil sik-
kert i Dagens Løb modtage 
mange Hædersbeviser fra 
Omegnens Beboere, thi 
deres lange Liv i Ledøje 
har trods deres stille og 
tilbagetrukne Tilværelse 
gjort dem meget agtede og 
afholdte på Egnen”. Parret 
havde 6 børn og var ved 
guldbrylluppet henholds-
vis 79 og 74 år. Sofie blev 
93 år. Ved hendes død i 
1940 kom uret til barnebarnet Ellen Pedersen i Bal-
lerup, og senere igen til oldebarnet Nancy Peder-
sen. 
I dag står uret i stadsstuen  i Smørumovre gamle 
Skole.

Nye Genstande
af Ledøje-Smørum Historisk Forenings registreringsgruppe ved Line Ludvigsen, foto: Fredi Paludan Bentsen
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Fra Knud Remi Christensen:
− Et bogskab. Skabet er fra midten 

af 1920’erne og har tilhørt Louise 
og Marinus Jensen, der blev gift 
i 1926 i Aalborg. Parret boede 
i byen indtil 1943, hvor de flyt-
tede til København. Datteren, 
Gerda, blev født i 1932. Hun blev 
gift med Knud Remi i 1962. Ved 
Louise Jensens død i 1995 arvede 
Gerda bogskabet. Efter hustruens 
død i 2003 overgav Knud Remi i 
2006 skabet til foreningen. I dag 
pryder bogskabet stadsstuen sam-
men med bornholmeruret.

Fra Amy Løfberg, Pærevangen:
− En lysedug, rund, syet af Amy 

Løfberg’s afdøde mands, Ove 
Løfberg, farmor.

− En kaffedug, til sofabord. Syet i 1950’erne af Amy 
Løfbergs mor.

− En bakkeserviet, syet af Amy Løfberg i 6.klasse i 
1949.

− En piedestal, trebenet med rund plade, anvendt 
med en stueplante til pynt af Amy Løfbergs mor. 
Pynter i dag i stadsstuen i Smørumovre gamle 
Skole.

Fra Gitte og Helle Hermann, døtre af Else og Fritz 
Hermann:
− Skolebøger, 14 bøger, der har tilhørt Fritz Her-

mann, 1908−1983. Fritz Hermann var søn af lærer 
A.V. Hermann. Fritz H. var selv lærer på Søager-
skolen og boede fra 1953 over for skolen: Ske-
bjergvej 14. 

Fra Jette Sander, Dyvelåsen:
− En salmebog. Jette Sanders morbror, Viggo Ras-

mussen, født d. 19/9 1920 i Ledøje, fik salmebo-
gen til sin konfirmation d. 30/9 1934. Viggo Ras-
mussen døde i Ledøje d. 21/7 2000.

Fra Jonna Bidstrup, Nøddelunden:
− Pude med korsstingsbroderi. Puden er broderet af 

Jonna Bidstrup’s veninde, Mona Hansen, der har 
haft sofapuden stående i 1940’erne. I dag ses pu-
den også i stadsstuen.

Fra Steen Asger Jensen:
− Ingemanns Historiske Romaner og Digte. Bøgerne 

står i dag i bogskabet i stadsstuen i Smørumovre 
gamle Skole. Bøgerne, der er en nationaludgave 
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fra 1913 og i fem bind, har tilhørt Steen Asgers far, 
Ove Volmer Jensen.

− En del trælegetøj, herunder en and på hjul, en 
soldat af træringe og en hund, mærket Tekno med 
bevægelige poter. Steen Asgers far døde i 2005 
og ved oprydning i det 3−etages hus er effekterne 
kommet frem.

− Isskøjter, str. 37−39, brugt i 1960 i Vanløse.
− En del børnebøger, bl.a. Den Store Bastian.
− Blæksprutten, 12 årgange fra perioden 1924−1962.

Fra Jytte Christensen, Hvedevej:
− Et par strømper med monogram, EN. Strømperne 

er strikket til den femårige Ellen Nielsen af hendes 
mor. Ellen Nielsen blev senere forskolelærerinde i 
Smørumnedre Skole. Jytte Christensens mor kend-
te Ellen Nielsens mor.

Fra Lars Børge Andersen:
− Et harmonium, trædeorgel, fra 1904. Ledøje Me-

nighedsråd købte i 1905 orgelet for at organisterne 
kunne øve sig på det. I 1953 overtog Fritz Her-
mann, der foruden at være lærer også var organist 
i 25 år i Ledøje Kirke, orgelet og fik det hjem til 

huset på Skebjergvej 14. Senere da Else Hermann 
flyttede til Porsebakken, overtog Lars Børge An-
dersen hendes hus og dermed orgelet. Da han rejste 
til Grønland gav han det til foreningen.
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velkommen til at kontakte registreringsgruppen enten 
pr. telefon eller til en af vores mødeaftener. Ligeledes 
kan vi også stadigvæk godt bruge flere hænder til ar-
bejdet med at registrere og beskrive museumsgenstan-
dene, og til arbejdet med at udbygge og forny vores 
udstillinger. Datoerne for vores arbejdsaftener ses i 
kalenderen på bagsiden af Smånyt.

Fra Bent Jespersen, Ledøje:
− Et klapfotografiapparat, mærke Simplex. Apparatet 

har været brugt i årene 1947 – 1965, og har således 
bl.a. været brugt på rejser til Nordkap (i 1947), det 
øvrige Skandinavien og Østrig, foruden i hjemmet 
i Ledøje.

Fra Kirsten Jensen, Hindbærvangen:
− 4 krydderikrukker med låg, til ingefær, peber, al-

lehånde og muskat. Krukkerne har tilhørt Kirsten 
Jensens mor, Anna Nielsen, gift Petersen, datter af 
smeden i Ledøje, N.P. Nielsen.

Ovennævnte ting er blot et mindre udvalg af de mange 
ting, som foreningen modtog i 2006. Vi siger tak til de 
mange som i årets løb har betænkt foreningen med ef-
fekter. Vi håber samtidig, at denne omtale af nogle af 
tingene kan give andre samme idé. Måske er der også 
blandt læserne nogen, der kan uddybe vores viden om 
genstandene og deres historie. I så fald er man meget 
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Indledende møde
Forberedelse er en væsentlig forudsætning for heldig 
gennemførelse. Egentlig tog turen til Provence allerede 
sin begyndelse ved det forberedende møde i Smørum 
gamle Skole den 13. september, hvor hele rejseholdet 
havde lejlighed til at blive introduceret til turen ved den 
historiskkyndige fransklærer Jytte Lind Thorning. Ved 
samme lejlighed fik alle udleveret Bodil Smith og Erik 
Hjortkær Andersens lille hæfte ”Efterårsrejsen til Pro-
vence 2007”, specielt fremstillet til lejligheden i både 
smuk og handy udførelse af Knud Remi Christensen. 
Det blev en kær og nyttig ledsager på hele turen.

Den franske Riviera
Således blev 46 velforberedte og forventningsfulde del-
tagere en ganske tidlig søndag morgen i oktober kørt til 
Kastrup lufthavn i en af ”Ottos busser” for om formid-
dagen at lande i Nice, hvor den franske bus, der skulle 
være vores på resten af turen, ventede på os. Forsynet 
med skiltet ”LEDOEJE REJSER”, var den ikke svær 
at finde. 

Cannes, 35 km. vest for Nice, blev det første stop, hvil-
ket gav mulighed for lidt frokost og en spadseretur på 
promenaden la Croisette. Ganske velvalgt. Den franske 
Riviera her er stedet for den årlige filmfestival, hvor 
”Palme d’Or” (De gyldne Palmer) bliver uddelt til film-
verdenens store stjerner. Mange af os var også rundt 
om det lille torv tæt på vandet for at hilse på statuen af 
vores danske konge, Chr. X, der i sin tid blev æresbor-
ger i Cannes.

Samme eftermiddag måtte vi igen i bussen, der førte os 
videre vestpå ad kysten til den lille charmerende by, Les 
Lecques, som Bodil og Erik havde udset sig som vores 
tilholdssted de første fire nætter. Der var her bestilt fæl-
les middag, som hele holdet stillede op til samme aften, 
- for resten særligt festligt, for Svend Christensen havde 
fødselsdag og bød os på en udendørs velkomstdrink i 
den anledning.

Livet i bussen
Det skulle vise sig, at en del tid måtte tilbringes i bus-
sen. Mange mål skulle nås. Mange steder besøges, 
mange oplevelser indhentes. Aftaler om busafgange må 
overholdes, og det blev de. På aftalte mødetider sad alle 
på deres pladser. ”Er alle mand nu klar til afgang?” - 
”Javel hr. kaptajn!” - Ingen slinger i valsen, og sådan 
skal det bare være. At dagen i bussen påbegyndtes med 
et par morgensange var bare en selvfølge. Men de lange 
busture var i sig selv en oplevelse. Sydfrankrig er værd 
at skue - også fra et busvindue. Uforglemmelige land-
skaber gled forbi os, og gang på gang måtte der stoppes 
for at give anledning til fotografering. Betaget var vi 
af rivieraområdets bjergrige udsigter, der gled forbi os, 
men nu skulle et helt andet Provence vise sig for os.

Det flade Frankrig
Et af Europas største vådområder, Rhonedeltaets vidt-
strakte ”Camarque”, lå snart for os med sine marskom-
råder, lavvandede laguner og spredte ris- og vinmar-
ker som en voldsom kontrast til de bjergrige egne, vi 
var kommet fra. At vi fik lejlighed til at komme tæt på 

Turen til Sydfrankrig 7. - 14. oktober 2007
af Hanna og Poul Erik Christensen
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det  rige  fugleliv,  der  udfoldede  sig  her,  skyldtes  ikke  
mindst  den  arrangerede  1½  time  lange  sejltur  rundt  
i  deltaområdet.  Her  blev  mangt  et  kamera  rettet  mod  
hejre, flamingoer, løstgående heste og tyre.

Historiens stemmer
Men snart var det atter bjergene, der trak. 
Fæstningsbyen  Aigues-Mortes  bød  os  på  en  vandre-
tur  på  selve  den  fuldstændigt  velbevarede  bymur  fra  
1200-tallet, der med sine 567 x 269 meter omsluttede 
hele byen. Bedre hjælp kan fantasien ikke få, når fejder, 
angst for fjender og fjerne tiders behov for tryghed skal 
fornemmes. Fra disse ærværdige mure kunne vi se ned 
til  forberedelserne  af  en  tyrefægtning,  der  her  på  ste-
det ikke foregår på spansk, idet tyren ikke dræbes, men 
blot fratages ringe, anbragt på hornene. Det fandt vi vist 
nok sympatisk.
Og  burgundernes  hovedstad  fra  900-tallet,  det  nuvæ-
rende Arles, nåede vi også frem til. Det er den by, der 

senere  blev  kaldt  ”Galliens  lille  Rom”,  fordi  man  her  
ser rester af teater, bade, forum og amfiteater fra dens 
romerske  tid.  Den  flot  bevarede  romerske  arena  ledte  
let tanken til  Roms Coloseum. Fra Arles har romerne 
bekvemt kunnet overskue Camarquedeltaet. På den vi-
dere vej gjorde vi holdt ved den bro, som Vincent van 
Gogh så ofte brugte som motiv. 

Den romerske fortid mødte vi også i Pont du Gard, hvor 
den imponerende romerske ækvadukt, der siden år 19 
f.Kr. har ført vand over floden Gard, vidner om et stort 
riges evne til at sikre vandforsyningen til sine områder.

Ikke  mindst  imponerende  var  det  fæstningslignende  
pavepalads i  Avignon. Nogle af  os fik den oplevelse at  
følge og høre guiden Nina Seffusachi gøre dette paveslot 
levende for os. Det var vi ikke snydt med. Under rund-
visningen fortalte hun malende om, hvordan paverne på 
tur i omtrent 70 år fra 1309 måtte forlade det fjendtlige, 

farlige og sygdomstruede Rom for at slå 
sig ned i Avignon. Om de vældige sum-
mer, der strømmede fra hele Europa til 
Avignon, for at paven kunne bygge sig 
dette pragtslot. Om, hvordan det i 1377 
atter  blev  forladt,  så  Rom  igen  kunne  
gøres til paveby. Om slottes senere an-
vendelse, først som pavestatens ambas-
sade og senere som fransk kaserne. Om 
revolutioner, der førte til områdets løs-
rivelse fra pavestaten og indlemmelse i 
Frankrig.
Herfra  havde  vi  også  mulighed  for  at  

Aigues-Mortes. Fra turen rundt på by-
muren.
Foto: Fredi Paludan Bentsen.
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besøge den romanske katedral og Saint-Bénézetbroen, 
der  uanset  forsøg  på  genopbygning  siden  opførelsen  i  
1100-tallet stadig blot formåede at række sig halvt ud i 
Rhone-floden.

Fiskeretter og hvidvin
Hver dag i Sydfrankrig har sin fortovsrestaurant. Sådan 
skal det være. Og nydelsen er uovertruffen, når man ta-
ger plads på en sådan i havneområdet i Cassis, mens so-
len  kaster  sine  varme  stråler.  Denne  lille  charmerende  
by byder også på andre oplevelser. Det blev for os turens 
sejltur nr. 2. I modsætning til sejlturen i det flade Rhone-
delta var der her tale om en tur, der ad søvejen førte langt 
ind i hvide klippesprækker, hvor imponerende formatio-
ner rejste sig for vore øjne. Og højt oppe fik vi øje på en 
bjergbestiger, en ganske lillebitte figur  der hang i sit tov 
mellem himmel og jord på den kæmpestore klippevæg.

De store højder
Havde vi hidtil kørt i smukke bjergområ-
der, så bød distriktet Gorges du Verdon nu 
virkelig på naturoplevelser i højderne. De 
op til  700 meter dybe bjergslugter kaldes 
også  ”Grand Canyon du  Verdon”  og  reg-
nes blandt Europas fornemste naturforma-
tioner.
Gang  på  gang  måtte  bussen  stoppe  for  
at  give  tid  til  fotografering  af  dybgrønne  
søer, enorme slugter, bemærkelsesværdige 
bjergbyer  og  dybtliggende  vandstrømme,  
der gennem årrækker havde ædt sig ned til 
sit nuværende løb.

Dybt  under  vejen,  med  de  hårnålesving  
vi  måtte igennem, sås også den gamle romervej,  hvor 
legioner  af  romermagtens  soldater  må  have  snoet  sig  
gennem landskabet i uendelige rækker.

Castellane blev her vores overnatningsby nr. 2. Blot for 
en enkelt nat. På den lodrette klippe højt over hotellet 
tronede  det  lille  kapel,  som enkelte  i  selskabet  udfor-
drede sig selv ved at gå op til.

Men endnu en  fæstningsby  ventede,  Entrevaux,  even-
tyrbyen med sin  fæstning helt  oppe på toppen.  Impo-
nerende at en sådan fæstning har ladet sig bygge på så 
ubekvemt et sted. Alene det at bevæge sig helt derop var 
for os da en udfordring, der ville noget.

Hold og sammenhold
På en rejse afhænger meget af rejsefællerne, her er med-

Broen ved Arles som van Gogh malede.
Foto: Poul Erik Christensen.
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lemmerne  fra  Historisk  Forening  altså  førende.  Luk-
kede klikker? Overhovedet ikke, men godt humør, gen-
sidig hjælpsomhed og interesse for, at alle er med og får 
det bedst mulige ud af turen, det er sagen. Man slår sig 
sammen med andre. Man er sig selv, når man har lyst 
til det. Man finder ud af, hvor og hvornår man vil spise. 
Men som noget helt afgørende: Der arrangeres også fæl-
les måltider, hvor hele holdet er sammen. Og naturligvis 
en  fælles  afsluttende  middag  med  underholdende  ind-
slag, hvor vi kan bekræfte hinanden i, at det har været 
en god tur.

Og så må det siges, at frokost i det grønne er en fin idé, 
som arrangørerne magter at gøre til noget helt specielt. 
Dem havde vi to af. Det var herligt.
Fremhæves  må  det  retfærdigvis,  at  vejrguderne  var  
med os. Ikke en dråbe regn. Sol og sommer med op til 

26 grader hver dag. Så heller ikke her var der noget at 
klage over.

Nice 
Turens sidste  to  overnatninger  var  på et  pænt  og cen-
tralt beliggende hotel i Nice, som vi nåede at kende som 
en  raffineret,  munter  og  larmende  middelhavsby  med  
snævre,  krumme  og  okkerfarvede  gader  i  det  gamle  
kvarter, med luksushoteller og villaer i de nyere byde-
le, og med charme og glade mennesker, der nyder den 
mondæne Promenade des Anglais langs Middelhavet.
Den store oplevelse var måske den russiske kirke, hvor 
vores  besøg  heldigt  faldt  sammen  med  besøget  af  et  
svejtsisk kor,  der  fyldte det  smukke rum med tonerne 
af ortodoks kirkesang, så de små hår rejste sig i nakken.
Eller var det måske Chagall-museet, hvor andre end jeg 
så  kunstnerens  fortryllende  og  mangetydige  billeder  i  

original for første gang.

Hjemme igen
Snart var vi  i  Kastrup. Turen var 
slut. Lad det ikke være den sidste. 
Tak til Bodil og Erik for en grun-
dig  forberedt  og  flot  gennemført  
tur. Tak til alle for herligt samvær.

Turens deltagere samlet efter  
”Frokost i det grønne” i  
Entrevaux.
Foto: Holger Agerskov.
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Den  1.  januar  2007  blev  Ledøje-Smørum  Lokalarkiv  
en  del  af  Egedal  Arkiver  og  Museum  som  følge  af  
strukturreformen, hvor Egedal Kommune opstod af de 
hidtidige tre kommuner: Ledøje-Smørum, Stenløse og 
Ølstykke.

Egedal Arkiver og Museum er en enhed under Kultur- 

og fritidscentret og består således af 3 lokalarkiver, et 
kulturhistorisk  museum  (Skenkelsø  Mølle  Museum)  
og Egedal Kommunearkiv med fælles økonomi og le-
delse. For at styrke og udbygge det lokale arbejde har 
kommunalbestyrelsen  nedsat  et  underudvalg  under  
kultur- og fritidsudvalget: arkiv- og museumsudvalget 
- med repræsentation fra de tre lokalarkiver og museet. 

Lokalarkivet 2007
af Rolf Kjær-Hansen, arkiv- og museumsleder, Egedal Arkiver og Museum

Steffen Erichsen, Stenløse Historiske Forening (nr. 2 fra højre), fortæller om Ganløse før og nu for de tre 
lokalarkivers medarbejdere. Foto: Fredi Paludan Bentsen.
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Det  kulturhistoriske  arbejde  ved  arkiverne  og  museet  
udføres  for  en  stor  del  af  en  række  dygtige  og  enga-
gerede frivillige medarbejdere, uden hvis store indsats, 
det ikke ville være muligt at opretholde det nuværende 
høje aktivitetsniveau.

Denne lokale forankring udfylder en væsentlig opgave 
som formidler af kulturhistorien, og sikrer Egedal Ar-
kiver og Museum en vigtig rolle som identitetsskaben-
de  institution,  der  binder  den  nye  kommune  sammen  
og skaber kulturelt tilhørsforhold. For det arkæologiske 
arbejde  i  Egedal  Kommune  varetages  det  lovpligtige  
antikvariske arbejde af Kroppedal Museum.

Årets arbejde i Ledøje-Smørum Lokalarkiv har naturlig-
vis  været  præget  af  omstilling,  men det  har  været  væ-
sentligt at fastholde den eksisterende struktur kombine-
ret med fordelene ved stordrift. Der har i årets løb været 
afholdt  kvartalsvise  arkivmøder  i  Ledøje-Smørum  og  
halvårlige fællesmøder for hele Egedal Arkiver og Mu-
seum. Det er vedtaget, at arkiverne fremover er medlem 
af Organisationen af Danske Arkiver (ODA) og Hoved-
stadens Kulturhistoriske Arkiver (HOKA).

For  Egedal  Arkiver  og  Museum arbejdes  der  med  en  
fælles internetportal: www.egedalhistorie.dk, hvor der 
dels vil være hjemmesider for arkiver og museum dels 
være et digitalt historisk leksikon over Egedal. Der er 
lavet fælles brevpapir og foldere, da det har været væ-
sentligt med en fælles markedføring af arkiverne.

Med  en  fælles  arkivstruktur  har  det  været  en  vigtig  
beslutning, at der fremover arbejdes med et fælles re-
gistreringssystem,  men  der  er  endnu  ikke  besluttet  et  
egnet system, så der fortsættes indtil videre som hidtil 
med  ARKIBAS  som  registreringssystem.  Der  er  i  år  
foretaget  en  påbegyndt  gennemgang  af  A-fonds  (akt-
stykker) med henblik på at efterse henvisninger, fortsat 
registrering af indkomstjournaler, ordning af arkivalier 
af Smørum Friskole, ordning af udklip og fortsat skan-
ning af fotos. Der er nu skannet over 3.000 fotos. In-
ventar og edb-udstyr er i år blevet opdateret og fornyet. 

Der har i årets løb været afviklet en række aktiviteter på 
arkivet: blandt andet rundvisning for Ledøje Bylaug og 
historisk bustur for 150 borgere. Ledøje-Smørum Lo-
kalarkiv har gode faciliteter på Smørum gamle Skole, 

hvor  lokalerne  deles  i  et  velfungerende  
samarbejde  med  Ledøje-Smørum  Histo-
risk Forening og Ledøje-Smørum Slægts-
historiske Forening.

Lokalarkivets leder og medarbejdere.
Fra venstre: Einer Jørgensen, Inge Winther, 
Rolf Kjær-Hansen (arkivleder), Anni Jørgens-
en, Knud Remi Christensen, Bent Jespersen og 
Fredi Paludan Bentsen.
Foto: Bent Ravn/Fredi Paludan Bentsen.
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I 2006 blev renoveringen af ydervæggene i Smørum 
gamle Skole tilendebragt. Facaden stod nu nymalet i 
en smuk gul farve tæt på den oprindelige. Der er blevet 
anvendt en silikatmaling som anbefalet af sagkundska-
ben bl.a. fra Nationalmuseet i Rådvad. Behandlingen 
skulle sikre, at muren kan ånde og derved forhindre 
afskalling. Dette er dog ikke opnået. Allerede nu et år 
efter kan der ses tydelig afskalling både i gavlen mod 
Smørum Bygade og på langsiden mod parkeringsplad-
sen. Ærgerligt at det store arbejde og de mange penge, 
der er brugt på renoveringen, ikke har båret frugt. Der 
suges tilsyneladende stadig fugt op fra undergrunden, 
fordi man i sin tid foretog en fugning af de kampesten, 
der danner husets grundmur.

2006 sluttede med en reception i december måned, 
hvor vi præsenterede Årsskrift 2006 og samtidig ind-
viede stadsstuen. Ideen til stadsstuen fik vi, da vi fik 
overdraget en smuk ældre sofa, der i sin tid havde stået 
på Boesagergaard. Nærmere omtale af stadsstuen fin-
des i Årsskrift 2006. 

2007 startede flot den 17. januar med et foredrag om 
krigen i 1864. Det var kaptajn John Sværke, der, ud-
over fortsat at være i militæret, har brugt megen tid på 
at studere militærets historie. Han gav os et indblik i 
situationen omkring krigen 1864, og hvad der skete 
ved Dannevirke og Dybbøl og de svære følger heraf 
for Danmark.
Allerede den 20. februar havde arrangementsgruppen 
igen kaldt til samling. Denne gang var det om en af 

områdets egne store mænd, nemlig Store Vilhelm. Vil-
helm Nielsens datter, professor i samfundsvidenskab 
Lise Drewes Nielsen, har i de senere år interesseret 
sig for sin fars liv og virke, og det er der kommet flere 
skriverier ud af, og det var på den baggrund, hun var 
her. Vi fik et meget spændende foredrag om Store Vil-
helms betydning for landbrugsområdet, men især hans 
betydning for, at Ledøje-Smørum udviklede sig fra en 
landkommune til en stærk forstadskommune. 

Den 3. marts kunne vi holde generalforsamling med 
sædvanlig stor tilslutning. Formandens beretning kan 
i detaljer læses i Årsskrift 2006. Herudover kunne for-
manden, Per E. Tidgen, berette om en enestående arv, 
som foreningens fond til bogudgivelse og museums-
arbejde havde fået i 2006. Elma Marie Sørensen og 
Karen Jensen Nørgaard besluttede allerede i 1974, at 
de skulle arve hinanden, og at ved længstlevendes død 
skulle Ledøje-Smørum Historisk Forening og Ballerup 
Historiske Forening hver arve en halvdel af boet. Da 
Elma Marie Sørensen som længstlevende døde, var der 
godt 250.000 til hver af foreningerne. En fantastisk do-
nation til foreningernes arbejde. På generalforsamlin-
gen kom endnu en flot nyhed. Foreningen fik overrakt 
to lurer. Den nu nedlagte Smørum Friskole fik i sin tid 
fremstillet to lurer, som blev anvendt ved de mange be-
givenheder, som fandt sted på skolen. Musikskolen og 
Ledøje-Smørum Band benytter stadig de to lurer. Inge 
og Knud Winther, der i sin tid startede Friskolen, synes, 
at Historisk Forening var selvskreven til at overtage de 
flotte musikinstrumenter. Lurerne er nu udstillet i Kul-

Historisk Forening 2007
af Per E. Tidgen
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turhuset, men på en sådan måde, at de fortsat kan an-
vendes ved forskellige lejligheder. 
Foreningens  kasserer,  Inge  Winther,  aflagde  et  flot  
regnskab og et  budget,  der  begge blev godt  modtaget  
af forsamlingen.
De væsentlige punkter, som dog blev hurtigt overstået, 
var valg til bestyrelse, suppleanter, revisorer og revisor-
suppleanter. Der var genvalg til alle poster.
Efter generalforsamlingen fik vi besøg af museumsin-
spektør,  Niels  Peter  Stilling,  som  fortalte  om  Skåne,  
det gamle danske område, som vi skulle besøge på hel-
dagsturen den 2. juni.

”På  opdagelse  i  det  sydøstlige  Skåne”,  sådan  havde  
Inga  Nielsen  og  Knud  Remi  Christensen  kaldt  årets  
heldagstur. Ottos Turist hentede os med vanlig præci-
sion kl. 8.00 ved Kulturhuset, og så gik turen over Øre-
sundsbroen til  Ystad, som vi nåede frem til  kl.  10.00. 
Her blev vi modtaget af to svenske guider, der førte os 
gennem byen med de omkring 300 bindingsværkshuse, 

gamle klostre og smalle brolagte ”gränder”. Rundvan-
dringen sluttede i den Gamla Maltfabrik fra 1700-tal-
let, hvor frokosten blev indtaget.
Efter frokosten gik turen videre til Ales Stenar – Sve-
riges svar på Stone Henge i England. En imponerende 
skibssætning med en længde på 67 meter og en bredde 
på 19 meter. Ales Stenar ligger højt placeret på en ås ud 
mod Østersøen ved den lille fiskerby Kåseberga. 
På vejen hjem kunne vi nå at se den imponerende mid-
delalderborg Glimmingehus med sine metertykke mure 
med køkken, ildsted og indlagt brønd. Der var roligt i 
bussen på vej hjem efter en oplevelsesrig tur.

Efterårets  program  startede  allerede  tirsdag  den  21.  
august med en aftentur ad naturstien fra Smørumovre 
til  Veksø.  Helt  så langt nåede vi  ikke,  for sommerens 
megen regn havde næsten genskabt det gamle fjordløb 
fra Roskilde fjord ind til Måløv. Da vi var der, var der 
stadig  meget  vand,  så  den anlagte  sti  midt  i  ”fjordlø-
bet” stadig var våd og sumpet. Men Steen Asger Jen-

Den 21. august fortalte Steen Asger Jensen om Værebroådalens geografiske og historiske udvikling.
Foto: Fredi Paludan Bentsen.
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sen,  som  var  vor  guide,  kunne  malende  fortælle,  om  
hvordan hele området havde udviklet sig fra istiden og 
frem til vore dage. En pragtfuld aften hvor vejret holdt 
tørt, men vi havde også alle taget paraplyer med. 
Allerede lørdag den 8. september var der igen et arran-
gement, denne gang et besøg på Kastellet.
Knap 30 medlemmer var mødt denne lørdag for at få en 
historisk gennemgang af tiden fra midten af 1700-tallet 
og  frem  til  2.  Verdenskrig.  Vi  fik  set,  hvordan  solda-
terne i  de  første  år  boede med hele  deres  familie,  for  
dengang  fulgte  familien  med  rundt,  hvor  soldaten  nu  
skulle i aktion. Det være sig her på Kastellet eller som 
udsendt eller udlånt soldat til krige i Tyskland og andre 
steder.
Kanonerne  på  Kastellet  var  både  beregnet  til  forsvar  
på landsiden, men også til forsvar mod angreb fra sø-

siden. Det skulle også have været tilfældet i  1801, da 
England under Napoleonskrigen angreb København og 
vores flåde. Men Kastellets kanoner stod uvirksomme 
hen,  thi  de  hastigt  udlagte  danske  flådeenheder  lå  så  
uheldigt, at de var i større fare for at blive ramt end de 
engelske skibe.
En  fortsættelse  af  ulykkerne  under  Napoleonskrigen  
fik  vi  et  godt  indblik  i  da  cand.  pæd.  Nils  Aage  Jen-
sen onsdag den 24. oktober fortalte os om Marquis de 
la Romana. Han var hærfører for de spanske lejetrop-
per, der blev sendt til Danmark for at hjælpe os mod en 
eventuel  engelsk  invasion,  men  deres  ophold  fik  helt  
andre og uheldige følger, bl.a. nedbrændingen af Kol-
dinghus. 
For at få en samlet oversigt over hvad Englandskrigene 
gav  af  problemer  i  begyndelse  af  det  19.  århundrede  
sluttede universitetslektor Erik Helmer Pedersen årets 
foredragsrække  tirsdag  den  6.  november  med  at  gen-
nemgå problemer og betydning af disse krigstilstande.
 
Som noget nyt gik de tre historiske foreninger i Egedal 
Kommune sammen om et fællesarrangement. Det blev 
et foredrag den 12. november med arkæolog mag. art 
Lotte Sparrevohn, der er museumsinspektør ved Krop-
pedal Museum. Foredraget var en gennemgang af ”Væ-
rebro Ådal  fra  oldtid  til  vikingetid”.  For  os  i  Ledøje-
Smørum blev  det  en  opfølgning  af  vor  naturvandring  
med Steen Asger Jensen.
 
Fredag  den  7.  december  præsenterede  vi,  ligesom  de  
foregående år,  Årsskriftet  ved en reception i  Smørum 
gamle  Skole.  Det  er  blevet  en  rar  og  hyggelig  tradi-
tion.
Den  flotte  arv  vi  fik  i  2006  har  muliggjort,  at  vi  har  
kunnet udskifte urværket i tårnuret, så vi kan garantere 
præcis gang. Vi har dog bevaret selve urskiven. Urski-

Den oprindelige kasernes 6 stokke blev opført af Henrik 
Rüse. En stok bestod af et antal sammenbyggede toetagers 
barakker, der var delt i en forbarak ud mod gaden og en 
bagbarak ind mod gården.  En barakstue var ca. fire gange 
fire meter, og indeholdt to tremandssenge, et lille bord og to 
bænke. Her boede soldaten med konen og børn.
Foto: Fredi Paludan Bentsen.
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ven er dog ikke lavet til Smørum gamle Skole idet den 
er så stor, at de yderste minutmarkeringer ikke kan ses 
udefra.
Det  gamle  urværk,  som senere  vil  blive  udstillet  i  en  
montre, er heller ikke fremstillet i forbindelse med op-
førelsen af Smørum gamle Skole i  1860. Urværket er 
formentlig fra omkring 1700. Det kan tænkes, at begge 
dele stammer fra Edelgave, men det må en senere un-
dersøgelse vise. 

Vi ved endnu ikke om Dassel stadig er vor venskabs-
kommune. Venskabsbytanken har været forsøgt sat på 
dagsordenen  i  Egedals  Kommunes  Kultur-  og  fritids-
udvalg.  Alligevel  har  fire  medlemmer været  på besøg 
i Dassel i anledning af en ”Schlüsselübergabe”. Under 
et besøg for to år siden fik vi forevist en medtaget gam-
mel bygning, som var fyldt op som til et loppemarked. 
Gruppen af historisk interesserede ville lave det om til 
et museumshus. De har fået en stor kreds af sponsorer 
fra erhvervsliv og fra det offentlige til at gå sammen, og 
de har på disse to år fået huset fuldstændig renoveret, 
så stort set kun bindingsværket fra det oprindelige hus 
er bevaret. Indvendigt er to etager og loft blevet til fire 
etager forskudt for hinanden. Den første udstilling var 
en kalejdoskopisk gennemgang af Dassels historie. 
Hus og udstilling var nu færdigt, og nøgler og ansvar 
for den videre drift skulle overdrages til brugerne. Det 
var denne ceremoni, vi blev inviteret til at deltage i.
Vore venner i  Dassel  er  selvfølgelig meget kede af  at  
høre,  at  der  endnu  ikke  er  taget  beslutning  om  ven-
skabsbytanken,  og  at  der  tilsyneladende  er  negative  
strømninger i Egedals byråd.

På  omslagets  indvendige  side  står  vore  mange  spon-
sorer  fra  det  lokale  erhvervsliv.  Uden  deres  støtte  vil  
vi have svært ved at gennemføre vore mange arrange-

menter og udgivelsen af Årsskrift og SMÅNYT. Også 
de  historiske  foreningers  fællesskab  ”Dansk  Lokalhi-
storisk Forening” støtter flot udgivelsen af Årsskriftet. 
Vi er meget glade for al den hjælp, vi får.

Tak til  alle,  der  har  hjulpet  os  i  det  daglige og tak til  
medlemmerne, der så flittigt møder op til arrangemen-
terne. En tak til museums- og registreringsgruppen, der 
i  årets  løb  har  brugt  17  aftener  til  at  registrere  nyer-
hvervelser og til at forny og ordne udstillingerne. Tak 
til den praktiske gruppe, der hjælper med at slå søm i, 
flytte  montre  og  alt  det  andet,  hvor  snilde  hænder  er  
nødvendige og til arrangementsgruppen, der sørger for, 
at vore medlemmer kan få gode oplevelser og samvær 
over en kop kaffe. Bestyrelsen skal ikke glemmes, den 
sikrer nemlig, at det hele passes fint sammen. 
Tak.

“Schüsselübergabe”. Ludger Kappel, initiativtager og leder 
af Dassels nye museumsbygning, viser Historisk Forenings 
gave frem. Foto: Per E. Tidgen.
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o

der gør det muligt at udgive Årsskrift 2006
Balthasar-Gruppen v/Cand. pæd. Jens Jørgen Nygaard, Ledøje 

Benny Johansen & Sønner A/S, Kirkevej 8, Ledøje 
Buehøjgård Møbler A/S, Hove Bygade 4, Hove 

Dansk Lokalhistorisk Forening
Gartneriet Rosenlund v/Åge Jacobsen, Skebjergvej 33, Smørumnedre 

Lille Smørum Krydderurter, Skebjergvej 24, Lille Smørum 
Murermester Brdr. Theisen, Rugvej 7, Smørum vang 

Nordea A/S (Smørum afd.), Flodvej 75, Smørumcentret 
Otto’s Turist, Råbro vej 3, Ledøje 

Realmæglerne, Viggo Axelsen, Flodvej 73B, Smørumcentret 
SKP, Tømrer- & Snedkerfirma, Tørveslettevej 5, Smørumnedre 

Smørum Bøger og Papir v/Anette Brogaard, Smørumcentret 
Smørum Golfcenter, Restaurant Caddie, Skebjergvej 46, Smørumnedre 

Smørum VVS, Kirkevangen 7, Smørumovre






