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Forord
Så er det afgjort.
Ledøje-Smørum Kommunes dage er talte, men LedøjeSmørum Historisk Forening og dets Årsskrifter vil
fortsætte. Årsskrifterne vil fortsat indeholde artikler og
beretninger, der tager udgangspunkt i vor egen historie,
nemlig i det lokalområde som dækkes af Ledøje og
Smørum Sogne. Oprindelig hed vor forening jo også
Historisk Forening for Ledøje og Smørum Sogne. Det er
jo det område, vi er knyttet til, uanset hvordan landet ellers
er delt op i kommuner og regioner.
Når de lokale politiske vælgerforeninger slutter sig
sammen i den nye Egedal Kommune, er det rart, at vi i
Årsskrifterne allerede har fået de fleste af beretningerne
inden sammenslutningerne. I år er det Venstre, hvor
Åse Thygesen har ført os helt tilbage til Grundlovens
tilblivelse i 1848.
Årsskriftet vil selvfølgelig prøve at få de resterende
lokale vælgerforeningers historie bragt frem.
Ledøje-Smørum Kommunes udvikling fra landkom
mune til forstadskommune begyndte i 1960’erne og på
det tidspunkt fik vi også nyt præsteægtepar, Niels og
Gunhild Zeuthen. De fortæller til Paul Heide, hvordan
de mærkede denne udvikling.
Godset Edelgave er kendt over hele landet, ikke bare
for sin smukke hovedbygning, men også gennem dets
beboere. Men hvilken arkitekt har stået for genop
bygningen efter branden i 1782. Det har Knud Remi
Christensen fundet ud af.

Der bor også tilflyttere i Ledøje-Smørum. De kan
komme fra det øvrige Danmark eller fra andre dele af
verden. De kan være her som studerende, gæstearbejdere
eller som flygtninge. De er eller vil blive en del af vores
historie og derfor har vi i år valgt at bringe den første af
en række artikler om nye danskere i Ledøje-Smørum.
Vi har tidligere bragt artikler om lokale erhvervsdri
vende. Det emne tager vi op igen og bringer denne
gang historien om Smørumagurkerne.
Jeg håber, at der, gennem foreningens arbejde og med
de artikler vi bringer i Årsskriftet, fastholdes en inte
resse for vort lille område, og at vi fortsat kan være
med til at skabe et aktivt lokalt kulturliv her, selvom vi
bliver en del af et større samfund.
Det kræver god tid og ihærdigt arbejde at finde frem til
kilderne for at kunne skrive disse artikler, og jeg skal
endnu engang takke forfatterne, men også redaktion og
sponsorer, der gør det muligt at udgive Årsskrifterne.
Må jeg benytte lejligheden til at ønske alle læserne en
glædelig jul og et godt nytår 2006.
God læselyst.
Per E. Tidgen
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Præstepar i Ledøje og Smørum sogne,
da kommunen fik vokseværk.
Af Paul Heide
En samtale med sognepræst emer. Niels Zeuthen og
Gunhild Zeuthen, der var præstepar i Ledøje og Smørum sogne fra 1960 til 1979.
Da Gunhild og Niels Zeuthen flyttede ind i præstegården i Ledøje i 1960, boede der 1648 i kommunen.
Da de flyttede fra den i 1979, var den vokset til 8110
indbyggere. De har således været vidne til den store
forvandling, der fandt sted i 60-erne og 70-erne overalt
i kommunen, hvor bølgende kornmarker blev til veje,
stier og parcelhuskvarterer, hvor stille landsbyer blev
til forstæder med masser af liv i og uden for de nybyggede huse og i de mange foreninger, der skød op.
Det var et ungt præstepar, der kom til sognene. I 1960
var Niels Zeuthen 36 år og Gunhild Zeuthen 35 år. Men
Niels Zeuthen var allerede da en erfaren præst, idet han
allerede fra 1951 havde haft embede først i Rødby - og
senere i Grove og Simmelkær sogne som hjælpepræst.
Hvorfor søgte I egentlig til Ledøje- og Smørum sogne?
Var det et godt sted at komme hen - eller var det en
tid, hvor det var svært at få en sognepræstestilling som
i dag, hvor der er kamp om stillingerne og hvor man
simpelthen søger alt?
NZ: Jeg havde hele tiden følt, at det var midlertidigt at
være præst for ca. 4000 uniformerede på Flyvestation
Karup. Derfor søgte jeg flere embeder, og blev enstemmigt indstillet blandt 40 ansøgere.
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GZ: Jeg tror faktisk det var min skyld, at vi søgte til
Sjælland. Jeg kunne ikke tænke mig at blive i Jylland
resten af mine dage. Det betød vist ikke så meget for
Niels. Så Niels søgte tre embeder på Sjælland på samme tid, og så bestemte Vor Herre, at vi skulle til Ledøje-Smørum. De andre steder ville de også gerne have
haft Niels med familie, der på det tidspunkt var på fem
personer; senere blev vi seks.
For mig og børnene har Ledøje betydet mest! For det var
jo der, vi boede, hvor vort liv gik ud fra! Børnenes skole
- der senere kom til at hedde Søagerskolen - lå tæt på.
Vi havde også mange venner i Smørum. Jeg tror ikke,
at vi skilte Ledøje og Smørum; det var en enhed for os.
Da vi kom, var alt jo landligt. I Ledøje mest gartnere
og få gårdmænd. I Smørum var det mest gårdmænd og
mange, der ikke havde egen virksomhed.
Dengang var det vel ikke kun præsten, man så på ved
ansættelsen, men i lige så høj grad hans kone. Var I
begge med til samtalen med menighedsrådene - og
hvordan oplevede I det?
NZ: Efter prøveprædiken drak min kone og jeg kaffe
med menighedsrådene. Jeg fortalte om tidligere arbejde, men husker ikke, at der blev stillet spørgsmål til
nogen af os.
GZ - indskyder -: Jo, der blev spurgt til Niels’ stilling til
kvindelige præster.

GZ: Ja det er et sjovt spørgsmål. Niels prøveprædikede
i en nordsjællandsk kirke. Den lå i nærheden af min
fars gård (Gunhild Zeuthens far havde efter pensionering som præst købt en gård), og min far inviterede
begge menighedsråd til kaffe og samtale. Nu viste det
sig, at også et andet menighedsråd mødte op, men dem
inviterede min far så bare også med! Min far og jeg
måtte undervejs hjem ind til en bager og købe kageforstærkning! Vore to drenge på 10 og 8 år og vor datter
på knap 5 var også til stede. Så alle så hele familien på
én gang. Fru Bagge fra Smørum var helt fortabt i en
af vore drenge, der altid havde skjorten uden for bukserne. Jeg tror det var et plus for hende!
Min far var i sit es - og syntes, det var morsomt, at flere
råd konkurrerede.
Ledøje og Smørum menighedsråd indstillede Niels som
nr. 1 - og samtidig kom også en første indstilling fra et
tredje sogn. Så det var - efter nutidens terminologi - sejt!
Hvem var medlem af menighedsrådene dengang? Var
det først og fremmest gårdejerne - eller var de bredere
sammensat? Var det først og fremmest mænd - eller var
der også plads til kvinder?

Så blev det jer der kom til vore sogne. Hvordan blev I
modtaget?
NZ: Vi blev fint modtaget med reception på skolen (den
senere Søagerskole).
GZ: Vi kom til Ledøje præstegård en formiddag en af
de første dage af januar 1960. Vi kom kørende fra Ballerupsiden. Det var en meget smuk dag med 10 graders
frost og høj dybblå himmel, 15-20 cm sne, spejlglat den lokale postbil lå i grøften. Fem par øjne stirrede
fremad - mod vor fælles fremtid. Kirken dukkede frem,
høje træer, sikkert træerne i præstegårdshaven. Og så
var vi der. Børnene sprang ud, hujede vildt i det tomme
rungende hus, for op i de værelser, de på papiret havde udvalgt sig. Alle gik gennem det tomme hus med
hovedet fuldt af planer og drømme. Flyttevogne kom,
og i løbet af få timer var alt foreløbig på plads. Og så
kom Anders Lindgren, formand for Ledøje Menighedsråd, og bød os velkommen, og han skulle hilse fra sin
kone, at vi var velkomne til aftensmad. Det var altså
bare dejligt! Vi havde trods alt haft en bevæget dag.

NZ: Kun få gårdejere, mest gartnere og arbejdsmænd.
Og der var to til tre kvinder i hvert råd.
Havde medlemmerne tilknytning til de religiøse bevægelser fra det 19.århundrede (Indre Mission og Grundtvigianismen) og til Arbejderbevægelsen?
NZ: Der var kun meget få spor af tidligere religiøse bevægelser. Der var dog en mindre kreds af Indre Mission
i Smørumnedre - indvandrere fra Jylland, og så var der
et gammelt missionshus i Nybølle, der var blevet solgt
før vi kom. Og Grundtvig - hvem var det!

Gunhild og Niels Zeuthen foran præstegården i 1966
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Efter et halvt års tid var alt på rette plads, og vi kunne
finde vore ting. Og fra Smørum kom Sigurd Sørensen
og Stella; de tog sig også meget af os. Formanden for
Smørum - Bjørnson - havde vi også megen glæde af.
Naturligvis kunne Niels jo nok have ønsket at møde
lidt flere i kirken om søndagen, især i Ledøje, men som
en mand fra Ledøje engang sagde til mig: »Det er ikke
fordi vi ikke kan lide din mand, men vi er bare ikke
vant til at gå derhen«.
Fortæl om hvordan Ledøje og ikke mindst Smørum så
ud, da I kom hertil. Var der eksempelvis noget, der hed
Flodvej? - og hvad med forretninger?

til en weekendhytte til spejdere fra Islev. En skøn landlig natur - men med vippende mosegrund!
GZ: Der var brugs og købmand - og vist også barbér og
en lille konfektionsbutik - og iskiosk og bager i Ledøje.
I Smørumovre var der vist købmand.
Var der nogle nøglefigurer i sognene, som I knyttede jer
til og som kom til at betyde meget for jer?
NZ: Her vil jeg blot nævne Sigurd Sørensen og hans
familie, Thomas Krogh og Aage Jacobsen - samt den
daværende formand for Ledøje, Anders Lindgren.
Hvordan faldt jeres børn til?

NZ: Flodvej var en lille smal vej, der endte i biveje til
Ballerup. Og gårdejeren på Stangkær pløjede med sin
traktor på de tilstødende marker. Omtrent hvor Rådhuset ligger, solgte gårdejeren fra Boesager en naturgrund

NZ: Børnene faldt godt til i byens eneste skole (Søagerskolen) og fik mange venner både der og i Ledøje.
Og så var der den store have, de kunne tumle sig i.

Gunhild og Niels Zeuthen i den
dejlige præstegårdshave i 1978
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GZ: For alle vore fire børn er barndomshjemmet Ledøje præstegård. Der voksede de op, tog daglig til skolen - først Søagerskolen - senere til Ballerup. I Ledøje
oplevede de at kunne være sammen med fætre og kusiner, onkler og tanter i mange ferier. Til daglig kunne de
tage kammerater med hjem; de kunne lege i haven; de
kunne ligge i telt - ja de kunne udfolde sig efter lyst og
fantasi. Naturligvis skulle de huske, at der skulle være
plads til os alle. Børnene havde lokale venner, fik nye i
skolerne i Ballerup. Og på grund af den gamle konfirmandstue, der var i præstegårdens sidelænge, oplevede
børnene, at vi kunne sige ja til i en uge at huse 20 unge
piger fra Paris med en civilnonne som leder. Med sig
havde de en pater og så chauffør til deres bus. Flere
oplevelser med dem morer vi os stadig med.
Børnene så også, hvordan deres mor udnyttede samme
gamle konfirmandstue til opbevaring af hjælpemidler,
der blev sendt til Bangladesh i begyndelsen af 1970erne - to gange 1 1/2 tons. De sidste hændelser havde
ikke meget med sognet at gøre, men viser, hvad man
kan bruge en stor præstegård til. Børnene så, at der
kunne oprettes FDF. Det førte mange nye oplevelser og
bekendtskaber til os alle.
Ud over de kirkelige handlinger - hvad forventede man
så af en præst og hans kone?

Jeg har aldrig kunnet lide at gøre rent, aldrig brudt mig
om at bage og lave mad, men har gjort det alligevel.
Men jeg kan godt lide at se mange mennesker omkring
mig. Jeg har nu nok skuffet mange, fordi jeg hellere
ville udnytte min uddannelse - og så bruge det indtjente
til hushjælp.
Hvordan var befolkningssammensætningen herude, da
I kom til kommunen?
NZ: I de første år var der altid nogen hjemme, når præsten kom på husbesøg om eftermiddagen. Efterhånden
fik både mand og kone arbejde uden for hjemmet - og
så var ejendommen tom.
Hvornår begyndte befolknings- og byudviklingen for
alvor at tage fart - som I husker det?
NZ: I slutningen af 60-erne blev de to sogne mere og
mere bysogne.
Befolkningstilvæksten betød jo også en stærkt forøget
arbejdsbyrde for dig Niels Zeuthen som præst. Fortæl
om det.

NZ: Jeg havde to gudstjenester næsten hver søn- og
helligdag. Bryllupper, begravelser og konfirmander.

NZ: I 1964 blev havestuen i den store præstegård lavet
om til konfirmandstue med tilhørende egen indgang.
Det fungerede bedre end da konfirmanderne skulle
igennem husets entre og dagligstue.

GZ: Det er egentlig et spørgsmål, som burde besvares
af andre. Men traditionelt forventes det, at præstens
kone gør kæmpehuset rent, er en mester i at bage og
lave mad, altid er parat til at sige velkommen til alle,
opdrager børnene, så de kan være som præstebørn forventes at være osv. osv.

Alle de mange opgaver blev jo løst i præstegården i
Ledøje, hvor der både var kirkekontor, samtaler med
dåbsforældre, brudepar, par der ville skilles, begravelsessamtaler, konfirmandhold, menighedsrådsmøder,
menighedsmøder - bl.a. den store julefest. Og så skulle
du jo også lige forberede gudstjenesterne, som du altid
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gjorde til festgudstjenester. Hvordan og hvornår blev
du lettet for nogle af de opgaver?
NZ: Ja, der blev med de voksende sogne meget mere at
bestille for præsten. Det blev en stor lettelse, at der blev
ansat en kordegn, der førte den daglige kirkebog, i midten af 70-erne. Man begyndte at tale om endnu en kirke
i Smørumnedre/Sognegård - det senere konfirmandhus.
I 1977 blev præst nr. to ansat. Det var en stor glæde at
se, at der blev dannet en K.F.U.K-spejdertrop - og at
FDF gik godt. Det var også dejligt, at tilrettelæggelsen
af aftenskolekurser, som jeg i en årrække var medansvarlig for, blev en succes.

egentlig værnspræsteordning, var det nærliggende, at
jeg blev udnævnt til flyverprovst. En flyverprovst skal
finde, uddanne og føre fagligt tilsyn med flyverpræsterne. Og for at det hele kan gå rigtigt til, er ordningen
kirkeligt funderet derved, at de tre værnsprovster er underlagt Københavns biskop og medlem af Københavns
Landemode. Jeg tror ikke, at sognene led under, at jeg

I havde et åbent og gæstfrit hjem, hvilket du Gunhild
Zeuthen havde din store andel i. Var det ikke lidt hårdt
- når du samtidig var på arbejdsmarkedet som fysioterapeut?
GZ: De første år var jeg hjemmegående, og derefter fik
jeg en deltidsstilling som fysioterapeut i Ballerup.
Hvordan var det at bo i Ledøje Præstegård? Det var jo
et stort skrummel af et hus - og med ret store vedligeholdelsesproblemer, som jeg husker det.
GZ: Huset var ikke et skrummel for os - det var vores
hjem i mange år!
I 1966 blev du ved siden af arbejdet som sognepræst
også udnævnt til flyverprovst. Hvordan gik det til - og
hvad bestod arbejdet i?
NZ: Fra 1953-1960 var jeg feltpræst på Flyvestation
Karup. Den første flyverpræst i flyvevåbnet - og heltidsansat til jobbet. Da der så endelig i 1966 blev skabt en
8

Guldbryllup 1999

var flyverprovst. Men jeg husker med gru den dag, hvor
jeg havde konfirmander både kl. 8 og kl. 13 - og så derimellem var til parade på Flyvestation Værløse.
Du fik jo din længste periode som præst i Ledøje og
Smørum sogne, nemlig 18 år, før du fik embedet ved
Taastrup Nykirke i 1979, hvor I blev til pensioneringen
i 1991. Hvorfor brød I op. Det var jo meget overraskende for mange, der mente og ønskede, at I skulle
blive her altid!
NZ: Mon ikke både præst og menighed trænger til fornyelse. Jeg har altid drømt om at være præst i en mindre by. Derfor flyttede vi til Taastrup Nykirke i 1979.
Også der har min kone og jeg været glade for at være.

NZ: Om det går tilbage eller frem for folkekirken, ved
jeg ikke. Men jeg er optimist. Blot kirken forkynder om
Gud og Jesus og Helligånden. Og ikke flipper ud i ren
gudsfornægtelse eller i sære vildfarelser om mystisk
sjælevandring.
For så gælder Vorherres ord også om kirken - ligesom
det gælder for alle døbte: »Og se jeg er med jer alle
dage indtil verdens ende«.
Og så længe vil Ledøje og Smørum sogne nok bestå.
GZ: Det er tilsyneladende meget anderledes - i hvert
fald nogle steder.
Fotos: Fra pastor Zeuthens album

Hvordan ser I tilbage på årene i Ledøje og Smørum
sogne?
NZ: Da vi kom til sognene, sagde man DE og pastor
Zeuthen. Overalt blev vi mødt med venlighed og forståelse for, at det var en præst, der kom. I dag siger
man DU og er på fornavn med præsten. Det er sundt for
præsten at komme ned fra piedestalen. Men det er ikke
så godt for folkekirken, hvis autoriteten for embedet
forsvinder. Det er i hvert fald ikke blevet lettere at være
præst, men anderledes.
GZ: Det er - var - kernen i vort liv, dér hvor børnene
voksede op.
Til slut vil jeg godt spørge jer om, hvordan I ser på
folkekirkens situation i dag i forhold til da I var ungt
præstepar i begyndelsen af 1950-erne. Er det ikke bare
gået tilbage?
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Venstre i Ledøje-Smørum Kommune
Af Aase Thygesen
Ved Grundlovens vedtagelse den 5. juni 1849 fik Danmark sin første frie forfatning. Den gav borgere og bønder mulighed for at stemme deres egne repræsentanter
ind i Rigsdagen. Det var dog kun mænd, der fik stemmeret, og kun hvis de opfyldte følgende betingelser:
var fyldt 30 år, ikke havde modtaget fattighjælp, havde
foden under eget bord og havde boet i valgkredsen
mindst i ét år.
Også i Ledøje-Smørum var man optaget af disse nye
tanker om demokrati. Allerede i 1848 – inden Grundloven var vedtaget – prøvede sognefoged Niels Andersen,
Gammeldamsgaarden i Smørumnedre at finde egnede
kandidater til Rigsdagen. Vi ved ikke om det lykkedes,
men Niels Andersen kom selv i Rigsdagen første gang i
1858.
Da man ville ændre Grundloven i 1866 stillede han op
igen, skønt han var en del plaget af gigtsygdom. Men
det lå ham meget på sinde, at de erhvervede rettigheder
ikke blev frataget den almindelige mand igen.
Dengang foregik valgene til Rigsdagen i vores område
på Stændertorvet i Roskilde. Efter kandidaternes taler stemte man ved håndsoprækning. Niels Andersens
modkandidat var den veltalende og begavede højesteretsadvokat Liebe fra partiet Højre. Men den jævne
gårdmand fra Smørumnedre kunne også holde tale. Han
talte med en inderlighed og højtidelighed, som gjorde
indtryk på vælgerne. Liebe fik 781 stemmer, men Niels
Andersen fik 1029. Grundlovsændringen blev dog ved10

Niels Andersen,
Gammeldamsgård,
Smørumnedre

taget og var med til at sikre samfundets øverste klasser
yderligere politisk magt.
I Folketingets arkiver er Niels Andersen registreret
som tilhørende partiet Venstre. Han tilhørte sikkert den
gruppe, der kaldtes Bondevennernes Selskab. Bondevennerne var en af de grupper, der senere var med til at
danne partiet Venstre i 1870.
I 1883 opfordrede man fra Venstres rigsdagsgruppe
til at danne Demokratiske Vælgerforeninger over hele
landet. Det gik man så i gang med efterhånden flere steder. Disse foreninger sluttede sig først i 1929 sammen i
Venstres Landsorganisation. Th. Madsen-Mygdal blev
den første landsformand fra starten og indtil 1940. Th.
Madsen-Mygdal var landbrugsminister fra 1920-1924,
og statsminister fra 1926-1929.
Der skulle dog gå en del år, før man her i Ledøje-Smørum fik oprettet en venstrevælgerforening.

Ledøje, som hidtil havde været medlem af udvalget,
ikke at stille op igen. I stedet for blev dyrlæge J. Thaysen Petersen, Smørumovre valgt. På kredsbasis har der
altså eksisteret en Venstrevælgerforening dengang.
Den 13. februar 1913 afholdt Venstrevælgerforeningen
for Ledøje ordinær generalforsamling. Formand var
Laurits Madsen, Smedebakkegaard, Ledøje. Redaktør
I.A. Hansen, Roskilde og amtsrådsmedlem M.P. Tønnesen var indledere. Mødet samlede omtrent 60 tilhørere. I referatet står: ” Det var kun at beklage, at hverken
Kvinderne eller Ungdommen havde givet Møde.”

Annonce i Roskilde Dagblad d. 15. februar 1913

Præcis hvornår ved man ikke, da der ikke i foreningen
findes protokoller fra før 1935.
Derfor vil det være lidt sporadisk, hvad der kan berettes
om årene før.
Men på generalforsamlingen i Venstrevælgerforeningen for Roskildekredsen den 21. februar 1910 var der
kun et punkt på dagsordenen: Valg af forretningsudvalg.
Ved dette valg ønskede M.P. Tønnesen, Øbakkegaard,

Laurits Madsen,
Smedebakkegaard, Ledøje

M.P. Tønnesen var sognerådsformand fra 1901-1909. J.
Thaysen Petersen var også i sognerådet fra 1904-1909.
J. Thaysen Petersen blev også vælgerforeningens formand. Hvornår han blev valgt vides ikke. Men i 1938 blev
han udnævnt til æresmedlem ”I Anledning af at Du efter i
over en Menneskealder at have været Ledøje & Smørum
Sogns Venstrevælgerforening en dygtig og energisk Formand”. Dyrlægen var også uden for vælgerforeningen en
kendt skikkelse i sognene. Han deltog meget engageret i
kommunens ”kulturelle liv”, det være sig som bestyrelsesmedlem i Historisk Samfund i Roskilde Amt eller dilettant på Smørum Kro. Han gik heller ikke til side for at
gå fra dør til dør for at slå et slag for Venstre.
Til sognerådsvalget i 1909 hvor kvinder og tyende havde
fået valgret for første gang, blev der kun lavet én liste, så
der var ingen afstemning. Venstre fik valgt Søren Andersen, Nonnegaarden, som blev sognerådsformand. Ved
valgene i 1913 og 1917 var der flere lister. Venstre og
Konservative stillede op på en fælles borgerlig liste, og
Søren Andersen genvalgtes som sognerådsformand ved
begge valg indtil 1921.
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Ved valget 1925 var der 1369 indbyggere i LedøjeSmørum Kommune. Der var 572 vælgere, heraf 300
mænd og 272 kvinder. Der blev afgivet 492 stemmer,
heraf 267 mænd og 225 kvinder. Venstre fik valgt 3
medlemmer, de konservative fik 2, socialdemokraterne
3 og de radikale 1 medlem, som blev valgt til sognerådsformand.
I 1929 fik Venstre igen formandsposten i sognerådet.
Det var Chr. Christiansen, Odderbjerggaard, Smørumovre, der valgtes. Hans Frandsen, Boesagergaard, Smørumnedre blev valgt til kasserer, denne post havde hidtil
også været varetaget af formanden. J.Gudmand Høyer,
Tysmosegaard, Nybølle blev valgt til formand i 1933,
selv om Venstre kun havde fået 2 mandater.
I 1935 havde vælgerforeningen 75 medlemmer, kontingentet var 1 kr. Af regnskabet fremgår det, at der
ikke var meget at rutte med. Ved året slutning var
der en kassebeholdning på 2.85 kr., men det havde
også været valgår, så der havde været udgifter til
både avertissementer, kørsel til valget o.lign. Kontingentet blev da også sat op til 2 kr. i 1936. Der blev
ikke opkrævet kontingent for krigsårene 1940, 1942,
1944 og 1945. Sognerådsvalget, som skulle have været afholdt i 1941, blev aflyst. I 1943 turde man dog
igen afholde valg.
I 1920’erne og 1930’erne ser det ud til, at bestyrelsens
vigtigste opgave var at finde kandidater til sognerådsog amtsrådsvalg, samt at finde repræsentanter til Roskildekredsen og Sjællandske-Bornholmske Venstre.
Der blev afholdt politiske møder både på Smørum Kro
og i Ledøje Forsamlingshus.
I 1938 fik foreningen ny formand, idet Thaysen Petersen ikke ønskede at fortsætte, han var da blevet 78 år.
12

Dyrlæge J. Thaysen-Petersen, Smørumovre

Chr. Christiansen, Odderbjerggaard blev valgt og var
foreningens formand til 1949.
Dette år forhøjedes kontingentet til 4 kr., og der var på
daværende tidspunkt kun 44 medlemmer.
Allerede året efter i 1950 blev kontingentet fastsat til 5
kr. og 8 kr. for ægtepar, og medlemstallet steg til 102.
Det var i 1949 man for første gang fik et kvindeligt
bestyrelsesmedlem, nemlig Astrid Kierkegaard, Øbakkegaard. Hun blev senere første kvindelige formand.
1950’erne og 1960’erne
Ved sognerådsvalget i 1950 stillede Venstre og Konservative for første gang op på hver sin liste. Venstre fik valgt
4, Konservative 1. Niels Pedersen, Smedebakkegaard,
Smørumovre blev valgt til formand. Venstre stillede dog
stadigvæk med 2 lister – 1 fra Smørum og 1 fra Ledøje.
I 1950 var der voksende aktivitet i foreningen. Der blev
holdt medlemsmøder med sognerådsmedlemmerne.
Der blev også arrangeret politiske møder med andre
partier, samt julemøder med gode foredragsholdere og
kaffebord og flot fremmøde. Medlemstallet var omkring 100. Der blev også holdt sommermøder (mere
derom senere).

Ledøje-Smørum sogneråd 1954
Bagerst fra venstre: Kommunesekretær Christensen, Thomas Krog, Vilhelm Nielsen, Aksel Hansen, N. Poulin Nielsen, ukendt
Forrest fra venstre: Bertel Pedersen, Vilhelm Nielsen, S.K. Kirkegaard, Carl Sørensen, Karl Rasmussen

I 1954 fik Venstre 3 mandater valgt til sognerådet. S.P.
Kierkegaard, Øbakkegaard blev formand. Han fraflyttede imidlertid kommunen midt i perioden, hvorefter
formandsposten blev overladt til de Konservative. Ved
næste valg i 1958 gik Venstre frem, og Vilhelm Nielsen, Nonnemosegaard blev ny sognerådsformand. Efter nogen intern uro meldte Vilhelm Nielsen sig ud af
Venstre, og blev i 1962 valgt på en borgerliste. Senere
meldte han sig ind hos de Konservative. Ved dette valg
stillede Venstre med 3 lister fra henholdsvis Ledøje,

Smørumnedre og Smørumovre/Nybølle/Hove og fik
valgt en fra hver liste.
Der var stadigvæk livlig mødeaktivitet også i 60’erne.
Politiske møder, borgermøder, bl.a. om den planlagte
byudvikling mellem Smørumnedre og Måløv og kommunens økonomi. Der blev også arrangeret ture til
Christiansborg, udflugter og fester. Stadig tilbagevendende blev fastelavnsfester og høstfesterne.
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Ved valget i 1970 stillede Venstre for første gang op
på kun én liste, og fik kun to repræsentanter i sognerådet, men opnåede alligevel gennem forhandlinger at

få valgt Eigil Paulsen, Ledøje som sognerådsformand.
Ved dette valg havde vælgerforeningen husstandsomdelt en valgbrochure med alle kandidater. Og man besluttede nu at lave et lille blad ”Synspunkt” med indlæg
om Venstres holdninger til aktuelle emner, der var til
debat i kommunen. Det blev sendt til samtlige husstan14

de 8 gange om året, det varede dog ikke længe, inden
udgivelserne af økonomiske grunde blev færre.
Roskildekredsen blev delt i dette år, og Ledøje-Smørum
blev sammen med Ballerup og Værløse til Ballerupkredsen. Bestyrelsen i vælgerforeningen har gennem
alle årene særdeles aktivt taget del i arbejdet i kreds- og
amtsbestyrelse, og det gør den stadig. Den første kredsformand i Ballerupkredsen var Gunnar Jensen, Hove.
Fra 1975-1978 var Erik Bay Jørgensen, Favnebjerg
gaard, Smørumovre kredsformand.
Selvstændighedskampen
I 1958 havde indenrigsministeren nedsat en kommission, som skulle søge at sammenlægge kommuner,
som var for små til at klare datidens opgaver og borgerservice. Det arbejde havde man endt i 1970, med
undtagelse af kommunerne i hovedstadsområdet. Turen
var nu nået til vores område, og kommuner med under 10.000 indbyggere kunne ikke forvente at forblive
selvstændige.
I Ledøje-Smørum var vi kun mellem 3-4000. Kommissionens afgørelse kom i marts 1973: Ledøje-Smørum skulle sammenlægges med Ballerup. Der havde
allerede været afholdt borgermøde – ingen ønskede
sammenlægning. Repræsentanter fra flere foreninger
sluttede sig sammen og oprettede en Aktiv-gruppe,
som stod i spidsen for modstanden mod sammenlægning med støtte fra kommunalbestyrelsen. Men indenrigsministeren fastholdt kommissionens afgørelse,
som dog først skulle vedtages i Folketinget. Imidlertid
nåede forslaget aldrig til afstemning (Erhard Jakobsen kørte tør for benzin), og der blev udskrevet folketingsvalg i december. Efter folketingsvalget fik vi en
Venstreregering, og i februar 1974 blev det så endelig
vedtaget i Folketinget, at Ledøje-Smørum kunne forblive selvstændig.

1970’erne
Befolkningstallet i kommunen voksede hurtigt i løbet
af 1970’erne. Kommunen ændrede sig fra at have været
en udpræget landkommune til at blive en forstadskommune. Vælgerforeningens medlemmer som før mest
havde været gårdmænd, gartnere eller folk med tilknytning til landbruget, var nu repræsenteret af alle mulige
erhverv.
Der var mange engagerede medlemmer, og det var på
denne tid, der blev etableret månedlige kontaktmøder
mellem kommunalbestyrelsesmedlemmerne og medlemmer af vælgerforeningen. Der blev startet studiekredse og holdt politiske debatmøder. Emnerne var
bl.a. i disse år Motorvej B5, rådhusplacering og kommuneplan. Der blev nedsat et lønmodtagerudvalg, og
der var stadigvæk stor tilslutning til festerne.

var Henning Groverman. Det blev senere i 1984 til ”Liberale Unge i Ledøje-Smørum”. Foreningen ophørte i
1994.
Valget i 1978 gav igen 5 mandater til Venstre. Eigil
Paulsen stillede ikke op igen, da han flyttede fra kommunen. Desværre lykkedes det ikke at bevare borgmesterposten, da A pegede på en konservativ borgmester.
Byrådet blev udvidet fra 13 til de nuværende 15 medlemmer.
1980’erne
Efter en lille tilbagegang ved valget i 1981 og yderligere tilbagegang i 1985 havde Venstre kun fået valgt
2 mandater. Men man indgik en samarbejdsaftale med
A og F, så John Petersen blev borgmester, og A og F
fik udvalgsformandsposterne. John Petersen var blevet

Kun et par måneder efter at LedøjeSmørum havde fået lov til at forblive
selvstændig, var der kommunevalg
i 1974. Der var stor interesse for at
blive valgt ind i byrådet denne gang,
ikke færre end 11 lister stillede op.
Sognerådet blev udvidet fra 9 til 13
medlemmer, det blev til et byråd, og
formanden blev borgmester.
Venstre fik et rigtig godt valg, og
gik frem fra 2 til 5 mandater. Eigil
Paulsen fortsatte som formand, og
blev dermed den første borgmester
i Ledøje-Smørum.
I 1978 blev der oprettet en lokal afdeling af VU, den første formand
Borgmester Eigil Paulsen
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valgt til byrådet for første gang i
1978. John Petersen havde tidligere været med i Aktivgruppen, som
kæmpede imod kommunesammenlægningen.

Borgmester John Petersen byder velkommen til borger nr. 10.000 i 1993

Der var nogen nedgang i medlemstallet her i 80’erne, der var kun ca.
60 medlemmer. Der var heller ikke
så stor tilslutning til de mere sociale og festlige arrangementer. Man
fortsatte møderne mellem byråd og
medlemmer.
Valget i 1989 gav ikke den forventede fremgang, men John Petersen
kunne fortsætte som borgmester efter endnu en samarbejdsaftale med
A.
Ved folketingsvalget i 1990 fik Venstre stor fremgang i Københavns
Amt. For første gang fik Ballerupkredsen valgt et folketingsmedlem,
det var Pia Larsen, som var blevet
kredsens kandidat i 1988. Hun er
blevet genvalgt siden.

Formandsskift 1994.
Fra venstre:
Bjarne Poulsen, Erling Thygesen,
Bendt Lyngsø Hansen
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Medlemstallet steg igen i 1990’erne, og foreningen
havde ca. 100 medlemmer. Der blev holdt møder om
kommunens infrastruktur og erhvervsudbygning. Venstre fik et flot valg i 1993, hvor de gik frem fra 2 til
6 medlemmer. John Petersen fortsatte som borgmester
støttet af de Konservative. Midt i perioden meldte 2
udvalgsformænd fra de Konservative sig ud og blev
optaget i Venstres gruppe, som derefter blev på 8, og
således havde absolut flertal.
Selv om Venstre igen fik et flot valg i 1997 og bevarede
de 6 mandater, lykkedes det ikke at beholde borgmesterposten, da ingen andre partier ville pege på Venstre
igen. Efter ca. 1 år meldte Torkil Kure sig ud af Venstre
og gik over til de Konservative. I 2001 fik de Konservative en meget stor fremgang, så Venstres 4 medlemmer
fik heller ikke nogen indflydelse i byrådet denne gang.
John Petersen blev i 1997 også valgt til Amtsrådet.

holdt havemøder på henholdsvis Øbakkegaard i Ledøje
og Smedebakkegaard i Smørumovre.
I 1958 overtog Gudmund Jørgensen Edelgave, han var
indehaver af Vallø Saftfabrik, og var en yderst markant
og farverig person, der deltog meget aktivt i vælgerforeningen. Han var meget indstillet på at fortsætte Venstres sommermøder. Det var store møder med mange
tilhørere. I 1959 talte Red. Henry Christensen for 300
fremmødte. Det var nogle gange aftenmøder, men som
oftest har det dog været om eftermiddagen udendørs i
den meget smukke park.
Det har mest været politikere, der kom og talte, men
der var også andre kulturpersonligheder, som blev inviteret som talere. I 1963 mødte 400 op for at høre John
Danstrup. Formanden udtalte bagefter, ”at det var det
bedste møde i de sidste 20 år”. Året efter havde man
indbudt Hans Sølvhøj, som dengang var generaldirek-

Edelgavemøderne
Man kan ikke skrive Venstres historie
i Ledøje-Smørum uden at komme ind
på de traditionsrige sommermøder på
Edelgave. De startede året efter, at Th.
Madsen Mygdal i 1920 købte Edelgave.
VU, som på landsplan var oprettet allerede 1912 holdt ofte også sommerstævner i den smukke park.
Der er ikke mange oplysninger om
møderne i 20’erne og 30’erne. Th.
Madsen Mygdal døde i 1943, og efter
at fru Madsen Mygdal solgte Edelgave i 1950, blev der i årene 1952-1957
Grundlovsdag på Edelgave 2005
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tør i Danmarks Radio og Jens Peter
Jensen, der var redaktør for Børsen,
300 mødte op.
I 1971, da man holdt sommermøde
for 50. gang, var det bidende koldt og
kun 150 mødte op for at høre daværende udenrigsminister Poul Hartling
og Ballerupkredsens folketingskandidat H. Lynnerup Olsen. I 1977 blev
sommermødet fastsat til 5. juni –
grundlovsdag – og siden har det været
grundlovsmøder.
Nogle møder kunne trække flere tilhørere end andre. I 1988 talte daværende udenrigsminister Uffe Ellemann
Jensen, folketingskandidat Pia Larsen
og borgmester John Petersen for 400
fremmødte.
Året efter kom lige så mange og hørte Venstres nuværende byrådsgruppe. Fra venste: Edith Thingstrup,
Bertel Haarder og Klaus Riskær Pe- Karsten Søndergaard, John Petersen og Aase Thygesen
tersen, som var opstillet til EU-parlamer diskuterer de sager, der nu er på dagsordenen til
mentet.
byrådsmøderne samt forskellige politiske emner.
Efter et lidt dalende besøgstal kom der i år også næsten
400. Talere var statsminister Anders Fogh Rasmussen,
Gennem de sidste 100 år har Venstre haft posten som
direktøren for Statens Museum for Kunst Allis Hellesognerådsformand eller borgmester i 60 af dem, og har
land, direktøren for CEPOS Martin Ågerup og Anders
dermed i høj grad været med til at præge den udvikling
Kaasgaard fra VU.
Ledøje-Smørum kommune har gennemgået i disse år.
Gudmund Jørgensen døde i 1988, men den nye ejer
Æresmedlemmer
Finn Søholm Jørgensen har velvilligt stillet parken til
rådighed for Venstre på grundlovsdagen.
1938 Dyrlæge J. Thaysen Petersen, Smørumovre
1952 Gårdejer Chr. Christiansen, Odderbjerggaard
I vælgerforeningen er der nu 98 medlemmer, men det
?
Gårdejer Laurits Madsen, Smedebakkegaard,
er svært at få samlet interesse for møder og arrangeLedøje
menter. Det er stort set begrænset til formøder, hvor by1961 Gårdejer Henrik Rasmussen, Favnebjerggaard
rådsgruppe, bestyrelse og et svingende antal medlem1994 Gårdejer Henry Kierulff, Hove
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1994 Konsulent Vilhelm Nielsen, Thorsøgaard
2000 Inger Kvist, Ledøje
2003 Gårdejer Erik Bay Jørgensen, Favnebjerggaard
Foreningens formænd
1913
Laurits Madsen, Smedebakkegaard, Ledøje
? -1938
Dyrlæge J. Thaysen Petersen, Smørumovre.
1938-1949 Chr. Christiansen, Odderbjerggaard, Smørumovre
1949-1950 Carl Søndergaard, Toftegaard, Ledøje
1950-1951 Chr. Madsen Krogh, Langdyssegaard,
Smørumnedre
1951-1952 Ejner Gotfredsen, Egelund, Smørumnedre
1952-1955 Astrid Kierkegaard, Øbakkegaard
1955-1956 Laurits Petersen, Lille Smørum
1956-1966 A.J. Pedersen, Spaanagergaard, Smørumovre
1966-1967 Hans Jensen, Gersagergaard, Ledøje
1967-1968 Eigil Paulsen, Ledøje
1968-1971 Gudmund Jørgensen, Edelgave
1971-1974 Henry Kierulff, Hove
1974-1976 Erik Bay Jørgensen, Favnebjerggaard
1976-1977 Knud Erik Hansen, Hove
1977-1978 Holger Flyge, Smørumovre
1978-1979 Per Møller, Smørumnedre
1979-1982 Gerda Rørbæk Hansen, Smørumnedre
1982-1986 Elo Jensen, Smørumvang
1986-1989 Bjarne Poulsen, Smørumvang
1989-1994 Erling Thygesen, Maglehøjgaard, Smørumovre
1994Bendt Lyngsø Hansen, Ledøje

1904 Sognerådsformand Mads P. Tønnesen, J. Thaysen
Petersen
1909 Sognerådsformand Søren Andersen, Nonnegaard
1913 Sognerådsformand Søren Andersen, Nonnegaard
1917 Sognerådsformand Søren Andersen, Nonnegaard,
Hans Frandsen Boesagergaard, J.Gudmand Høyer, Tysmosegaard, Nybølle
1921 Chr. Christiansen, Odderbjerggaard, Hans
Frandsen, Boesagergaard
1925 Chr. Christiansen, Hans Frandsen, Niels P. Nielsen
1929 Sognerådsformand Chr. Christiansen, Hans
Frandsen
1933 Sognerådsformand J. Gudmand Høyer Tysmosegaard, Hans Frandsen, Laurits Madsen
1937 J. Gudmand Høyer, Chr. Jensen, Langmosegaard,
Henrik Rasmussen Favnebjerggaard
1943 J. Gudmand Høyer, Chr. Jensen, Niels Pedersen,
Smedebakkegaard
1946 Hans Pedersen, Niels Pedersen, Chr. Madsen
Krogh
1950 Sognerådsformand Niels Pedersen, S. Kierkegaard Øbakkegaard, Chr. Madsen Krogh
1954 Sognerådsformand S. Kierkegaard, Thomas
Krogh, Boesagergaard, Vilhelm Nielsen, Nonnemosegaard
1958 Sognerådsformand Vilhelm Nielsen, Thomas
Krogh, Laurits Petersen, Carl Søndergaard
1962 Thomas Krogh, Laurits Petersen, Carl Søndergaard
1966 Eigil Paulsen, Laurits Petersen/Erik Bay Jørgensen,
1970 Sognerådsformand Eigil Paulsen, Erik Bay Jørgensen

Sogneråds- og byrådsmedlemmer
1901 Sognerådsformand Mads P. Tønnesen, Øbakkegaard
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Udvidet til 13 medlemmer
1974 Borgmester Eigil Paulsen, Vilhelm Nielsen,
Thorsøgaard, Hove, Lone Brüsch, Per Fischer
Cortsen, Jon Mikkelsen/Elin Nielsen/Inger Kvist
Udvidet til 15 medlemmer
1978 Vilhelm Nielsen, Flemming Haug, Inger Kvist,
John Petersen, Karen M. Sondrup
1982 John Petersen, Vilhelm Nielsen, Karen M. Sondrup
1985 Borgmester John Petersen, Inger Kvist
1989 Borgmester John Petersen, Inger Kvist
1993 Borgmester John Petersen, Torkil Kure, Inger
Kvist, Pia Larsen, Benjamin Lublin, Richard B.
Madsen (fra 1995 Lars Friis og Per Tidgen)
1997 John Petersen, Lars Friis, Torkil Kure, Pia Larsen, Edith Thingstrup, Aase Thygesen
2001 John Petersen, Edith Thingstrup, Karsten Søndergaard, Aase Thygesen
Nuværende bestyrelse
Formand
Bendt Lyngsø Hansen, Ledøje,
Næstformand Ole Markussen, Smørumnedre
Sekretær
Anders Bonde Boysen, Ledøje Plantage
Poul Lindstrøm, Øbakkegaard
Inge Kiilerich, Ledøje
Richard Beck Madsen, Smørumnedre
Laila Glienke Sørensen, Ledøje
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Venstres Protokoller
Historisk Forenings Årsskrifter
N.O. Riis-Nielsen: Fra Fæstebonde Til Selveje
Roskilde Dagblad
Ledøje-Smørum Lokalarkiv
Snak med medlemmer af Venstre
Tak til Elisabeth Bentsen, som har sparet mig for mange timer på Rigsarkivet.
Tak til Gerda Rørbæk, som har tilbragt mange timer
sammen med mig på det Kgl. Bibliotek.

Historien om et gartneri i Smørum
Af Knud Remi Christensen
Et af Ledøje-Smørums gartnerier er beliggende på
Skebjergvej 33 og indehaves af den 78-årige Aage Jacobsen. Gartneriet er kendt for sine dejlige Smørumagurker, men har gennem tiden produceret mange andre
planter.
Aage Jacobsen blev født i Sevel sogn ved Viborg i 1927

som barn nr. 5 ud af 13 børn, og det siger sig selv, at det
ikke var de rigeste kår at vokse op i, selv om faderen
var gårdejer.
Da Aage Jacobsen skulle vælge en beskæftigelse for livet, ville han gerne være gartner, men det måtte han ikke
for sin far, så han fik en plads i landbruget, men i 1943
kom han alligevel i lære hos en
gartner i Struer. Efter endt læretid
kom han på gartnerskolen i Beder
og gik der i vinteren 1949 - 50.
Efter at være ansat hos en gartner
i Børkop, kom han til en gartner
i Herlev. Han havde forinden søgt
arbejde hos en anden gartner, der
mente, at Aage skulle have for meget i løn. Denne gartner blev senere hans svigerfar. Aage Jacobsen
forlod imidlertid jobbet i Hjortespring og kom til Bagsværd, men
bevarede sin tilknytning til en
ungdomsforening i Herlev, hvor
han traf sin kone, Grethe, som han
giftede sig med i 1953.
Den 11. december 1953 overtog
de gartneriet ”Rosenlund” med
Gartneriet i 1956. Foto: LedøjeSmørum Lokalhistorisk Arkiv
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adressen Skebjergvej 33, hvor hovedvejen dengang gik
lige forbi. Der var kun 5 gamle drivhuse, hvor der blev
dyrket roser, men det fandt Aage Jacobsen ikke rentabelt. Han begyndte i stedet for at dyrke champignons,
og det viste sig hurtigt, at det var bedre end roser, og
da champignonavlen var på sit højeste, blev der produceret ca. 700 tons årligt. Det var en god forretning,
der familien mulighed for at udvide bedriften, således
at der i dag er 13 drivhuse på i alt 10.000 m2 plus bygninger, der kun blev brugt til svampedyrkning på i alt
6.000 m2. Her blev der på flere ”etager” - dyrket 35.000
champignon svarende til 35.000 m2 årligt. Hertil kommer et antal beboelseshuse og andre bygninger.
På et tidspunkt købte Aage Jacobsen 6 tønder land. Jord
fra Stangkærgård, hvor der skulle bygges huse til cham-

pignondyrkning, men så fik man lejlighed til at købe nabogrunden på Skebjergvej, som var på 14 tønder land.
Dette var mere hensigtsmæssigt. Og de 6 tønder land på
Stangkærgård blev derefter solgt til villagrunde.
Svampedyrkningen er nu stoppet, og bygningerne lejes
ud til forskellige firmaer.
Sideløbende med dyrkningen af svampe, havde Aage
Jacobsen dyrket agurker og tomater, hvor tomaterne er
gledet ud og agurker er det, der gøres mest i i dag. Der
avles ca. 1 million agurker om året. Der er en sæson, der
starter i januar og slutter i november. Det foregår ved, at
man hele tiden har nye planter til at tage over, således at
de sidste planter plantes i august-september, så de sidste
agurker kan høstes i oktober-november. Vinteren kan så

Gartneriet i 1970’erne. Foto: Ledøje-Smørum Lokalhistorisk Arkiv
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bruges til at forberede næste sæson. De første agurkeplanter sås således allerede ca. 15. december.
Men agurker er ikke det eneste produkt, der kommer
fra gartneriet, Rosenlund! Der produceres også mange
pelargonier, hængefuchsia, hængepetunia samt tyrolerpelargonier. I flere år var det julestjerner, der blev dyrket, men det kan ikke betale sig længere.
Når Aage Jacobsen ind imellem skal slappe af, sker det
ved nogle af mange hans bistader. Han påstår, at det er
den bedste afslapning, der findes.
Aage Jacobsen har gennem alle årene haft sin gang på
Grønttorvet, og da gartneriet var godt i gang afså han
tid til at være medlem af torvets bestyrelse i 14 år samt
i bestyrelsen for producentforeningen i 18 år.
Aage Jacobsen var i ca. 14 år formand for menighedsrådet for Smørum kirke, hvor han stod for byggeriet
af konfirmandhuset, ligesom han også var medlem af
provstiudvalget for Ballerup-Værløse provsti.
En overgang var Aage Jacobsen medejer af en konservesfabrik i Tune, hvor der blev beskæftiget ca. 20 medarbejdere med at konservere 2. sorterings champignon,
agurkesalat og dåsegulerødder. Dette medejerskab varede i 14 år.

Aage Jacobsen i drivhuset med agurkeplanter.
Foto: Knud Remi Christensen

Trods sine 78 år er der endnu ikke tale om, at Aage
vil holde op. Han deltager dagligt i arbejdet og kører
stadig på Grønttorvet for at levere varer til videresalg.
Hvad der bliver af gartneriet, når Aage Jacobsen holder
op, vides ikke, men han håber på, at hans livsværk kan
sælges, og at det ikke bare nedrives, som så mange andre gartnerier bliver det i dag. Den stigende import af
blomster og tomater samt agurker fra udlandet gør det
urentabelt at have de store gartnerier i Danmark.

I alle de år gartneriet har været i Aage Jacobsens hænder, har hans kone, Grethe, været medhjælpende hustru. Først med det hårde arbejde, hvor hun bl.a. har
haft op til fire medarbejdere på kost og logi og været
med på torvet mange gange for at sælge varer fra gartneriet. I de senere år har hun udelukkende taget sig af
det regnskabsmæssige.
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Andreas Johannes Kirkerup
Af Knud Remi Christensen
Hvem var Andreas Johannes Kirkerup, og hvad har han
med Smørum at gøre?
Andreas Kirkerup, som han normalt blev kaldt, blev
døbt den 7. november 1749. Han var søn af tømrersvend, senere mester Johannes Andreasen Kirkerup og
Dorothea Pedersdatter Wiese.
Andreas kom i lære hos tømmermester Joh. Boye Junge, og da han senere kom på Akademiet, blev han elev
af Harsdoff. I 1769 vandt han både den lille og store
sølvmedalje samt den lille guldmedalje i 1771 og endelig den store guldmedalje i 1773.
Hans guldmedalje gav ham adgang til borgerskabet
som tømmermester uden mesterstykke. Som en af stadens mest ansete tømmermestre blev han udnævnt til
hoftømmermester i 1775. I 1791 blev han hofarkitekt.
1772 blev Andreas Kirkerup sprøjtemester i brandkorpset, hvor han avancerede til første meddirektør i 1801og
til brandmajor i 1803. Han var leder af slukningsarbejdet under Københavns bombardement i 1807, indtil
han såredes natten til 4. september.
Andreas Kirkerup var en meget beskæftiget mand. Som
arkitekt falder hans betydeligste virksomhed inden for
den romantiske haves lysthusarkitektur, hvor de vigtigste bygninger i Danmark skyldes ham. Han kastede
sig dog også over større opgaver. Monumentalitet udtrykkes da ved en vis tyngde, der passer til militære
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bygninger, men som kan forekomme noget plumpe i de
civile værker. Man finder stærke spor fra Akademiet og
Harsdorff, som var hans læremester, i hans detaljer og
facadeskemaer. De store klassicisters sans for proportioner formåede han dog ikke at tilegne sig.
Alligevel var han en af datidens meget brugte arkitekter. Han byggede Stormgade 21 i København (1780 nu
nedrevet), pakhuset ”Den gamle grynmølle” (1781-82),
Store Frederikslund (1782-90), bygninger i Dronningegårds have (1783) og husarkaserne i Grønningen (1789
nu nedrevet).
Hestegardekasernen ved Frederiksholms Kanal 26-28
(1792, brændt og genopført 1798, fredet 1918).
Det kinesiske lysthus i Frederiksberg Have blev bygget
i 1799-80 efter Kirkerups tegninger.
Det gamle ridehus ved Grønnegades kaserne, Grønnegade 10, Næstved opført 1799, oprindelig med højt
tegltag, der blev sløjfet i 1872.
Hovedbygningen til Corselize på Lolland (1775- 77) er
muligvis opført af Andreas Kirkerup. Generalens Lysthus på Corselitze er opført af Kirkerup.
Tranekær: Slotsgade 20, Tranekær gamle Skole er muligvis af Andreas Kirkerup. Slotsgade 82-88, teaterbygningen, herskabsstalden og vognladen fra ca. 1800 er
muligvis af Andreas Kirkerup).

Øvrige arbejder: Festdekorationer ved Kronprinseparrets indtog i København (1790); Østergade 13 (1793).
Projekter og tegninger: Toldbod i Kristiania (1785);
Ombygning af Elefantapoteket (1791); Grønlandske
Handels reberbane. Påsætning af en etage og indretning til brug for artilleriet (1793); Forslag til genopførelse af Christiansborg slot (1795 – 1800); Indbygning
af et Nationalmuseum i Niccolai Kirkes ruiner (1807);
Ombygning af Danneskiold Laurvigs palæ til Hotel
(1780’erne).
Tilskrivninger: Næsseslottet (Dronninggaard 1783);
Glasmagasinets bygning i Kristiania (1785, nedrevet);
Pakhus på Strømsø (sandsynligvis opført efter en tegning fra 1786, senere nedrevet); Tranekær staldgård og
gamle skole (ca. 1800).

hus samt en kunstig ruin. Ruinen gik til ved et klinteskred i 1905. Til anlægget hørte også en schweizisk
hytte, som en hilsen til fru Lise, der var datter af en
schweizisk finansmand.
Ved et uvejr i 1787 faldt den øverste del af spiret på Skt.
Petri Kirke ned, og Andreas Kirkerup måtte rekonstruere en noget lavere spids, som ses i dag.
Men stadigvæk, hvad har han med Ledøje-Smørum at
gøre? Jo da Jacob Bornemann efter Edelgaves brand i
januar 1782 skulle bygge det op, var det tidens mest benyttede arkitekt, nemlig hofarkitekt, Andreas Johannes
Kirkerup, der fik til opgave at bygge det nye Edelgave.
Anders Johannes Kirkerup døde den 22. oktober 1810

Endvidere har han været arkitekt på følgende byggerier:
Brede hovedbygning, der i dag ligger som en del af det
anlæg, der indtil 1831 udgjorde Brede Kobber- og Messingværk og siden Brede Klædefabrik. Hovedbygningen blev i 1795 opført som landsted for værkets ejer,
etatsråd Peter van Hemert, der som arkitekt benyttede
Andreas Kirkerup.
Jens Lauritzens gård, Nytorv 7, opført 1795-96, formodentlig af Harsdorff-eleven Andreas Kirkerup. Bygningen blev fredet 1918. Endvidere opførte han Toldbodvej 6, nu Esplanaden 6.

Kilder
Weilbachs Kunsterleksikon
Dansk biografisk leksikon IX. bind. Jyde – Køtschau
Kulturarven: www.kulturarv.dk
Guide til dansk guldalder: www.guldalder.dk
Nationalmuseet-Brede Hovedbygning
www.huse-i-naestved.dk
www.historie-online.dk/nyt/liselund.htm
Foto
Knud Remi Christensen

Da kammerherre Antonio de la Calmette ønskede sig et
landsted, blev der sendt bud efter Andreas Kirkerup der
opførte det lille stråtækte slot, der fik navnet, Liselund,
efter de la Calmettes hustru, Lise født Iselin
Ved hjælp af kunstige søer, små øer blev der skabt et
”kunstigt” naturligt landskab, der også rummede små
bygningsværker: et norsk bjælkehus, et kinesisk lyst25

Liselund 1792-95

Edelgave 1782

Nytorv 7 1795-96

Kinesisk lysthus, Frederiksberg Have 1801

Kinesisk lysthus, Liselund 1800
Esplanaden ca. 1800

Gl. Ridehus Grønnegade i
Næstved 1799
Hestgarderkasernen
Frederiksholm Kanal 1792
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Historie eller familiemyte?
ved Elisabeth Bentsen
I 1992 modtog Ledøje-Smørum Lokalhistoriske Samling en morter med pistil fra Hans Peter Andersen, født
som en af 5 sønner på Brydegården, med følgende historie:
”Da den lille klokke i Ledøje Kirke skulle støbes
i 1623 (?) boede støberen Oluf Kegge hos hans
tip-tip-tipoldefar. Som tak for opholdet støbte
han morteren af rester af malmen og gav den

som gave. På siden står støberens mærke K-O-S.
En seddel med forklaring (dog fra 1907) ligger i
morteren.”
Er det nu rigtigt?
Ledøjes første kirke blev nedbrudt formentlig i årene
1435-39, men blev senere genopbygget og fik tilføjet et
tårn i begyndelsen af 1500-tallet.
Ledøje Kirke har i dag 2 klokker. Den lille, 85 cm i dia-

Fragment af et brev sendt fra Frederiksberg i 1907 til giverens farfar gårdejer Hans Peder Andersen:
”At den ikke siger noget, da det jo er en Del Smågrupper af samme Slags Bogstaver efter hinanden.*) Klokkestøberen som har støbt Klokken hed Oluf Kegge en Mand som har støbt mange af den Tids Kirk---kan ses
da det er hans Støb---”
*) der henvises til indskriften på klokken.
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tikel om støbning af middelalderens klokker bl.a. med
et billede af en klokke støbt af Oluf Kegge og Johannes
Pavli med tydelig angivelse af deres støbermærke.
Brydegården i Ledøje har været i Hans Peter Andersens
slægts eje fra 1673 til 1936.
Hans Peter Andersens tip-tip-tipoldefar var Hans Olsen, der var hans tip-tip-tipoldemor Bente Hansdatters
5. ægtemand. Hans Olsen var gårdmand på Brydegården fra 1758 til 1771, hvor hans svigersøn overtog gården. Ægteparret var aftægtsfolk til henholdsvis 1791
og 1793. Giveren er dog en direkte efterkommer efter
Bente Hansdatters 3. mand Peder Mortensen.
Det angivne mærke på morteren. K.O.S. er ikke korrekt
læst, idet der står H.O.S.
Dette er ikke som oplyst Oluf Kegges støbermærke,
som blot er et tegn.

Morterens højde 11,5 cm, diameter foroven 11 cm, pistilens
længde 23 cm.

meter, er støbt af Oluf Kegge i det 15. årh. Han menes
at være sjællænder og havde virksomhed fra 1489 til
1523. Den store klokke, 109 cm i diameter, er støbt i
1755 af M. C. Troschell. Han var kgl. hofklokkestøber,
og havde virksomhed fra 1755-1788, både i Nürnberg
og København, men er også kendt for sin virksomhed
i Norge. I Danmark er han registreret for 58 klokker.
Den største 125 cm i diameter er 1 af 3 klokker støbt
af ham til Christianskirken i København. Klokken i Ledøje er et af hans første værker i Danmark.
I middelalderen blev kirkeklokkerne støbt på stedet.
Det var nemmere at flytte en mand end at flytte en klokke. I Skalk, nr. 3,1978, har Jens Vellev skrevet en fin ar28

Oluf Kegges
støbemærke

Morterens mærke H=O-S, tydes
Hans Oles Søn - Hans Olsen

Morteren stammer således ikke fra Oluf Kegges klokke fra det 15. hundrede, men kan derimod hidrøre fra
støbningen af M. C. Troschells klokke fra 1755. Inskriptionen henviser muligvis til Hans Ole Søn. Hans
tilhørsforhold til Brydegården i 1755 før giftermålet
med Bente Hansdatter i 1758 kendes ikke.
Historien er ikke rigtig. Det er en familiemyte. Det vi-

ser, at vi skal være forsigtige med at nedskrive ”historien”, men morteren er et flot stykke bronzestøberarbejde, der har været i slægtens eje i mange generationer.
Kilder
F.Uldall:

P.S.Rung-Keller: Danske sognekirkers klokker og
deres støbere, 1943.
Ledøje Kirke – en stormands kapel.
J.J.Nygaard:
J.P.Jørgensen: Slægterne på Brydegaard og Øbakkegaard.

Danmarks Middelalderlige Kirkeklokker, 1906.

Hans Peter Andersens slægt på Brydegården i Ledøje
Jep Mortensen
gift 1660 med Johanne Laursdatter(1609 - ), 5 børn: Zidtze, Karen, Morten, Anders, Oluf
Morten Ibsen (1643 – 1711)
gift 1673 med Karen Eriksdatter, 3 børn, Hans, Jep (gift med Bente Hansdatter), Kirsten
Bente Hansdatter (1707 – 1791)
gift 1 1722 med Jep Mortensen (1674 – 1722), ingen børn
gift 2 1723 med Thomas Eriksen (1701 – 1734), 3 børn
gift 3 1735 med Peder Mortensen (1706 – 1741), 1 barn: Karen Pedersdatter
gift 4 1741 med Anders Pedersen (1720 – 1756), 2 børn
gift 5 1758 med Hans Olsen(ca. 1710 – 1793), ingen børn
Karen Pedersdatter (1738 – 1805)
gift 1 1757 med Søren Andersen
gift 2 ?? med Tønnes Jensen (1741 –1806), børn: Hans, Peder, Johanne
Hans Tønnesen (1783 – 1840)
gift 1809 med Ane Pedersdatter, børn: Karen Johanne, Tønnes
Karen Johanne Hansdatter (1823 -1913)
gift 1842 med Anders Nielsen (1817 – 1900), 2 børn: Hans Peter Andersen, Jens Andersen
Hans Peter Andersen (1854 - 1928)
gift 1875 med Bente Kirstine Tønnesen (1854 - ), 5 børn: Niels Peter, Tønnes, Anders Christian Cornelius, Hans
Hans Andersen (1885 - )
gift med Elisabeth Petersen, 5 sønner deriblandt Hans Peter
Hans Peter Andersen som indleverer morteren
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Nye danskere i Ledøje-Smørum Kommune
af Inga Nielsen
Der er mange, der er kommet til Danmark i løbet af de
sidste 30 – 40 år enten som gæstearbejdere eller med
flygtningestatus. De har bosat sig her, og de er blevet en del af det danske samfund. I Ledøje-Smørum
kommune er ca. ? % af borgerne af anden etnisk herkomst, og de udgør ca. ? % af de skolesøgende børn.
De kommer overvejende fra Iran, Afghanistan, USA
og andre europæiske lande.
De nye danskere udgør en væsentlig del af den samlede befolkning, og de spiller derfor en vigtig rolle i
landets historie. Selvom der procentvis bor færre danskere med anden etnisk baggrund i Ledøje-Smørum
end i mange af de omliggende større kommuner, er
de historier, de kan fortælle, alligevel en vigtig del af
egnens samlede historie.
I Historisk Forening mener vi, at det er vigtigt at fastholde de nye danskeres historie, dels for at de enkelte
familier selv kan søge tilbage i deres slægts historie,
og dels for at denne historiske periode beskrives ud
fra deres synsvinkel. Foreningen indleder derfor en
artikelserie i Årsskriftet, hvor nye danskere fortæller
deres livshistorie. På den måde får vi ansigt på de nye
danskere og deres baggrund som en vigtig del af egnens og landets historie.
Det var i Frankrig det begyndte
Det første møde bliver med Demitrios Tsalapatis, som
er af græsk afstemning. Efter 3 dages togrejse gennem
Jugoslavien, Østrig og Tyskland ankom han til statio30

Demitrios Tsalapatis har boet i Danmark siden 1964

nen i Fredericia den 18. september 1964 med én dags
forsinkelse. Her blev han modtaget af cykel- og radiohandler Jens Pedersens datter, Gerda.
Det var en helt speciel dag for dem begge, hvilket ikke
blev mindre af, at det netop var den dag, hvor Kong
Konstantin af Grækenland under stor mediebevågenhed blev gift med prinsesse Annemarie.
I 1961 havde den 18-årige Demitrios mødt 16-årige
Gerda på et franskkursus på universitetet i Lyon. Gerda
var efter endt realeksamen au pair-pige hos en fransk
familie i Lyon og gik i den forbindelse til franskundervisning på universitetet. Demitrios var færdig med

Gerda og Demitrios
Tsalapatis. De første år
i Grækenland oplevede
Gerda en utrolig opmærksomhed, fordi hun
ligesom Dronning Annemarie kom fra Danmark.

en fireårig uddannelse som flymekaniker i Grækenland,
hvorefter han rejste til sin bror i Lyon i Frankrig, hvor
han arbejdede på en medicinalfabrik. Det var helt nødvendigt for Demitrios at tjene til livets ophold, men alligevel havde han en drøm om at læse videre.
Gerda og Demitrios opretholdt kontakten, og forholdet udviklede sig, men da Demitrios fik en returbillet
til Grækenland af sin bror i julegave, måtte de to tage
fremtiden op til overvejelse. Demitrios kunne af øko-

nomiske årsager kun
få lov til at bo hos sin
bror, hvis han gik på
arbejde og på den måde
var med til at opretholde familiens økonomi.
Med et lille barn og
et i vente var der ikke
penge til, at Demitrios
kunne blive boede, hvis
han ville læse videre.
Samtidig var det et stort
nederlag først at rejse
ud og bagefter at vende
tilbage til Grækenland
uden at have skabt sig
en fremtid i udlandet.
For Gerda og Demitrios
stod valget derfor mellem at forsøge at skabe sig en
fælles fremtid i Frankrig, hvor de begge var fremmede,
eller i Danmark, hvor kun den ene var fremmed. De
valgte det sidste.
Nu startede et par år præget af anstrengelser for at få det
hele til at lykkes. Gerda rejste efter endt ophold som au
pair-pige tilbage til Danmark for at starte på læreruddannelsen, og Demitrios fik overstået sin militærtjene31

ste. I somrene 1963 og 1964 mødtes de to i Grækenland
bl.a. for at sikre Demitios’ mulige indrejsetilladelse til
Danmark. Det krævede både et besøg på det danske
konsulat i Athen for at få en arbejdstilladelse og andre
omstændelige ansøgningsprocedurer. Regler der bare
få år senere blev lempet i forbindelse med de mange
gæstearbejdere som på det tidspunkt blev inviteret til
Danmark.
Den første tid i Danmark
Da Demitrios kom til Danmark i 1964, stillede Gerdas
far et værelse til rådighed på loftet i en nærliggende
ejendom, og den 1. oktober startede han på et arbejde,
som Gerda havde skaffet ham på forhånd på maskinfabrikken E. Rasmussen. Her var han volontør de første
seks måneder til den fyrstelige løn á 45 kr. om ugen,
mens han samtidig gik til dansk for udlændige i AOF
om aftenen. Der var mange ting, der var svært den første tid i Danmark. Det var f.eks. svært at sige Ægirsvej,
hvor Gerda boede. Allerede efter en uges ophold i Danmark fik Gerda lov til at tage Demitrios med på historieholdets studietur til Skåne mod at love, at der ikke
blev talt græsk i toget. Selvom Demitrios skulle sove
på sovesalen sammen med de danske seminarister uden
at kunne et ord dansk, var det nok bedre end at sidde en
uge alene på værelset i Fredericia. De to glemmer heller aldrig, da de to ældre søstre den efterfølgende weekend kom hjem med mænd og børn ”for at se giraffen”.
Demitrios blev godt modtaget af sin danske svigerfamilie. Gerdas far var en stovt jyde af bondeslægt fra
Vardekanten. Som ung arbejdede han med opdyrkning
af heden, men i modsætning til sine brødre slog han
sig ned i byen. Gerdas mor, der var opvokset syd for
grænsen før genforeningen, kunne lidt tysk. Familien
var meget interesseret i omverdenen, og faderen var
specielt interesseret i smalfilmoptagelse. De havde der32

for lyst og mod til at tage på langfart, og i de første
år Gerda og Demitrios kendte hinanden, nåede Gerdas forældre hele tre gange at tage turen ned gennem
Europa med campingvogn for at besøge Gerdas svigerfamilie i Grækenland. Det var en hård tur, især gjorde
Jugoslaviens grusveje indtryk.
For Demitrios var det danske sprog og især den danske
humor med hårfine grænser mellem humor, ironi og
sarkasme et problem, der dog efter mange års ophold i
Danmark er stærkt aftagende.
I 1966 blev Gerda og Demitrios gift, og de flyttede ind
i en lille lejlighed, som de i tidens stil indrettede med
gamle møbler og god brug af maling. Pengene var små,
idet Gerda gik på seminariet, mens Demitrios fortsat
arbejdede som svend hos E. Rasmussen.
1967 blev et vendepunkt for de to. Drømmen om at
læse videre blev opfyldt for Demitrios’ vedkommende, idet han blev optaget på maskinlinjen på Odense
Teknikum. Nu var det Demitrios, der læste, og Gerda
der som færdigudlært lærer tjente til familiens ophold.
I 1968 flyttede de ind i et lille hus i nær Odense, hvor
Gerda fik arbejde på en nærliggende skole, mens Demitrios passede sine studier på teknikum.
Det var spændende for Demitrios at læse, men foruden
at kæmpe med det danske sprog, var der nu også krav
om tyskkundskaber, idet mange af lærebøgerne var
på tysk. De to har ofte fortalt om, hvordan de mange
gange kæmpede med de tyske stiløvelser til langt ud
på natten.
Ledøje-Smørum
Demitrios blev færdig med sin uddannelse i 1971 med
udmærkelse. Efter 2 måneder fik han job hos BW i København. Det betød, at familien i 1972 flyttede til Lyngkær i Ledøje-Smørum, hvor de har boet siden. Gerda
fik arbejde på Boesagerskolen, indtil hun på grund af

Demitrios Tsalapatis familie
1. Maria, * 1912 i Izmir, † 1997 Athen
Gift1 med
Stratos Tsalapatis, * 1910 i Izmir, † 1943 i Athen
		
2A. Kostas Tsalapatis (Frankrig) * 1932 i Athen, † 1995 i Lyon
			2Aa. Stratos
			2Ab. Tesos
			2Ac. Maria
		
2B. Nitsa Tsalapatis (Grækenland), * 1936 i Athen
			2Ba. Meletis
			2BbAspasia
		2C. Demitrios Tsalapatis (Danmark), * 1943 i Athen
			2Ca. Maria, * 1971
			2Cb. Katerina, * 1974
Gift2 med Aggelos Xiros, * 1895, † 1974
		Georgia Xiros (Grækenland), * 1947 i Athen
Efi
			Aggelos
		
Stratos Xiros (Norge), * 1949 i Athen, † 2004 i Oslo
			Marianna
			Eleni
sygdom forlod jobbet i 1982 Gerda og Demitrios har
to døtre, Maria fra 1971 og Katerina fra 1974. I 1981
fik Demitrios efter 15 års ophold i landet dansk statsborgerskab.
Inden militærjuntaen overtog magten i Grækenland
i 1967 nåede Gerda og Demitrios selv flere gange at
køre til Grækenland i sommerferien i deres lille Morris Maskot, igen blev de Jugoslaviske grusveje omtalt
med udtalt respekt. Efter juntaens fald blev det både
meget billigere og hurtigere at besøge hjemlandet. Demitrios mor – indbegrebet af en græsk mama – nåede
flere gange at besøge familien på Lyngkær. Hun ankom
med store tomater, eksotiske frugter, ouzo og spæn-

dende kager, som vi danskere på det tidspunkt slet ikke
kendte til. Til gengæld kunne vi give hende en dansk
spegepølse med tilbage til familien i Grækenland.
Demitrios har nu arbejdet i 34 år på MAN BW Diesel,
som har rod i det gamle BW. Først beskæftigede han
sig med udvikling af skibsmotorer, senere med vedligeholdelse af internationale forbindelser. Demitrios, som
nu er direktør, har i mange år haft en omfattende rejsevirksomhed til især Japan, Korea og Kina med fokus på
opgradering af informationer til licenshavere og tilpasning af kundernes aktuelle behov inden for skibsmotorer. Han mener, at den globalisering, han selv er en del
af, er nødvendig for virksomhedens overlevelse. Han
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regner med at fortsætte et par år endnu, inden otiummet
venter enten i Danmark eller som for en hel del andre
danskeres vedkommende under varmere himmelstrøg
f.eks. i huset på Evia i Grækenland.
Barndom og ungdom i Grækenland
Gennem flere tusinde år, har der været store veletablerede og velstående græske kolonier langs Lilleasiens
kyst. Denne kulturelt højtstående græskkatolske befolkning levede f.eks. fredeligt sammen med den muslimske befolkning i det osmanniske rige i flere hundrede år. De to befolkningsgrupper havde gensidigt gavn
af hinanden, således nød tyrkerne glæde af handelen
med befolkningen i de græske kolonier og deres forbindelser mod vest.
Som en udløber af Første Verdenskrig udbrød der
i 1918 krig mellem Grækenland og Tyrkiet. Denne
grusomme krig, som grækerne tabte, medførte at ca.
1.000.000 grækere mistede livet, og at ca.1.000.000
flygtede til hovedlandet, heriblandt Demitrios’ forældre. Demitrios’ mor var 8 år, da familien i 1920 flygtede
fra Smyrna (i dag Izmir) til Grækenland, og det fortælles, at familien om bord på flygtningebåden gav hendes
ene fletning bort for et stykke brød.
Demitrios husker, at familien helt frem til 1964 lyttede til
timelange Røde Kors-udsendelser i radioen, hvor flygtningefamilier fra Lilleasien efterlyste deres slægtninge.
Da bedsteforældrene kom til hovedlandet levede de i
en årrække i primitive flygtningelejre forskellige steder
i Grækenland, indtil de kunne begynde at etablere sig i
Athen. Andre i familien søgte lykken andetsteds, således bosatte Demitrios’ onkel sig i USA, hvor en gren af
familien stadig opholder sig.
Demitrios’ forældre mødte hinanden først i 30-erne i
Piræus, hvor hans mor havde en lille udstilling af hatte
efter at have uddannet sig til modist i Frankrig. De blev
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gift og fik i de følgende år to sønner og en datter, hvoraf
Demitrios er den yngste født i 1943.
Under krigen, hvor grækerne oplevede at være besat
af både italienerne og tyskerne, var forholdene især i
byerne ekstremt fattige og mangelen på mad og andre
fornødenheder katastrofal. Det betød, at bedsteforældrene for at sikre familiens fortsatte eksistens gav deres
madrationer til børnene, og derfor selv sultede ihjel.
Demitrios’ mor havde jo ved krigens begyndelse to små
børn, som skulle have mad og tøj på kroppen hver dag
for at klare sig. Det er en trist side af familiens historie, som avlede et voldsomt had hos de overlevende,
men måske har modstanden gjort stærk? I hvert fald er
Demitrios’ meget bevidst om, at når forældrene kunne
klare den modgang og de tab, de led under krigen, så
må han også kunne klare den modstand, som livet giver
ham.
Demitrios’ far, der var Røde Kors medarbejder, blev
dræbt under den borgerkrig, der i Grækenland fulgte
i kølvandet af Anden Verdenskrig. Demitrios var da
ni måneder gammel, og hans mor var nu uden forsørger og dermed alene om at klare dagligdagen og de
tre børns opvækst. Hun tog forskellige småjobs. I en
længere periode syede hun f.eks. knaphuller i hånden
for en dame, der fremstillede skjorter. Hun giftede sig
imidlertid igen med en god ven af familien, hvis kone
også var blevet dræbt under krigen. I det nye ægteskab
kom der yderligere to børn, en dreng og en pige. I respekt for de afdøde ægtefæller blev de to børn opkaldt
efter disse.
Indtil sidst i 50-erne var det en kamp at overleve i Grækenland, som var stærkt medtaget af besættelsestiden
og den efterfølgende borgerkrig. Herefter gik det som i
det øvrige Europa fremad, men Grækenland var stadig
et fattigt land, hvor det at få en videregående uddannelse var dyrt, en mulighed der lå helt uden for ræk-

kevidde for Demitrios og hans søskende.
For at skaffe bedre muligheder for sig selv og sin familie søgte mange grækere i disse år til andre lande,
en udvandring der danner baggrund for de store græske kolonier, der i dag findes i bl.a. USA, Sydafrika
og Australien. Også Demitrios og hans to brødre søgte
ud for at skaffe sig en bedre tilværelse, mens de to søstre blev gift i Grækenland. Heller ikke dette var helt
uden problemer, fordi en ordentlig medgift var en nødvendighed på den tid. Der blev lånt mange penge til
medgiften, og f.eks. fik Demitrios’ storebror, Costas,
ikke lov til at rejse udenlands før den ældste datter var
gift, fordi han først skulle være med til at sikre hendes
medgift.
Costas rejste som før nævnt til Frankrig. Han fik ingen
uddannelse, men han arbejdede på den samme fabrik
hele sit arbejdsliv med flere hædersbevisninger til følge. Han stiftede desuden familie og levede her til sin
død i 1995.
Demitrios’ lillebror, Stratos, kom til Danmark. Det var
meget magtpåliggende for Gerda og Demitrios at give
ham den nødvendige støtte til en videregående uddannelse. Det var jo det som Demitios nogle år tidligere
ikke havde kunnet få hos broderen i Frankrig. Da Stratos kom til Danmark, meldte han sig ind på Nordisk
Højskole for at lære dansk. Her mødte han imidlertid

Inger-Johanne fra Norge, så det endte med, at de to bosatte sig i Oslo, hvor Stratos uddannede sig til ingeniør,
og hvor de sammen fik to døtre. Stratos boede i Oslo til
sin død i 2004.
Gerdas og Demitrios’ to døtre oplever som slægtninge
før dem, at det kan give problemer at have tilhørsforhold til to kulturer. De har begge fået en uddannelse
i Danmark, men via opdragelse og påvirkning hjemmefra viderefører de familietradition med at rejse ud.
De har begge opholdt sig i længere perioder i Grækenland og har på den måde fået et godt kendskab til deres
græske baggrund. Alt i alt har de tilbragt en stor del af
deres voksenliv udenfor Danmark, måske ikke som de
forrige generationer for at få en bedre tilværelse, men
som deltagere i et mere internationalt miljø.
Kilder:
Artiklen er udarbejdet på grundlag af interviews
med Demitrios og Gerda Tsalapatis.
Fotos venligst udlånt af Dimitrios Tslapatis
Familietræ fremstillet af Fredi Paludan Bentsen efter
forlæg af Dimitrios Tslapatis
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Nye Genstande
Af Ledøje-Smørum Historisk Forenings registreringsgruppe
Igen i år har vi haft travlt i registreringsgruppen. På vores møder cirka hver anden uge har vi dels arbejdet med
at lave nye udstillinger i de forskellige montre, vi har i
huset, bl.a. har vi indrettet tre store montre i det store
mødelokale med titlerne: Barndom, Kvindens sysler
og Mandens sysler, dels har vi istandsat udstillingen i
Kvinderummet, gjort skolestuen fra 1950’erne færdig
og forberedt indretningen af stadsstuen fra 1920’erne.
Vi har også haft folk på kursus, så vi nu er klar til at
indføre vores samlings genstande i det nye edb-program, som Kulturarvsstyrelsen har indført. Endvidere
har vi fortsat arbejdet med at registrere de mange nye
genstande, som vi heldigvis til stadighed modtager fra
kommunens borgere.
I lighed med tidligere vil vi også i dette årsskrift nævne
nogle af de mange ting, som vi har modtaget i forrige
kalenderår.

I.P. Jørgensen skrev bogen ”Historiske Optegnelser
om Ledøje-Smørum Sogne – fra Oldtiden til den
nyere Tid”, der blev genudgivet i 1982 af LedøjeSmørum Historisk Forening og som man stadig
kan købe i foreningen. Stolen stod senere i datteren
Margrethe Jørgensens, gift Nørregaard, hjem.
Stolen vil fremover være at finde i vores stue fra
1920’erne.

I 2004 modtog vi bl.a.:
Fra Jens Skriver Nørregaard, Hellerup:
- en lænestol, som lærer I.P.Jørgensen fik, da han
stoppede med sit virke i 1915. På stolen sidder en
lille plade med indskriften:

Fra Inger Fischer, Valmuehaven, bl.a.:
- armbåndsur brugt af Ingers mor
- et lille kompas til at hænge i en halskæde
- en lille nål til fx et tørklæde
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- et lagen med monogrammet MB (Ingers mands
mormor)

I overensstemmelse med Hr. Brandinspektørens
Indstilling i Skrivelse af 30 f.m. beskikkes Herved
Husmand Hans Peter Hansen af Hove som Sprøjtefører ved Hove Sprøjte.”
Det ottekantede skilt
bærer følgende indskrift:
S : M.
H : W. SP.
N.ll.
Vi vil meget gerne
have hjælp til at tyde
denne indskrift!

Fra Merete og Preben Nordal, Præstetoften:
- en cerutpakke med indhold
fra 1943 (ses nu i montren
”Mandens sysler”)
- et par hjemmesko fra krigens tid. Skoene har stået
på Købmand Jeppesens loft
i Ledøje. Senere fik Lissie
Svendsen, Smedekrogen,
skoene, og hun brugte
så siden hen skoene som
sangskjuler til en fest hos
Merete og Preben Nordal

Fra Smørum Friskole (1975-2002):
- udstoppede dyr, heraf er nogle af fuglene lavet af
skolens biologilærer Karl Chr. Grove
Rasmussen på skolen
sammen med elever.
- diverse fysikapparater
- botanikkort, oprindeligt brugt på Søagerskolen
- 3 skolepulte, der sammen med de andre
effekter nu står i vores
skolestue

Fra Jytte Mathiesen, Frederikssund:
- et sprøjteførerskilt af messing brugt i Hove af Husmand Hans Peter Hansen, som var sprøjtefører ved
Hove Sprøjte. Med skiltet følger en tilladelse:
”Kjøbenhavns Amts Søndre Birk, den 10. maj 1905.

Vi siger tak til de mange, som har været med til at give
os en stor og bred samling som muliggør såvel faste
som skiftende udstillinger, der kan give medlemmer og
andre besøgende et billede af vores historie og dermed
et godt udgangspunkt for at forstå vores egen tid.
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Årets gang i Ledøje-Smørum Lokalarkiv 2005
Af Ingrid Bay
Handleplanen for 2005 må siges at være ved at være opfyldt.
Registreringen af fotos skrider som sædvanligt fremad,
og arkivet har nu registreret ca. 3000 fotos, herunder er
der taget hul på ”problembørnene”. En anseelig del af
billederne er indscannet. De arkivfonde, der endnu ikke
er registreret til Arkibas, bliver ordnet og indtastet, og
de arkivfonde, der tidligere er blevet registreret, bliver
gennemgået.
Efter en stagnation i leveringen af videoer fra Kanal
Sjælland med lokale nyhedsudsendelser, modtager vi
nu regelmæssigt bånd, som gennemses og registreres.
Denne forøgede tilførsel af videobånd har bevirket, at en
yderligere oprydning i arkivets gemmer har været nødvendig, og bogbestanden er nu ved at blive gennemgået
for at blive sorteret og registreret.
I løbet af året er der indkøbt 1 pc, 2 printere (en farveblækprinter til billeder og en monolaserprinter til skriftligt amteriale), 1 scanner og et lille tv med videoafspiller
til gennemsyn af Kanal Sjællands lokaludsendelser.
Lokalarkivets hjemmeside fungerer fint, og har hjulpet
brugerne med at få kontakt til medarbejderne på Lokalarkivet.
Lokalarkivets personale har afholdt 5 møder, og Lokalarkivrådet har afholdt 2 møder i løbet af 2004/2005.
I november 2004 besøgte medarbejderne på LedøjeSmørum Lokalarkiv Ballerup Stadsarkiv. Det var en inspirerende visit til et velfungerende arkiv.
Foråret 2005 fik vi selv besøg af de ansatte fra Ølstykke
Lokalarkiv, og det gav anledning til et meget spændende
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møde i september på Ølstykkes Lokalarkiv, hvortil også
Stenløses Lokalarkiv var inviteret.
Vedtægterne for Ledøje-Smørum Lokalarkiv blev som
varslet ændret med de små tilføjelser og ændringer, de
faktiske forhold og Sammenslutningen af lokalarkiver
(SLA) krævede. Vedtægterne blev sendt til Kulturelt udvalg, som tog sagen til efterretning. Vedtægterne er efterfølgende sendt til SLA, som også har godkendt dem.
Smørum gamle skole er renoveret. Lokalerne er blevet
meget smukke og lyse, men det har vist sig, at processen alligevel ikke var tilendebragt, idet en vandskade har
bevirket, at taget nu må udskiftes.
Omkring årsskiftet 2004/2005 blev det besluttet, at Ledøje-Smørum Kommune som et led i kommunalreformen skulle sammenlægges med Stenløse Kommune og
Ølstykke Kommune. Dette får naturligvis også indvirkning på arkivernes fremtidige skæbne. I sammenlægningens fase 1 er der udarbejdet en statusrapport vedrørende
arkivernes betingelser og virke i de 3 kommuner.
Den nye kommunale struktur betyder, at arkiverne i
fremtiden vil komme til at høre ind under centret for
Kultur og fritid. I slutningen af 2005 vil der i fase 2 foreligge en analyse og en ny rapport, som vil pege på en løsning for arkiverne i Egedal Kommune. Der vil dog først
være tale om en endelig afklaring, når det politisk valgte
sammenlægningsudvalg har taget stilling til sagen.

Historisk Forening 2005
af Per E. Tidgen
Ved årets begyndelse troede vi, at de store ombygningsarbejder var så vidt fremskredne, at vi kunne gå
i gang med at retablere vore udstillinger og få færdiggjort Skolestuen. Der manglede kun at blive lagt nye
tagsten. Taget var flere steder så utæt, at det i efteråret
2004 bl.a. havde regnet ned i vort nyistandsatte mødelokale. Byrådet havde bevilget de nødvendige penge,
men manglede godkendelse fra indenrigsministeren.
Som følge af kommunalreformen skal alle større anlæg
godkendes i ministeriet. ”Rige” kommuner må ikke
bare bruger løs af kapitalen inden sammenlægningerne
finder sted.
Godkendelse kom i foråret og da taget blev åbnet i september, stod det dog klart, at det ikke
kun var en udskiftning at tagsten og
lægning af et undertag. Store dele af
tagkonstruktionen skulle også udskiftes. ”Fagfolkene” havde håbet,
at udskiftningen, der skete sidste år,
ville være tilstrækkelig. Det var det
altså ikke.
Det har betydet, at både Skolestue
og Julies Køkken måtte rømmes,
for at loft og tag kunne understøttes mens tagkonstruktionerne blev
udskiftet.

i samarbejde med Biblioteket H.C. Andersen-året med
en storslået aften i Kulturhuset med Skoleinspektør
Johnny Petersen, som fortalte om mennesket bag eventyrdigteren. Vi fik på en levende og inspirerende måde
at vide hvem H.C. Andersen var, hvem han havde omgang med, om hans kærlighed og venskaber og rejser i
ind- og udland.
Lørdag d. 5. februar var der tur til Nationalmuseet, der i
årets første måneder havde en spændende særudstilling
med titlen ”Herregårde. 500 års drøm og virkelighed”.
Vi var 30 medlemmer, der fik en festlig modtagelse, da
Nationalmuseet, i anledning af fastelavn, var udgangspunkt for et fastelavns- og karnevalsoptog gennem Kø-

Den 11. januar startede foreningen
Taget på Smørum gamle Skole bliver
renoveret i disse uger
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benhavn. Det Kgl. Musikkonservatoriums Børnekor,
der skulle deltage i optoget, var flot udklædt til lejligheden og underholdt inden starten med sang i forhallen.
Ud over denne ekstraordinære velkomst fik vi en interessant gennemgang af herregårdslivet og hvordan det
har ændret sig gennem de 500 år. Efter rundvisningen
var der tid til en hyggetid med kaffe og kage i den lille
automatcafe ved siden af forhallen.
Lørdag d. 5. marts var den ordinære generalforsamling, som igen kunne afholdes i vort eget mødelokale.
Fremmødet var igen stort, så pladsen var meget trang,
men alle glædede sig over det nyistandsatte mødelokale. Formanden gennemgik årets forløb, som jo havde
været præget af det store renoveringsarbejde. Under
renovering af facaden var der konstateret megen fugt
i murene, og denne fugt havde angrebet tagrem og
spær over mødelokale og kvinderum. Formanden omtalte også spørgsmålet om den fremtidige registrering
af vore museumseffekter. Det bliver på Kulturarvsstyrelsens dataprogram. Dette betød, at vi skulle have 2
medlemmer fra registreringsgruppen på kursus, for at
sikre at vi bruger det nye program korrekt. Formanden
takkede Elisabeth Bentsen og Lisa Christensen fordi de
brugte 2 dage på dette kursus.
Den kommende kommunesammenlægning har ikke
beskæftiget sig med de foreningsmæssige aspekter.
Men på bemærkninger fra salen kunne formanden konstatere at foreningen ønskes videreført som selvstændig for Ledøje-Smørum, men gerne med et samarbejde
med Ølstykke og Stenløse historiske foreninger. Formanden sluttede beretningen med at takke bestyrelse
og arbejdsgrupperne for et godt arbejde og samarbejde
i årets løb. Både beretning af regnskab blev godkendt
uden bemærkninger. Valg af bestyrelse, revisorer og
suppleanter foregik hurtigt, idet der var genvalg på alle
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Lurblæserne hilser velkommen til Gjorslev Slot

poster.
Sikken dejlig dag vi havde på forårsturen til Stevns og
Gjorslev slot lørdag d. 28. maj. Modtaget med lurblæsning af guiden, Jesper Jørgensen og vor egen Ib Lolck
fra musikskolen, Til denne tur var tilmeldingen så stor,
at vi måtte bede Poul fra Otto’s Turist skifte den bestilte
bus til en endnu større. Rundvisningen på Gjorslev Slot
havde næsten ødelagt tidsskemaet, men vi nåede både
Holtug Kirke, at spise på Højeruplund Traktørsted og
frem til Lille Heddinge Rytterskole, hvor en engageret
museumsmedarbejder gav os et indblik i datidens undervisningsformer og i hvordan man afstraffede uregerlige og dovne elever.

Derimod var det i hast arrangerede besøg på Kroppedal Museum til udstillingen ”Den rige Vestegn” meget
fint besøgt. Turen var egentlig overtegnet, men der var
et par enkelte frafald, så vi holdt os lige under de 30
personer. Museumsinspektør Linda Boye, som vi kender fra udgravningerne i Ledøje-Smørum, var hovedansvarlig for udstillingen. Hun gav os en grundig gennemgang af de mange fund og fortalte bl.a. hvordan
man, ved hjælp af skeletrester og den måde den døde,
var lagt i graven, kunne bestemme om det var en mand
eller en kvinde. Alt det udstillede er fra udgravninger
i Taastrup. Udstillingen skal i øvrigt på rundtur i Danmark, når den afsluttes på Kroppedal.

I skolestuen på Lille Heddinge Rytterskole

Lørdag d. 3. september var der besøg hos Ølstykke
Historiske Forening, der holdt
Mølledag, med åbent hus i mølle og museum. Vejret var fint
dog med lidt blæst, men det betød bare at møllen kunne sættes
i gang. Møllen er flot istandsat
og der er en fin udstilling i både
mølle og i møllerens bolig.
Desværre var der ikke mange af
vore medlemmer der var mødt.
Var det fordi turen var annonceret før sommerferien eller var
det emnet?

Årets efterårsrejse, som endnu engang arrangeres af
Bodil Smith og Erik Hjortkær. Turen gik til Kroatien
og omtales andet sted.
Onsdag d. 23. november får vi besøg af Henrik Ler-

Fra besøget på Kroppedal.
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Samarbejdet med kommunens venskabsby Dassel er
under fortsat udvikling. Således har 4 af vore medlemmer været i Dassel til deres Hubertusdag i august. Indkvarteringen skete privat og Ledøje-Smørum Kommune giver et meget flot tilskud til rejseomkostningerne.
Invitationen modtog vi sidste år, da de var her og vi vil
sørge for en invitation til dem for 2006. Tidspunktet er
endnu ikke fastsat. Men det kunne være til Vågen By
eller et andet arrangement, hvis noget spændende viser
sig snart.

Fra besøget på Kroppedal. Til højre museumsinspektør
Linda Boye i snak med turens tilrettelægger Inga Nielsen.

dam fra Folkeuniversitetet i Roskilde. Det var også en
Dronning Margrethe, der første os ind i en union, der
skulle sikre fred i området. Henrik Lerdam fra Folkeuniversitetet i Roskilde førte os gennem emnet: Kalmarunionen.
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Som det kan ses andet sted i Årsskriftet har vi mange
sponsorer fra det lokale erhvervsliv. Uden deres støtte
vil vi have svært ved at gennemføre de mange arrangementer og udgivelse af Årsskrift og SMÅNYT. Men
også de historiske foreningers fællesskab ”Dansk Lokalhistorisk Forening” støtter udgivelsen af Årsskriftet.
En hjælp vi er meget glade for.
I år har vi desuden fået en meget stor hjælp fra Nordeafonden, idet den har sponseret glasdøren ind til Skolestuen, så den altid kan beses, også uden at vi selv er til
stede og kan låse op.
Tak til alle, der har hjulpet os, tak til bestyrelsen, der
har holdt 6 bestyrelsesmøder, til registrerings- og den
praktiske gruppe, der har haft 18 arbejdsaftener.

En stor tak til vore sponsorer,
der gør det muligt at udgive Årsskrift 2005
Balthasar-Gruppen v/Cand. pæd. Jens Jørgen Nygaard, Ledøje
Benny Johansen & Sønner A/S, Kirkevej 8, Ledøje
Bo Grønt, Råbrovej 19, Lille Smørum

Buehøjgård Møbler A/S, Hove Bygade 4, Hove
Dansk Lokalhistorisk Forening

Ejendomsmæglerfirmaet Viggo Axelsen, Flodvej 73B, Smørumcentret

Gartneriet Rosenlund v/Aage Jacobsen, Skebjergvej 33, Smørumnedre
Lille Smørum Krydderurter, Skebjergvej 24, Lille Smørum
Murermester Brdr. Theisen, Stangkær 1, Smørumnedre

Nordea A/S (Smørum afd.), Flodvej 75, Smørumcentret
Otto’s Turist, Råbrovej 3, Ledøje
Revisionsfirmaet Evan Klarholt, Riskær 5, Smørumnedre
SKP, Tømrer- & Snedkerfirma, Tørveslettevej 5, Smørumnedre
Smørum Boghandel v/Ebbe Foged, Smørumcentret
Smørum Golfcenter, Restaurant Caddie, Skebjergvej 46, Smørumnedre
Smørum VVS, Kirkevangen 7, Smørumovre

