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Forord
Hvad var det, der skete for 25 år siden? Var det nu for
25 år siden, eller var det før eller måske senere? Har vi
billeder af begivenheden, og hvem er det, der er med
på billedet?
Det kan være svært at skrive "historien" om sig selv
eller andre. Hvis man ikke er i besiddelse af optegnelser og referater eller andet nedfældet materiale, er
det uhyre svært. Derfor er det så meget mere prisværdigt, at nogle alligevel siger ja til opgaven, selvom
materialet, der skal danne grundlaget, kan være mangelfuldt. Det betyder også et stort efterforskningsarbejde i avisartikler og arkiver. Og der skal findes frem til
personer, der formodes at kunne huske detaljer om de
begivenheder, der har fundet sted.
Når Årsskriftets redaktion henvender sig til mulige forfattere, oplever vi, at nogle kan dykke ned i posen og
hive billeder og optegnelser frem, og at andre mangler
"hukommelsen" i form af optegnelser, dagbøger eller
mødereferater.
Alligevel er det lykkedes at samle oplysninger til et,
også denne gang, flot og læseværdigt Årsskrift.
Vi fortsætter artikelserien med de lokale partiforeninger, der selv skriver om deres historie og deres
indflydelse på det samfund, vi har og lever med her i
kommunen.

Vi har også en artikel om oplevelser fra skoletiden her
i kommunen. Dengang der var kakkelovn i klassen, og
hvor man skiftede fodtøj, inden man kom ind. Dengang
hvor flere årgange blev undervist i samme lokale, og
senere var med til at skabe det samfund, vi alle nyder
godt af i dag. Det skulle gerne blive til en artikelserie,
som i tekst og billeder belyser den tid, hvor Smørum Gl.
Skole fungerede som skole. Et led heri bliver den
skolestue fra 1950'erne, som vi nu forsøger at skabe.
Læsere med lignende oplevelser hører vi gerne fra, så
deres historie også kan indgå og bruges til forståelse af
udviklingen.
Med Årsskriftet prøver vi at beskrive de ting, vi bruger
og har brugt samt fastholde de begivenheder, der har
præget os og livet her i kommunen. Ikke for at stoppe
udviklingen, men for at sikre, at den ikke går i glemmebogen.
Vi siger tak til alle, der har bidraget til Årsskriftet, og til
alle, der har hjulpet foreningen i det år, der nu er gået
og til de sponsorer, der har muliggjort udgivelsen.
God læselyst.
Glædelig jul og godt nytår.
Per E. Tidgen
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Vækst og turbulens
omkring Smørum Kirke
Af sognepræst Edith Thingstrup
I årene efter Anden Verdenskrig er livet omkring
Smørum Kirke naturligt nok blevet præget af den store
befolkningsvækst i området - ikke mindst Smørumnedres forvandling fra landsbysamfund til københavnsk
forstad. Det har sat et vist præg på kirkebygningen - og
i høj grad præget kirkens præster, personel, bygninger
og ikke mindst de diskussioner, der er blevet ført i
menighedsrådet.
Denne artikel beskriver forholdene omkring Smørum
Kirke med baggrund i menighedsrådets arbejde og
drøftelser1 fortrinsvis i perioden fra Anden Verdenskrig
til 19952 - men med visse henvisninger til begyndelsen
af 1900-tallet for at kunne illustrere udviklingen. Beskrivelsen kommer ind på henholdsvis kirkens udseende, sognets udbygning, kirkens præster3 og menighedsrådene i denne periode.
Kirkebygningen og dens restaurering
Smørum Kirke beskrives i menighedsrådets protokol4
som: “en romansk kampestensbygning, hvis kor er nedbrudt og skibet forlænget mod øst i gotisk tid. Hvælvingen, våbenhus af kridtsten mod nord og tårnet mod
vest tilbyggedes samt våbenhus i syd. Alter og altertavle er rigt billedskærerarbejde fra 1614 med oprindelige malerier. Den skårne prædikestol er fra samme
tid. Der er 130 sæder i Kirken (…) Kirken er fortrinligt
vedligeholdt”.
Datidens menighedsråd var ikke synderlig bevidste om
den arkæologiske rigdom, der gemte sig på indersiden
af kirkemurene i form af overdækkede kalkmalerier. For
menighedsrådet skrev: “Udover altertavle og prædikestol findes ingen mindesmærker af særlig kunstnerisk
eller arkæologisk værdi”.
I begyndelsen af 1930’erne havde man under alle omstændigheder ikke selvstændige midler til at fremdrage
4

kalkmalerierne. Kirken var ejet af Københavns Universitet - og det passede menighedsrådet ganske godt.
Rådet erklærede sig “tilfreds med de bestående ejendomsforhold og ønskede afgjort ikke at overtage kirken”. Menighedsrådet gjorde endda i 1932 opmærksom på det økonomisk problematiske ved en over tagelse. “Sognenes kirkelige ligning er usædvanlig høj
(…) i Smørum Herred 1,4 pct. af skattepligtig indtægt.
Befolkningen er i høj grad kriseramt. En forøget udmeldelse af Folkekirken kan befrygtes, derfor vil menighedsrådet nødig udsætte sognet for yderligere belastning af kirkeskatten ved en overtagelse af kirken”. Ikke
desto mindre blev kirken i 1934 overdraget til menigheden.
I slutningen af 50’erne var velstanden i Danmark vokset markant. Og i 1958 begyndte Smørum menighedsråd at tænke på at fremskynde arbejdet med fremdragning af kalkmalerierne. Drøftelserne pågik i flere år.
Arbejdet var så bekosteligt, at man søgte tilskud. I 1961
tilbød Nationalmuseet et tilskud på 1.000 kr. fra Eilschou-Holms legat til hjælp med restaureringen af kalkmalerierne. Og i 1962 vedtog menighedsrådet enstemmigt, at sætte arbejdet i gang. I begyndelsen af 1963
antog man et tilbud fra konservator, Olaf Heldvig - og i
august 1963 var restaureringen færdig. Ud over tilskuddet fra Eilschou-Holms legat bidrog Nationalmuseet
yderligere med 1.000 kr. og Menighedsrådenes fond
med 2.000 kr. Dertil kom et lån fra stiftsmidlerne på
5.500 kr.
I slutningen af 60’erne kom restaureringen af selve
kirken på dagsordenen. I 1967 indledte menighedsrådet drøftelser med arkitekt, Knud Klinte, om planlægningen af det indre af Smørum Kirke. I 1968 godkendte rådet et skitseforslag til restaurering af kirken og ansøgte om lån til arbejdet hos Kirkeministeriet.
Processen blev ganske langvarig, idet rådet ønskede at
gennemføre mange forandringer samtidig - bl.a.
udvidelse af koret (fjernelse af bænke) og ombygning
af orglet. I 1970 blev arkitekt Klinte pålagt at udarbejde
et endeligt projekt, og i 1971 vedtog rådet at afsætte
ca. 350.000 kr. til restaurering af kirken. Men i 1972 gav
Nationalmuseet udtryk for bekymring over planerne om
at udskifte stoleværket. Museet kunne heller ikke billige

tanken om at udhugge glugger i dåbsværelsets mur.
Menighedsrådet besluttede derfor at beholde det
forhåndenværende stoleværk i ombygget skikkelse.
Også den runde alterskranke blev bevaret, idet den lige
forbindelse til muren i begge sider skulle fjernes.
Smørum kirke var lukket nogle måneder og blev genåbnet i december 1972.
Overvejelserne om et nyt orgel fortsatte. De var genstand for drøftelse igen i midten af 1980’erne. I 1986
besluttede menighedsrådet at anskaffe et nyt orgel.
Smørum Kirkes hidtidige orgel var bygget i 1899. I 1988
blev det nye orgelprojekt godkendt til en pris af 972.000
kr. eksklusiv moms. Det nye orgel blev opført af orgelbygger Poul Gerhardt Andersen, Bagsværd. Orgelet
blev indviet i 1989.
I begyndelsen af 90’erne var kirkens tag hårdt medtaget - bl.a. pga. råd. Med tagrenoveringen af Smørum
Kirke i 1993 gennemførte menighedsrådet den sidste
større istandsættelse af kirken. Det nye tag blev støbt
med blyet fra det gamle på selve kirkegården og efter
traditionelle metoder.

865 beboere”. Datidens menighedsråd forventede ingen synderlig udbygning af sognet: “Udvidelse af kirkegården vil næppe blive påkrævet i overskuelig fremtid”.
Men i midten af 1960’erne steg befolkningstallet til
ca.1.500 indbyggere - og der var udsigt til at udviklingen ville fortsætte i højt tempo. I 1965 sendte Smørum
menighedsråd derfor et brev til sognerådet med ønske
om at sikre en grund til kirke og præstebolig i lyset af
den forventede voldsomme befolkningstilvækst.
Befolkningstilvæksten var også anledning til, at menighedsrådet i 1966 overvejede at oprette en menighedsbørnehave. Ideen blev dog aldrig realiseret.
Befolkningstilvæksten og den øgede velstand gav sig
mange udslag. I 1967 drøftede menighedsrådet det stigende antal parkeringer på kirkegården, og hvordan
man forhindrede det. Man drøftede en bedre udnyttelse
af pladsen på kirkegården gennem oprettelse af urnegravsteder. Man tog initiativet til en folder, der skulle
gøre nye beboere opmærksom på kirken. Og så
overvejede rådet køb af graverbolig. Det blev realiseret
i 1970 med køb af “Smedebakkehuset”.
Smørum menighedsråd har engageret sig i sognets liv
på mange måder. Op gennem 1900-tallet og frem til
midten af 1960’erne var det fast kutyme, at menighedsrådet uddelte julehjælp til en række gamle - typisk 2030 kr. per person til en kreds på fire-fem personer,
hovedsagelig kvinder. Andre godgørende aktiviteter
omfattede en husstandsindsamling i sognet i 1959 på
baggrund af Grønlandsskibet Hans Hedtofts forlis.
Formålet med indsamlingen var at yde hjælp til de
efterladte efter katastrofens ofre.

Smørum Kirkes tag under istandsættelse
Udbygningen af sognet
I begyndelsen af 1900-tallet var Smørum stadig et mindre samfund. Af menighedsrådets protokol5 fremgår
det, at “befolkningstallet i de seneste år [har] været ret
konstant - i 1916: 829, i 1923: 855, i 1927: 891 og 1931:

I 1968 gav menighedsrådet tilladelse til udlån af kirken
til en filmoptagelse. Forfatteren Henrik Stangerup og
Asa Film skulle optage spillefilmen “Giv Gud en chance
om søndagen”. I filmen fik Ulf Pilgaard sin første
filmhovedrolle som en ung folkekirkepræst i krise, såvel
arbejdsmæssigt som i privatlivet. Filmen skildrede
mødet mellem en moderne veluddannet mand og et
traditionelt landsogn. Det kunne have været Smørum også i virkeligheden. Menighedsrådet var velvilligt ind5

menighedsrådet i 1974 drøftede anlæggelsen af en ny
parkeringsplads.
En væsentlig konsekvens af befolkningstilvæksten bestod i, at der blev behov for mere gejstlig betjening.
Derfor vedtog menighedsrådet i 1974 at oprette en fond
i præstelønningskassen til bygning af en præstebolig i
Smørum. I juni 1976 ansøgte man om ansættelse af en
ekstra præst. Og i oktober 1976 besluttede Kirkeministeriet at bevilge Ledøje-Smørum pastorat en residerende kapellan. I forbindelse med ansættelsen af
Knud Fensteen Madsen i embedet i 1977, købte man
yderligere en præstebolig (ud over Ledøje Præstegård).
1970’erne var en periode, hvor udviklingen for alvor tog
fart. Alene fra 1970 til 1980 steg befolkningen i LedøjeSmørum fra ca. 3.000 til ca. 8.000 indbyggere6. Det blev
en periode, hvor menighedsrådet ansatte en kordegn
og lejede et kontor, hvorfra man kunne styre menighedens anliggender.

Henrik Stangerups ansøgning om tilladelse til at filme i
Ledøje Kirke

For bedre at kunne betjene sognebørnene gik menighedsrådet i 1978 i gang med at projektere et konfirmandhus i Smørumnedre. I 1979 blev skødet på grunden overdraget af borgmester Eigil Paulsen. Menighedsrådet havde en række møder med arkitekt P. Danø
i løbet af 1980, som også var det år, man indhentede
kommunal byggetilladelse til konfirmandhusets opførelse. Konfirmandhuset stod færdigt i 1981 og blev
indviet i april.

stillet over for filmselskabets anmodning om at låne
kirken. Men rådet stillede “krav om, at replikker og
optrin skal være sømmelige så det ikke strider mod
kirkens rette brug”. Filmen indbragte i øvrigt menigheden 200 kr. fra filmselskabet.
De moderne tiders skyggeside meldte sig også for
kirken i november 1973 pga. forbudet mod søndagskørsel. Menighedsrådet måtte flytte den ene søndagsgudstjeneste til lørdag kl. 15.00, hvorimod højmessen
hver anden søndag fortsat skulle holdes kl. 10.30.
Forbudet mod søndagskørsel har dog næppe haft
nogen særlig langsigtet effekt på bilismen, al den stund
6

Konfirmandhuset

De gamle menighedsråd i begyndelsen af 1900-tallet
havde ikke fantasi til at forestille sig det. Men kirkegården ved Smørum Kirke blev udvidet i flere etaper - senest i 1996, hvor det nye, runde kirkegårdsareal blev
taget i brug.
Kirkens præster
I perioden fra Anden Verdenskrig til 1995 har Smørum
Kirke haft syv faste præster. Cand. theol. Niels Gottschalck-Hansen var præst i Smørum i perioden 19381959. Ved siden af sit embede var han en flittig konservativ politiker, der opnåede valg til Folketinget i 1950 i
Københavns Amt, og han forblev medlem frem til sin
død i 1968. Gottschalck-Hansen opnåede at blive formand for Folketingets finansudvalg og var en overgang
på tale som forsvarsminister.
I 1959 blev Gottschalck-Hansen præst i Garnisons
kirke. Hans afløser i 1960 blev cand. theol. Niels
Zeuthen. Niels Zeuthen forblev i embedet til han valgte
at blive sognepræst i Tåstrup Nykirke i 1979. Ved siden
af sine opgaver som sognepræst var Zeuthen en overgang flyverprovst.
Cand. theol. og seminarieadjunkt Knud Fensteen Madsen blev Smørums første residerende kapellan. Han
bestred embedet fra 1977 til 1979, hvorefter han tiltrådte som sognepræst i Vejen-Læborg.
Efterskoleforstander Frederik G. Sørensen afløste Niels
Zeuthen som sognepræst i 1979. Frederik G. Sørensen
varetager fortsat embedet.
Lærer Christian Bjernager blev residerende kapellan
og præst i Smørum i 1980. Bjernagers embedsperiode
var præget af lange sygdomsforløb - og han blev meddelt sin afsked i 1985. Bjernager blev siden konstitueret
sognepræst i Ballerup fra 1988 og sognepræst sammesteds i 1993.
Bjernagers afløser blev cand. theol. Svend Kjærgaard,
som fik embedet i 1986. Han blev i 1988 sognepræst i
Esbønderup. Cand. theol. Birgitte Knudsen fik embedet
i 1989 og bestred det til 1995.

I årene fra Anden Verdenskrig til 1995 har andre
præster i kortere perioder virket i Smørum. Det gælder
Valdemar Kristensen, der blev konstitueret i nogle
måneder i 1978. Dertil kommer Hugo Assingbo, der i
1984 blev vikar for Bjernager og i 1985 konstitueret
sognepræst i hans sted. Endelig kommer Jørgen
Bernsted, der var konstitueret efter Svend Kjærgaards
afgang.
Menighedsrådene og deres drøftelser
Smørum sogn har haft otte menighedsrådsformænd i
perioden 1953 til 1995. Gårdejer Anders Pedersen,
Smørumovre var formand i perioden 1953 - 1957.
Tømrermester Thorstein Bjørnsson, Hove, var formand
i perioden 1957 - 1961, mens gårdejer Sigurd Sørensen, Smørumnedre spændte over hele tre perioder fra
1961 til sin død i 1972. Herefter overtog parcelist Henry
Kierulff, Hove, formandskabet og bestred det til 1973.
Hans afløser blev seminarieadjunkt (senere - rektor)
Paul Heide, Smørumnedre, som var formand i perioden
1974 - 1978. Herefter blev gartneriejer Aage Jacobsen,
Smørumnedre, formand. I 1985 overtog overassistent
Else Thomsen, Smørumnedre, hvervet. Hun sad imidlertid kun ét år, hvorefter direktør Ole Holsted-Sandgreen, Smørumnedre, i 1986 blev formand for Smørum
menighedsråd. I 1990 indledte håndarbejdslærer Grete
Moesgaard, Smørumnedre, sin formandsperiode. Hun
bestred hvervet frem til 2000.
Menighedsrådet i Smørum tegnes selvfølgelig af langt
flere personer end menighedsrådsformændene. Af
menighedsrådets protokoller er det imidlertid ikke
muligt at få et detaljeret indtryk af de politiske skillelinier. Men noget tyder på, at der har været en del, hvis
man måler på antallet kampvalg til menighedsrådet7.
Kampvalg til menighedsråd hører til sjældenhederne i
dansk kirkeliv - men Smørum har været en af undtagelserne. Det kunne tyde på såvel personlige konflikter i menighedsrådet - men også mere strukturelle konflikter mellem land og forstad. For ikke at tale om konflikter mellem missionsfolk og andre slags folkekirkemedlemmer.
Langt de fleste sager i perioden blev dog afgjort i mindelighed. Det fremgår af protokollerne, at menigheds7

rådene i fuld enighed igangsatte stribevis af aktiviteter,
lokalt kirkeligt arbejde, debatmøder, ældreudflugter, anskaffelse af kirkekunst, nyt dåbsfad, altertæppe, nye
messehageler m.m. Disse mange tiltag tegner billedet
af et aktivt menighedsliv.
Både protokollerne og samtidige avisudklip efterlader
imidlertid også indtryk af, at nogle perioder har været
præget af meget store politiske, teologiske, strukturelle
og personlige uoverensstemmelser. Det gælder bl.a. i
relation til sognepræst Frederik G. Sørensens person, i
spørgsmålet om istandsættelse af Ledøje Præstegård
og med hensyn til købet af en præstebolig i Smørum.
Ansættelsen af Frederik G. Sørensen gav anledning til
betydelige kontroverser i mere end et årti. I gentagne
tilfælde gav såvel Frederik G. Sørensens indremissionske teologi, hans form og de personlige uoverensstemmelser, den medførte, anledning til lange drøftelser i menighedsrådet. Menighedsrådsdagsordenerne
var i lange perioder - hele vejen op gennem 80’erne præget af lukkede punkter og drøftelser til over midnat.
Dertil kom en betydelig korrespondance mellem
menighedsråd og biskop - og menighedsråd og Kirkeministerium. Det skyldtes bl.a., at et flertal i menighedsrådet adskillige gange i perioden 1982-1984 erklærede
mistillid til Frederik G. Sørensen. Dette flertal søgte at
overtale præsten til at søge et embede i et andet sogn,
idet man bl.a. ikke mente, at hans modstand mod vielse
af fraskilte samt modstand mod kvindelige præster
“hørte til i et forstadssogn til København”8. Frederik G.
Sørensen mente imidlertid, at der var tale om en åndskamp, og at problemerne skyldtes menighedsrådet,
der ikke havde noget forhold til kirken9. Også i 1988 gav
forholdet til Frederik G. Sørensen anledning til uro.
Sørensen havde kritiseret sin kollegas Svend Kjærgaards personlige levnedsførelse og kaldt ham “adulter” - det latinske ord for horekarl - idet Kjærgaard levede i et papirløst forhold10. Trods utilfredsheden fastslog biskop Johannes Johansen i flere omgange, at
menighedsrådet ikke er ansættende myndighed og indskærpede, at præsten i sin embedsførelse er uafhængig af menighedsrådet.
Fra midten af 80’erne var istandsættelse af præstegår8

den i Ledøje og køb af en ny præstebolig i Smørum
jævnligt tilbagevendende punkter på menighedsrådets
dagsordener. Disse to emner gav anledning til betydelige uoverensstemmelser, såvel internt i Smørum
menighedsråd som imellem de to sognes menighedsråd. En særlig anstødssten i forholdet mellem de to
menighedsråd var yderligere, at Ledøje per automatik
besatte formandsposten for fællesmenighedsrådet,
selvom Smørum sogn var langt det største.
I 1986 vedtog et flertal i fællesmenighedsrådet at købe
et bestemt hus som ny præstebolig i Smørum. Dette
køb blev efterfølgende underkendt af et flertal i
Smørum menighedsråd, som havde kompetencen i
denne sag. Den forsmåede sælger fremsendte derefter
et erstatningskrav. På baggrund af denne sag valgte
adskillige medlemmer af Smørum menighedsråd - og
hele Ledøje menighedsråd - i 1987 at melde sig ud af
Folkekirken. Formålet var at kunne udtræde af
menighedsrådet og fralægge sig ansvaret for rådets
dispositioner. En anden præstebolig i Smørum blev
købt samme år.
Allerede i 1987 besluttede Smørum menighedsråd at
støtte en afhændelse af Ledøje Præstegård. Man vurderede, at det ikke var muligt at rejse midler til en
istandsættelse. Men salget af præstegården blev gang
på gang udsat, mens man vurderede mulighederne for
at købe eller opføre en ny præstebolig i Ledøje og drøftede dette med menighedsrådet i Ledøje11. I 1989 traf
man imidlertid beslutning i de to menighedsråd om salg
og om at igangsætte bygning af en ny præstebolig i
Ledøje. Dette punkt gav anledning til betydelig
uenighed om de økonomiske rammer for projektet, som
nogle medlemmer af Smørum menighedsråd fandt alt
for “prestigepræget”.
Den mest mærkbare konsekvens af uoverensstemmelserne mellem de to menighedsråd blev, at Smørum
menighedsråd i 1990 opnåede en kassedeling i forhold
til Ledøje og nedlæggelse af den fælles præstegårdskasse. I 1991 diskuterede de to menighedsråd igen det
“utålelige forhold de to menighedsråd imellem”.
Fællesmenighedsrådet blev derefter afviklet. Man tog
konsekvensen af det dårlige forhold mellem menig-

hedsrådene og besluttede at styre sine pengesager,
sine kirker (herunder de ansatte ved kirkerne) og sine
præsteboliger hver for sig. Man fravalgte dermed det
oplagte alternativ, der bestod i at fusionere de to menighedsråd og tage konsekvensen af, at de to sogne i
de fleste sammenhænge er én enhed - såvel med hensyn til kirkelig service som kommunalt.

4

Referat af syn den 15. november 1932.

5

Referat af syn den 15. november 1932.

6

Historiske tal fra befolkningsprognose 2000-2014,
Ledøje-Smørum Kommune.

7

Man kan konstatere, at menighedsrådsvalgene i
1953 (tre lister) og 1957 (to lister) var præget af
kampvalg. Valgene i 1961 og 1965 var fredsvalg
med én fælles liste. Valget i 1969 bød så igen på tre
lister - mens valget i 1973 kun bød på én liste.
Valget i 1979 var et kampvalg. Valget i 1984 bød på
tre lister. Valget i 1988 var et fredsvalg - mens valget i 1992 bød på to lister.
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Frederiksborg Amts Avis 19. september 1984.

9

Politiken 27. september 1984.

Selvom de to sogne i dag fungerer separat, er der dog
stadig en række ting, som afgøres i fællesskab - herunder indstilling af præster og fælles personale i Konfirmandhuset.
Noter
1

2

Kildematerialet består hovedsagelig i protokollerne
fra Smørum menighedsråd 1883-1933, 1953-1974
og 1979-1995 (protokollen for perioden 1975-1978
er forsvundet) samt protokollen for Ledøje-Smørum
fællesmenighedsråd 1951-1995. Dertil kommer
enkelte avisartikler.
Jeg har bevidst valgt at udelade den periode, hvor
jeg selv har virket i sognet, for at kunne bevare en
vis distance til stoffet.

10 Ballerup Måløv Avis 25. januar 1989 og BT 26. januar 1989.
11 Dette foregik i fællesmenighedsrådets regi
Illustrationer

3

Beskrivelserne af præsterne er suppleret med
biografisk materiale fra Teologisk Stat samt Folketingets Informations- og Dokumentationsafdeling.

Scanninger af materiale opbevaret på Lokalarkivet
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Socialistisk Folkeparti
i Ledøje-Smørum
af SF’s partiforening
Socialistisk Folkeparti blev dannet i 1959 med ønsket
om på en folkelig og demokratisk grund at skabe et
socialistisk Danmark. Mange spåede partiet en kort
levetid, og partiet blev kaldt et sandflugtsparti. SF overlevede og markerede sig som et af Folketingets partier.
Efterhånden begyndte man også at se SF’ere i byrådene udenfor de store byer.
1970’erne
I 1973 besluttede en lille del af SF-Ballerup, at nu var
tiden inde til at danne en selvstændig partiforening i
Ledøje-Smørum. Partiforeningen blev stiftet den 2. februar 1973 på initiativ af Kurt Andersen og Bengt
Madsen. Det stiftende møde blev holdt i sidstnævntes
hjem. De første år havde partiforeningen kun fem
medlemmer, og det hele foregik ret uformelt.
Alligevel lykkedes det ved valget i 1974, at få Bengt
Madsen valgt som kommunalbestyrelsesmedlem. SF
var også blevet kendt i forbindelse med kampen for, at
Ledøje-Smørum skulle være en selvstændig kommune
og ikke en del af Ballerup. SF ved Bengt Madsen var
repræsenteret i kommunens 6-mands udvalg, der koordinerede kampagnen for et selvstændigt LedøjeSmørum. Da Folketinget endeligt besluttede, at kommunen kunne blive selvstændig, kom indenrigsminister
Egon Jensen op til 6-mands udvalget, der havde overværet afstemningen i Folketinget og sagde: ”Drenge –
det er det bedste nederlag, jeg nogen sinde har fået.”
Allerede den gang stod SF for nærdemokratiet.
Partiforeningen voksede støt og roligt i løbet af 70’erne,
og i 1977 blev Knud Erik Jørgensen valgt som formand.
Perioden var meget turbulent for SF på landsplan. I
1977 havde fem folketingsmedlemmer forladt partiet på
grund af politiske uenigheder, og partiets meningsmålinger var meget dårlige i perioden. SF mistede en
del byrådsmedlemmer ved kommunevalget i 1978.
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Forside af en valgpjece fra kommunevalget 1978
Udviklingen gik dog fint i Ledøje-Smørum.
Partiforeningen var nu oppe på 28 medlemmer, og
Bengt Madsen blev genvalgt til Byrådet. For SF havde
den interne strid på landsplan også været med til at
fastslå, at SF er et parti med stærk medlemsindflydelse
på den førte politik. SF blev medlemmernes parti.
1980’erne
80’erne var en god periode for SF. Det stærke medlemsdemokrati og den afklarede politiske linje betød
fremgang for SF ved alle valgene. SF havde slået sig
fast som det sociale parti med miljø og ligestilling på
dagsordenen.

I Ledøje-Smørum fik SF valgt to byrådsmedlemmer ved
valget i 1982, nemlig Bengt Madsen og Per Ravnborg.
Ved dette valg konstituerede SF sig med Socialdemokratiet, og man fordelte de forskellige udvalgsposter
mellem sig. Op til valget havde der været håb om et
flertal mellem de to partier. Dette blev dog ikke indfriet.
Det blev forsøgt at bryde den borgerlige blok i Byrådet
ved at pege på Venstre som borgmester. Dog uden
held.
Flere medlemmer gav også øget aktivitet i partiforeningen.
I 1983 fejrede partiforeningen sit 10 års jubilæum med

en stor fest. SF’s daværende formand Gert Petersen
var festtaler. Rigmor Thor, mangeårigt medlem af partiforeningen og en af de markante kvinder, der var med
til at give SF en skarp kvindepolitisk profil, blev udnævnt til æresmedlem af partiforeningen. Fanen, der
var blevet syet i dagligstuen hos medlemmer, blev indviet.
SF havde igen i 1986 fået valgt to personer til byrådet
nemlig Bengt Madsen og Bent Belling. De konservative
havde haft borgmesterposten i to valgperioder fra 1978
og frem. Dette blev brudt ved, at SF og Socialdemokratiet indgik en konstitueringsaftale med Venstre efter
valget, hvor Venstre fik borgmesterposten. Det var med
denne konstitueringsaftale, at grundlaget blev lagt for
en næsten fuld dækning på daginstitutionsområdet,
som vi i dag nyder godt af. Endvidere omfattede aftalen
en styrkelse af skoleområdet og øget byggeri af andelsog almene boliger. Konservative var i mindretal med 6
ud af 15 byrødder.
I løbet af valgperioden blev samarbejdet mellem de to
SF-byrødder dårligere og dårligere, og i forbindelse
med budgetforhandlingerne i 1987 kom det til en uenighed mellem Bent Belling på den ene side og Bengt
Madsen og partiforeningen på den anden side. Det
betød at Bent Belling meldte sig ud af SF. Flertallet i
Byrådet kunne nu fortsætte uden om SF.
Randi Andersen trådte i sommeren 1988 ind i Byrådet
i stedet for Bengt Madsen, der havde ønsket at udtræde af byrådet. Der blev holdt en reception for Bengt
Madsen som tak for de mange års arbejde for SF.
Fra midten af 80’erne etableres baggrundsgrupper for
de folkevalgte byrådsmedlemmer, og fra 1989 er der en
fast struktur for disse baggrundsgruppers arbejde.

Forside af en valgpjece fra kommunevalget 1985

1990’erne
Ved valget i 1989 får SF igen to byrådsmedlemmer
nemlig Randi Andersen, som bliver genvalgt, og
Flemming Hoff Kjeldsen. SF konstituerer sig igen med
Venstre og Socialdemokratiet. Det er dog ikke en politisk aftale, og SF peger ikke på borgmesterkandidaten
fra Venstre, men undlader at stemme.
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I starten af 90’erne får den lokale partiforening en rolig
periode. Medlemsantallet havde i 80’erne været lavere,
men i 1992 er det oppe på 22. Baggrundsgrupperne
betyder, at mange af partiforeningens medlemmer bliver direkte involveret i det kommunalpolitiske arbejde,
og at der gennem diskussionerne er et godt samspil
mellem byrødder og medlemmer.
I perioden får gruppen markeret meget SF-politik, og i
1993 kan Randi Andersen fremhæve, at flere af SF’s
tidligere forslag nu er medtaget af flertallet i deres budgetudspil.
For SF på landsplan er 90’erne præget af tilbagegang,
men alligevel lykkedes det at fastholde de to medlemmer af byrådet ved valget i 1994. Desværre lykkedes
det også for de borgerlige partier at finde sammen om
en venstreborgmester, hvilket sikrer en fast borgerlig
blok i valgperioden.
I valgperioden bliver Randi Andersen på grund af sygdom i perioder erstattet af Hanne Sindum, som i slutningen af perioden indtræder som fuldt byrådsmedlem.
Ved valget i 1997 bliver Flemming Hoff Kjeldsen valgt
som den enlige SF’er i Byrådet. I valgkampen har det
været tydeligt at SF, Det konservative Folkeparti og
Socialdemokratiet har et fælles ønske om både forbedringer på daginstitutionsområdet og i folkeskolen,
og at det er nødvendigt at rette op på kommunens
økonomi. På den baggrund bliver der indgået en konstitueringsaftale og en politisk samarbejdsaftale mellem de tre partier. Aftalen indeholder bl.a. de nødvendige genopretninger af økonomien, daginstitutionerne og
skolerne. Den økonomiske forudsætning for dette, er en
skattestigning, hvilket der også er enighed om. De Konservative får borgmesterposten. Allerede i forbindelse
med de første budgetforhandlinger bryder Socialdemokratiet og De Konservative forliget. Der vil ikke
blive bygget den 60-børns integrerede daginstitution,
der er aftalt. Ideen med daginstitutionen er at sikre mod
fremtidige merindskrivninger, og at forældrene får et
reelt valg mellem dagpleje og daginstitution. Dette har
været helt centralt for SF. På den baggrund forlader SF
med beklagelse samarbejdet.
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I februar 1998 kan vi fejre partiforeningens 25 års jubilæum, og SF’s formand Holger K. Nielsen holder festtalen.
Det nye årtusinde
I forbindelse med ØMU-afstemningen (den fælles
mønt) i efteråret 2000 holder SF et utraditionelt medlemsmøde. I stedet for politikere kom to journalister der
forsvarede henholdsvis ja og nej til den fælles mønt.
Det skabte interesse, og den store sal i Kulturhuset
blev fyldt med et livligt publikum. Folkeafstemningen
blev et nej, som SF havde anbefalet.
Den stramme styring af kommunernes økonomi, som
den socialdemokratisk ledede regering står for i
90’erne, bliver yderligere forværret med den borgerlige
regering i det nye årtusinde. Det betyder også, at
regeringen søger at presse kommunerne til nedskæringer. SF søger at mildne eller afvise disse nedskæringer. Det lykkes desværre ikke, fordi et flertal i
byrådet ikke er villige til det.
I 2002 genvælges Flemming Hoff Kjeldsen til byrådet.
Da SF på landsplan ikke havde et godt valg, og da De
Konservative fik en bragende sejr ved kommunalvalget
i Ledøje-Smørum, var der grund til at være stolte over
valgresultatet. SF var stadigvæk en stemme, som borgerne havde brug for. Det giver derfor dønninger i partiforeningen, da byrådsmedlemmet uden drøftelser med
partiforeningen indgår en konstitueringsaftale med
Socialdemokratiet og De Konservative, der også har
bindinger overfor budgettet. Det er stik mod de traditioner, SF har for samarbejde mellem byrådsmedlemmer og partiforening.
Da budgetudspillet for 2003 indeholder forringelser,
som det ikke er muligt for SF at få rettet op på, beslutter vi ikke at indgå i et budgetforlig. Til vores store overraskelse opdager vi, at Flemming Hoff Kjeldsen på
denne baggrund har valgt at udtræde af SF mindre end
et år efter valget.
For første gang siden 1974 har SF ikke et byrådsmedlem. Det er et stort tab. Det er noget vanskeligere
at følge og præge det kommunalpolitiske arbejde, men

vi gør vores bedste. Selv om det at mangle et byrådsmedlem har været svært, er vi fortsat 21 medlemmer,
så der er en grundlag for at komme videre. SF forventer at komme igen ved næste kommunalvalg.
Formænd i SF Ledøje Smørum
1973-77
1977-78
1978-79
1979-86
1986-90
1990-96
1996-

Bengt Madsen
Knud Erik Jørgensen
Jens Chr. Birch
Knud Erik Jørgensen
Randi Andersen
Ulla Runge
Henrik Severin Hansen

Byrådsmedlemmer:
1974
1978
1982
1986

1990
1994

1998
2002
2004

Bengt Madsen
Bengt Madsen
Bengt Madsen og Per Ravnborg
Bengt Madsen (indtil sommeren 1988
hvor han erstattes af Randi Andersen)
og Bent Belling (indtil 2/10-87)
Randi Andersen og Flemming Hoff
Kjeldsen
Randi Andersen (Hanne Sindum er først
inde som suppleant senere som fuldt
medlem) og Flemming Hoff Kjeldsen
Flemming Hoff Kjeldsen
Flemming Hoff Kjeldsen (melder sig ud
af SF oktober 2002)
?

Kilder
Protokollerne for SF Ledøje-Smørum 1973-2003.
Snak med personer i SF.
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Ledøje-Smørum
Kommunes biblioteksvæsen
Af Ingrid Bay. Leder af Ledøje-Smørum Bibliotek
Pr. 1. januar 1995 tiltrådte jeg jobbet som overbibliotekar efter Inge-Lis Nielsen, som efter en sygdomsperiode valgte at gå på pension. På det tidspunkt lå LedøjeSmørum Bibliotek i en del af blok C på Boesagerskolen,
men folkebiblioteket havde en lang og bevæget historie
bag sig.
Som fortalt i artiklen af Rita Holm i Årsskrift 1989 Ledøje-Smørum Historisk Forening og Arkiv blev Ledøje
Bogsamling og Smørum Læseforening i 1929 erstattet
af kommunale biblioteker på Ledøje og Smørum skoler.
Disse samlinger havnede på Centralskolen (Søagerskolen), hvor de blev vedligeholdt, og hvorfra betjeningen foregik. Imidlertid fremkom der planer om at flytte
biblioteket fra Søagerskolen til den nyopførte Boesagerskole. Det var en langvarig proces. Sagen indledtes allerede i 1972 med et besøg af KlingbergNielsen fra Bibliotekstilsynet (nu Biblioteksstyrelsen).
Der var flere problemer at tackle. Dels skulle folkebibliotekets bogbestand, som var integreret med skolebibliotekets, udsorteres og bringes op på niveau med
de for den tid gældende normer, dels skulle skolebiblioteket ikke stå ribbet tilbage. Den daværende biblioteksleder var ikke uddannet bibliotekar og skulle i
så fald gennemgå et kursus for deltidsbibliotekarer.
Åbningstiden skulle udvides. Med tiden skulle folkebiblioteket også helst overgå til heltidsstatus, hvilket vil
sige, at der skulle ansættes faguddannede bibliotekarer og kontorpersonale. Det var en stor mundfuld at
sluge for en lille kommune, som i 1972 talte 4800 indbyggere.
I 1974 talte man dog allerede om, at kommunen forventede i en ikke for fjern fremtid at nå op på ca. 10.000
indbyggere, og Bibliotekstilsynet skriver i et brev
dateret 3. 5. 1974. ”En placering af hovedbiblioteket på
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Boesagerskolen kan muligvis være en forsvarlig midlertidig løsning på bibliotekets lokaleproblem. Det må dog
understreges, at en væsentlig mere ideel placering vil
være selvstændige folkebibliotekslokaler i nær tilknytning til befolkningskoncentrationer eller indkøbsfaciliteter. En sådan løsning må efter tilsynets opfattelse
etableres snarest muligt efter overgangen til heltidsstatus, da man må regne med, at lokalerne i Boesagerskolen hurtigt vil vise sig at være for små til den
forøgede aktivitet i heltidsbiblioteket”. Brevet slutter
med at tilråde, at Ledøje-Smørum kommune ansætter
en faguddannet bibliotekar så betids, at vedkommende
kan deltage i det forberedende arbejde i forbindelse
med heltidsovergangens etablering.
Ledøje-Smørum kommune indhentede råd og vejledning fra såvel Bibliotekstilsynet og Centralbiblioteket i
Gentofte vedrørende økonomi og budget med henblik
på biblioteksvæsnets udvikling. Man foreslog et årligt
driftsbudget på 484.700 kr., som dog ved hjælp af statstilskuddet kunne nedbringes til 322.200 kr. Heri var
der taget højde for personaleudvidelser.
I slutningen af 1974 ansatte Ledøje-Smørum kommune
Inge-Lis Nielsen som ledende bibliotekar. Hun tiltrådte
stillingen i begyndelsen af 1975, og startede således
på Søagerskolen. Inge-Lis Nielsen var et godt valg. Hun
havde erfaringer fra sit arbejde som afdelingsleder i
Værløse som ballast og boede endvidere i lokalområdet. Med 84.744 kr. i hånden bevilget af kommunen til
udbygning af materialebestand, biblioteks- og kontormøbler, flytteudgifter, PR-materiale og telefon arbejdede hun hen imod overflytning og indvielse af nye bibliotekslokaler på Boesagerskolen den 17. august
1975. Åbningstiden blev udvidet til at omfatte i alt 16
timer om ugen. Der var to aftenåbninger kl. 15 - 20
mandag og onsdag, tirsdag 10 - 14, torsdag kl. 14 - 16,
fredag og lørdag lukket. Herefter tog udviklingen fart.
Mere personale blev ansat, og man indførte med stor
succes arrangementer for store og små. Folkebiblioteket havde dog til at begynde med lokalefællesskab med skolebiblioteket, hvilket satte nogle
naturlige begrænsninger for udfoldelsen.
Igennem alle årene har folkebibliotekets udlånstal og

benyttelsesgraden udvist en stigende tendens. Sommetider har det drejet sig om store hop opad, andre år
knapt så markante udsving. Det var store stigninger,
der var tale om de første år på Boesagerskolen.
Den stigende brug af biblioteket foranledigede en adskillelse af skole- og folkebibliotek. I oktober 1977
opsattes en skillevæg mellem de to biblioteker. Bibliotekerne havde derefter hver sin bogbestand og kunne
uafhængigt af hinanden planlægge åbningstider, udstillinger og arrangementer. Folkebiblioteket holdt åbent
mandag, onsdag og torsdag kl. 15 - 20, tirsdag kl. 9 14, fredag kl. 14 - 16 og lørdag kl. 9 - 12.
I 1985 tog man hul på endnu en tiltrængt udvidelse af
Ledøje-Smørum Bibliotek. En del af Boesagerskolens
blok C blev ombygget til nye bibliotekslokaler, som man
med megen festivitas indviede den 28. oktober 1985.
Forud var gået heftige diskussioner på politisk plan om
besparelser og ringe service inden for det kommunale.
Kommunen manglede den gang som senere penge.

Det drejede sig om 19 millioner på 1985-budgettet, og
det var en alvorlig sag, da man også havde planlagt nyt
rådhusbyggeri. Anklagerne om ringe offentlig service
var ikke heldige, fordi begrundelsen for at bevare
Ledøje-Smørum som selvstændig kommune netop lå i
et pænt budget og en høj grad af offentlig service. Alt
faldt heldigvis på plads, og byggeriet kom i stand.
Biblioteket fik et areal på i alt 1100 m2, hvoraf publikumsarealet udgjorde 460 m2. Den samlede byggesum var på 1.375.000 kr. inkl. nyt inventar.
Men ingen roser uden torne. Et par skoleelever interviewet af pressen i anledning af den store begivenhed
udtaler deres skuffelse over, at man kun må låne 5 tegneserier og ikke kan låne plader på biblioteket. De vil i
øvrigt også gerne have en svømmehal og en biograf!
I midten af 1990’erne viste beregninger over befolkningens sammensætning i kommunen, at børnetallet ville
stige så betragteligt, at det ville blive nødvendigt med
en udvidelse af antallet af elevpladser på kommunens

Skulpturen “Sammenhold” af billedkunstneren Stig Andersen foran Kulturhuset. Foto: Per E. Tidgen
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skoler. Det var derfor en nærliggende tanke at frigøre
de lokaler, biblioteket rådede over på Boesagerskolen.
Spørgsmålet blev derfor, hvorhen skulle man flytte bibliotekets virksomhed. Der var mange forslag, men
tankerne kom hurtigt til at dreje sig om den ubebyggede grund over for Boesagerskolen på hjørnet af Flodvej og Smørum Parkvej. Byrådet med borgmester John
Petersen tog derefter den beslutning i foråret 1996, at
man ønskede at bygge et hus, der skulle rumme biblioteket og kulturhusfaciliteter. Huset skulle ligge i
smukke omgivelser og udgøre en flot indgang til
Smørumnedre og en imponerende ”port” til kommunen.
Byrådet bestemte endvidere, at projektet skulle udbydes i en arkitektkonkurrence efter en nøjere kravsspecifikation, som Poul Ussing, Arkitektgruppen Holbæk var
med til at udarbejde. Den 24. marts 1997 kåredes vinderen af arkitektkonkurrencen, og det blev Cubo Arkitekterne A/S ved arkitekt Peter Dalsgaard, som løb af
med sejren.
1998 blev for en stor dels vedkommende byggeår. Det
første spadestik blev foretaget den 29. januar 1998 af
borgmester Jens Jørgen Nygaard. Entreprenørfirmaet
B. Nygaard Sørensen stod herefter for den praktiske
del af byggeriet.
Den 1. marts 1999 stod huset færdigt til den store og
festlige indvielse, som varede flere dage. Alle borgere
havde mulighed for at besøge og høre om Kulturhuset
og dets tilblivelse.
Ledøje-Smørum Bibliotek glædede sig over de nye,
flotte rammer, og der blev udført et stort arbejde for at
gøre biblioteket så indbydende som muligt. Der var
mulighed for i budgettet at finde penge til nye reoler,
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som passede til omgivelserne, og de øvrige møbler
blev malet om eller ombetrukket, så farverne matchede. Biblioteket var meget heldigt, idet disse farver
går igen i Niels Kongsbaks meget smukke malerier, der
nu udsmykker væggene. Kommunen skænkede disse
til biblioteket i anledning af dets 25 års jubilæum i 2000.
Ledøje-Smørum Bibliotek besluttede i anledning af flytningen til det nye hus at udvide åbningstiden med ca.
40 %. Dette kunne kun lade sig gøre ved at tilbyde lånerne, at biblioteket var åbent for benyttelse, men med
selvbetjening og begrænset service navnlig i formiddagstimerne. Herefter kan borgerne benytte biblioteket
mandag, onsdag og torsdag kl.10 - 20, tirsdag 9 - 12,
fredag 10 - 16 og lørdag kl. 9 - 13.
Det har vist sig, at beliggenheden er yderst perfekt for
biblioteket. Folk får øje på bygningen, og man oplevede
at få mange nye lånere navnlig i de første år. Udlånet er
steget om ikke voldsomt så dog støt. For kulturhusafdelingens vedkommende har disse første år vist,
at der har været et stort behov for dette synlige centrum. I efterårs- og forårssæsonen afløser den ene
booking den anden i både sal og mødelokaler. Der er et
godt makkerskab mellem bibliotek og kulturhusafdelingen, og det kommer borgerne til gode.
Det var en økonomisk stor mundfuld for en lille kommune på nu ca. 10.400 indbyggere at igangsætte et
byggeri af de dimensioner, men det har givet foreningerne mange gode fordele, og Ledøje-Smørum
Bibliotek og Kulturhus er blevet et naturligt centrum i
kommunen. En aktiv Styregruppe for Kulturhuset sørger for sammen med biblioteket at virke som beskedent
kulturelt centrum for kommunen.

Min skolegang
Af John L. Schear Mikkelsen
Smørumnedre forskole (Smørumnedre gl. forskole) ligger på Flodvej nr. 13, det nuværende Metas. I 1907
overtog kommunen ejendommen og indrettede en
forskole bestående af to klasser. I 1908 ansatte man

sognets første lærerinde, frk. Anna Jacobsen. Hun blev
i september 1911 gift med gårdejer Jens Nielsen på
Kildebakkegård. Hun fratrådte derfor sit embede i sommeren 1911, hvor hun blev afløst af frk. Ellen Nielsen,
som i over 40 år underviste sognets første og anden
klasser.
Kilde ”Fra fæstebonde til selveje” af N.O. Riss-Nielsen
(søn af netop Anna Jakobsen og Jens Nielsen).

Skolebillede fra Smørumnedre Skole 1948
4. række fra venstre: Hans Erik Hansen, Max Sørensen, Eigil Møller, Leif Kofoed Johansen, Kurt Hansen, Ib Sørensen,
Klaus ?, Preben Johansen, Arne Johansen, Flemming Nielsen, Verner Jensen, Uffe Mikkelsen, Knud Nielsen og frøken
Ellen Nielsen (lærerinde).
3. række fra venstre: Gerda Johanne Jensen, Lissi Jensen, Jytte Petersen, Jørgen Møller, John Ludvig Schear
Mikkelsen, Roman Jørgensen, Jens Rasmussen, Tove Nielsen
2. række fra venstre: Alice Rosquist, Anne Marie Jørgensen, Else Rasmussen, Birthe Kofod, Bente Nielsen, Lise ?, Jytte
Heede, Mone Larsen, Ebba Larsen, Lise Christensen, Jytte Henriksen, Mona Andreasen.
1. række fra venstre: John Petersen, Birgit Nielsen og Birgit Jurik.
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Min skolegang startede i foråret 1947 efter påske i
Smørumnedre forskole hos frk. Ellen Nielsen.

”Morgensange for børn”, 1837, var den første sang, jeg
lærte, og det foregik efter samme princip.

Om min første skoledag husker jeg kun ganske lidt. Min
mormor på Schæfergården, Agda Ludvig, fulgte os. Min
lillebror Uffe var med, han var 5 og jeg 7 år. Jeg gik i
skole i 3 år i Smørumnedre forskole.

Kristendomsundervisning foregik på den måde, at frk.
Nielsen først fortalte fra Det gamle Testamente og
senere fra Det nye Testamente. Her fik vi så forklaret,
hvorfor vi fejrer jul (Jesu fødsel), påske (opstandelsen
osv.) og pinse (kirkens fødselsdag). Vi syntes, det var
spændende, når frk. Nielsen fortalte om disse emner,
som blev gjort på samme måde, som når hun fortalte
en historie.

Når vi kom om morgenen, hængte vi vores overtøj i en
forstue til skolestuen, og her skiftede vi også fodtøj,
inden vi gik ind i skolestuen. Vi begyndte altid dagen
med en morgensang, medens frk. Bertha Nielsen (husbestyrerinde hos frk. Nielsen) spillede på et stueorgel,
som stod i skolestuen. Hun underviste også i klaverspil,
hvilket jeg måtte ”lide under” i to år. Klaveret stod i privaten og står nu i Smørumovre Gl. Skole.
Inden vi gik hjem fra skole, afsluttede vi altid med en
sang, som jeg husker lød nogenlunde sådan:
Nu er skolen til ende – og vi glade går hjem.
Hvad vi lærte derhenne – hvad vi hørte og så,
lille mor vi det fortælle – lad os skynde os hjem.
Frk. Nielsen var dygtig til at lære os at læse. Da jeg gik
ud af 2. kl. kunne jeg læse nogenlunde flydende og var
i stand til at læse en drengebog, der hed ”Det røde
halstørklæde”.
Vi lærte almindelig regning og også den lille tabel. Vi fik
lektier for hver dag, og dem skulle vi så forberede til
næste dag.
Også geografi havde vi - hovedsageligt om Danmark.
Vi havde et stort Danmarkskort, som blev rullet ned fra
loftet, så vi kunne se landsdelene, bælterne og byernes
placering. Frk. Nielsen satte en ære i, at vi kunne
Danmarks geografi.
Vi lærte også salmer og sange. Den første salme, jeg
lærte, var: ”Nu titte til hinanden – de fagre blomster
små”, af B.S. Ingemann, 1837 med melodi af C.E.F.
Weyse. Det foregik på den måde, at vi skulle gentage
versene efter frk. Nielsen. I den undervisning deltog frk.
Bertha Nielsen også, idet hun spillede på stueorglet.
”Storken sidder på bondens tag” fra B.S. Ingemanns
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Gymnastik havde vi ikke, men om sommeren og hvis vi
kunne vore lektier og hvis frk. Nielsen var i godt humør,
fik vi lov til at spille håndbold eller rundbold. Når ”Den
anden frk. Nielsen”, som vi kaldte Bertha Nielsen, var
med, legede vi de gamle sanglege som f.eks. ”Tornerose”, ”Bro Bro Brille” og ”Jeg gik mig over sø og land”.
Jeg blev konfirmeret den 4. april 1954 i Smørum Kirke,
og ved konfirmationsforberedelsen regnede præsten
med, at de kommende konfirmander havde lidt kendskab til Det gamle og Det nye Testamente, og at man
kunne en del salmer. Det var skolens opgave at sørge
for dette.
Provsten kom – formentlig uanmeldt - en gang om året
og overværede undervisningen. Vi blev overhørt i læsning, regning og bibelhistorie. En gang om året kom
Skolekommissionen og sognepræst Niels GottschalckHansen samt vores mødre for at høre, hvordan det gik.
Vi skulle alle læse et lille stykke op, og nogle skulle
regne et stykke på tavlen. Vi blev også alle hørt i den
lille tabel, og vi skulle synge for de voksne.
Hvert år kom en sygeplejerske og kæmmede vores hår
med en jernkam for at se, om vi havde lus.
Frk. Nielsen underviste igennem mange år 1. og 2.
klasse. Men på grund af lærer Larsens sygdom (lærer i
Smørumovre skole) havde hun, da jeg gik i forskole, 1.,
2. og 3. klasse. Frk. Nielsen underviste på tre niveauer,
f.eks. 3. klasse i regning, 2. klasse blev sat til at skrive
og 1. klasse underviste hun i læsning. Frk. Nielsen
havde evnen til at undervise på flere niveauer, og der
var ro i timerne. Frk. Nielsen var sikkert streng efter

Med Smørumnedre Skole på udflugt til Zoologisk Have 1948
2. Række fra venstre: Ib Sørensen, Erling Thilleman, Ejnar ?, Uffe Mikkelsen, Jens Rasmussen, Leif Kofoed Johansen,
Hans Erik (Hansen), Preben Johansen, Roman Jørgensen, Ejgild Møller, Jørgen Møller, John Ludvig Schear Mikkelsen.
1. række fra venstre: Gerda Johanne Jensen, Ebba Larsen, Tove Nielsen, Myrna Larsen, Bente Nielsen, Alice Rosquist,
Bente Petersen, Birgit ?, Lissi Jensen, Birthe Kofoed Johansen, Lise Christensen, Mona Andreasen
vore dages opfattelse, idet hun forlangte ro i timerne, i
modsat fald var der ”kontant afregning ved kasse et”.
Frk. Nielsen startede som forskolelærerinde 19 år gammel i 1911 og underviste, til hun blev 70 år, dog til sidst
som vikar på Søagerskolen. Hun var en bestemt dame,
der kom fra Vesterbro, hvor hendes far var politibetjent.
Skoleudflugt havde vi en gang om året, og de mødre,
som ønskede at deltage, var med. Turen gik til Zoologisk Have, hvilket var en stor oplevelse. Min første biograftur var også med forskolen, hvor vi så en film med
Bambi. Jeg husker ligeledes en tur til Furesøen med
madpakke, hvor forældre med hestekøretøj kørte. Vi
lagde også vogn og hest til i mit hjem.

Efter tre års skolegang i Smørumnedre skole kom jeg til
skolen i Smørumovre, hvor jeg gik i to år. Da lærer
Larsen var syg og søgte sin afsked, fik jeg aldrig undervisning af ham, men derimod i det første år af skiftende
vikarer.
Så blev lærer Poulin Nielsen antaget som førstelærer,
han kom fra Espe på Fyn. Nu kom undervisningen i
faste baner, hvilket også var tiltrængt.
Da jeg var 12 år, sluttede jeg i Smørumovre skole og
kom på realskole i Frederikssund Private Mellem- og
Realskole.
Billeder fra forfatterens fotoalbum
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25 aktive år i
Ledøje-Smørum
Kommune

overgang at komme fra et dejlig opvarmet hus til Hove,
hvor der kun var en kakkelovn med petroleumsfyr. Det
blev en minderig dag, for dels flyttede vi, dels var det
vores bryllupsdag, og om aftenen skulle vi i selskabstøj
til konfirmationsfest i Unitarernes hus på Østerbro. Her
skulle vores genbos datter fra Nebbegårdsbakken konfirmeres. Vi overlevede alle 3.

Af Gunnar Alex Jensen
Gunnar Alex Jensen er født den 2. 7. 1918 i Roskilde. I
1961 flyttede han sammen med hustruen, Ruth Jensen
og datteren Dorte til et bondehus på Hove Gadekærsvej 4 i Hove, og her boede familien i næsten 25 år.
I december 1985 flyttede ægteparret til et rækkehus på
Buddingevej 289 i Bagsværd.
Gunnar Alex Jensen er pensioneret kriminalassistent
fra Gladsaxe Politi.
Både Gunnar og hans hustru, Ruth Jensen, tog aktivt
og mærkbart del i den store udvikling, som LedøjeSmørum Kommune gennemlevede i disse år. Ruth blev
landets første omsorgskonsulent og gjorde en stor indsats for kommunens pensionister. Gunnar var i 25 år
formand for Ledøje-Smørum Skytte- og Idrætsforening,
LSSI, og han var en af de førende kræfter bag opførelsen af kommunens stadion og idrætshal.
Gunnar Alex Jensen har skrevet om sin barndom og
ungdom i Roskilde, om sit arbejdsliv, om besættelsestiden, om årene i Ledøje-Smørum og om årene, der fulgte. Den efterfølgende beretning er et uddrag af Gunnar
Alex Jensens erindringer, som opbevares i LedøjeSmørum Arkiv. Uddraget omhandler årene fra 1961 1985.
Drømmen bliver til virkelighed
Vi drøftede ofte muligheden for at flytte på landet, og
det var os alle tre, der var interesserede. Der blev læst
annoncer, og så en dag var der en stråtækt ejendom til
salg i Hove. Ejendommen blev beset, og vi kunne
straks se, at her var der nok for os at rive i i flere år.
De fleste i familien samt vore venner følte vist, at vi var
gået lidt fra forstanden. Tænk at flytte fra et nyopført
smukt rødstenshus med alle bekvemmeligheder til en
gammel rønne opført i 1756. Men vi flyttede den 2. april
1961 i snestorm, og jeg må erkende, at det var en brat
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Vort nye hus på Gadekærsvej nr. 4 i Hove
Når man køber et bindingsværkshus med stråtag og et
forfaldent udhus på 75 m2, er man klar over, at en
masse arbejde venter forude. Vi var begge klar til at
tage udfordringen op, og vi gik på med krum hals og
stor energi. Den meget store, gamle skorsten blev revet
ned, og en ny blev opført. Loftet, der var dækket med et
tykt lag ler, blev tømt for ler. Hanebåndene blev flyttet
op, så der blev passage under dem, og så blev der lagt
gulv over det hele. Vi delte rummet op i to, således at
Dorte fik værelset ned mod gadekæret, og herfra
havde hun fin udsigt over både gadekæret og de
bagved liggende marker. I langsiden mod Gadekærsvej
fik vi samtidig med nytækning af denne bygget en kvist,
så der kom yderligere lys ind derfra. Selv installerede
jeg toilet med håndvask med varmt og koldt vand, og

Dorte fik efterhånden indrettet sig en dejlig hule
deroppe.

te vi en dør i langsiden mod nord, så vi kunne gå lige
fra Gadekærsvej ind med cyklerne.

Den forreste del af loftet blev indrettet som arbejdsværelse til Ruth, og det blev i de 25 år, vi boede der,
ikke det mindst benyttede.

I alt dette og meget mere var Ruth en særdeles aktiv og
ihærdig medarbejder, der tog sin del af slæbet. Ruth
fandt som regel altid på de bedste løsninger, når der
opstod problemer, og var der arbejdsopgaver, ingen af
os før havde haft kendskab til, ja, så lærte vi lidt hist og
her, og vore to svogre, der begge var VVS-folk, var altid
klar til at hjælpe.

Ruth, Dorte og Gunnar Alex Jensen kort tid efter flytningen til Gadekærsvej 4.
Adgangsvejen til loftet gik, da vi købte huset, via en lille
loftslem og en løs hønsestige. Vi jagtede begge en
brugt trappe med svaj på de første par trin, og da jeg
en dag tjenstligt var rundt i politikredsen og så, at man
et sted var ved at nedrive en villa, var lykken med os.
Lige den trappe, vi skulle bruge, var i villaen. Jeg købte
den straks, og da jeg kom fra arbejde, var trappen
allerede læsset af i vores forhave. I Hove hjalp alle hinanden, og samme dags aften var trappen sat nødtørftigt
på plads i husets forstue. Hvor var vi dog glade.
I det tilhørende udhus, hvortil der var direkte adgang fra
køkkenet samt fra haven, indrettede vi fyrrum, værksted, bryggers med vaskemaskine, håndvask og bruser
med varmt og koldt vand. Vi støbte selv gulv, sørgede
for afløb og lagde mosaikklinker, og vi indrettede også
et lille rum til et tørkloset, så vi slap for fra haven at
skulle rende hele huset igennem, når vi var i haven.
Udhuset var så stort, at vi delte det op med en
skillevæg med dør i ud til det, der blev vores rum til
haveredskaber, trillebør og cykler mv. I dette rum isat-

Den meget store have, der hørte til huset, var et kapitel
for sig. Det samme gjaldt forhaven. De tidligere ejere
var unge folk, der ikke havde tid til havearbejde, men vi
knoklede og fik lavet et pænt indgangsparti med carport, og vi fik lagt et gærde af store natursten omkring
hele grunden, der blot ved en mindre vej var afskåret
fra det dejlige gadekær. Her var der blandt meget andet
guldfisk, og i et par år havde vi også et par ænder
gående dér, men da Dorte og Ruth havde svært ved
sidst på året at se dem på middagsbordet, sluttede vi
med det. Når der om vinteren kom is på gadekæret,
blev det til en dejlig skøjtebane, idet en herboende installatør sørgede for aftenbelysning.
Mit idrætsliv
Siden min tid i Roskilde havde badminton været min
foretrukne sportsgren, og i Politiets Idrætsforening fortsatte jeg med at spille. Dette førte bl.a. til, at jeg gennem 15 år var redaktør af sportspalterne i Politibladet,
og da fotografering var min store hobby samt en hel del
tjenstligt, var det min opgave at sørge for billeder til
bladet.
I starten var det kun sport fra Københavns PI, men da
landsforbundet blev startet, skulle der samles stof fra
hele landet og de mange landsstævner. Senere kom
Europæisk Politiidrætsforbund til, så det blev efterhånden en ret så stor opgave. Der blev afholdt europæiske
politimesterskaber i flere discipliner i de forskellige
eurolande, så jeg fik mange skønne rejser med rundt
som redaktør og fotograf. I Finland optog jeg også 16
mm smalfilm.
Det var meget dygtige ledere, der stod i spidsen for
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politiidrætten her i landet, og jeg lærte en masse, der
senere kom mig til gode, bl.a. da vi fra Brønshøj flyttede
til Hove. Jeg opgav mit job som redaktør, da afstanden
fra Hove til foreningens hovedsæde i København var for
stor til, at jeg selv fandt det forsvarligt at fortsætte som
redaktør.
I Hove meldte jeg mig ind i den lokale skytteforening,
hvor der var badminton på Centralskolen i Smørum.
Det var naturligt for mig, der havde spillet på 1. holdet i
politiet, at få tilmeldt et hold fra Smørum i den form for
turnering, der fandtes der. Det gik fint, og da jeg jo gennem mit virke indenfor politiidrætten havde fået et
indgående kendskab til turneringsformer og foreningslove, endte det med, at det lykkedes for mig at få sammenlagt de to skytteforeninger - 14. og 16. kreds under
De Danske Skytte-, Gymnastik- og Idrætsforeninger - til
én forening: Ledøje-Smørum Skytte- og Idrætsforening.
Som næstformand var jeg så heldig at få Eigil Poulsen,
medlem af partiet Venstre og meget sportsinteresseret.
Han blev senere borgmester og var i de mange år, han
boede i kommunen, en af mine mange støtter og hjælper samt problemløser. Betingelsen for sammenlægningen var, at jeg skulle være formand, og den post
beklædte jeg i 25 år.
Så var man blevet en offentlig og kendt person i LedøjeSmørum Kommune, der på det tidspunkt havde 1800
indbyggere, og lidt efter lidt førte det med sig, at flere
og flere borgere fandt, at de kunne bruge mig på
forskellige poster.
Men jeg måtte lære, at det kræver omstilling at flytte fra
Brønshøj og livet i København til Hove. Et enkelt eksempel: Hove havde sit eget gamle vandværk med
egen bestyrelse, og en dag kom der indkaldelse til generalforsamling i vandværket. Jeg mødte ikke op, men
nogle dage efter fik jeg besked på, at generalforsamlingen havde valgt mig ind i bestyrelsen både som opkræver af afgift og som kasserer. Jeg protesterede,
men iflg. gældende love var valget lovligt.
Ved at gå rundt til samtlige beboere og opkræve
vandafgiften, lærte vi alle hinanden at kende. Man
måtte jo høre på lidt af hvert, og jeg følte ofte i starten,
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at “man skulle lige ha prøvet ham betjenten af”. Men
da jeg nogle år senere med en ny bestyrelse, hvor jeg
var formand, foreslog opførelse af en ny vandværksbygning og udbygning af ledningsnettet m.v., fik jeg fuld
tilslutning. Jo, jeg kunne fortælle mange morsomme
historier i forbindelse med mit formandskab for vandværket, men jeg gør det ikke.
Gennem mit formandskab for idrætsforeningen samt
vandværket, kom jeg “tjenstligt” i nærkontakt med sognerådet, som det hed dengang. Idrætsforeningens formand havde en naturlig plads i ungdomsudvalget, og
da der var stor mangel for boldbaner, indendørs skydebaner samt atletikfaciliteter, havde jeg nok at gøre. Da
der i den følgende tid skete en ret stor tilflytning til kommunen, fandt sognerådet foreningens ønsker om en
udvidelse af idrætsfaciliteterne berettiget, og det var en
stor dag, da kommunen købte 22 tdr. landbrugsjord af
Gunnar Søndergård og bestemte, at det var begyndelsen til kommunens idrætsanlæg.
Den første rigtige fodboldbane blev anlagt langs med
Skebjergvej fra “Svenskestenen” og ned mod Flodvej.
Kommunen sørgede for afmærkning pløjning og harvning, men forlangte så, at idrætsforeningens medlemmer skulle rive sten af området og selv plante alle de
træer og buske, der senere skulle give læ. I starten gik
dette arbejde godt. Mange mødte op de første par
gange, men det var slidsomt for de efterhånden få
medlemmer, der fortsatte. Disse personer kan i dag som jeg selv - glæde sig over den flotte beplantning.
Da denne fodboldbane var klar til indvielse skete det
med “Bronceholdet”, og da disse garvede spillere
hævdede, at denne nye bane var en af de bedste, de
havde spillet på, var vi tilfredse med vor indsats.
Søagerskolen havde hidtil været vores omklædningsrum, fordi skolens lille og kraftigt skrånende boldbane var den eneste mulighed. Men hvor skulle man nu
klæde om? På den nye bane blev der opstillet en skurvogn, men mange var allerede i gang med planer om
en sportshal.
Idrætsforeningen havde flere aktive seniorer, og bl.a.
arkitekt Bent Eggert og Erik Lohmann fra Ledøje fore-

Da der i 1966 skulle afholdes kommunalvalg, modtog
jeg fra flere sider opfordring til at lade mig opstille.
Sognerådet havde gennem årtier bestået af gårdejere
og personer inden for landbruget, men der var kommet
mange tilflyttere, og de havde ønsker om flere idrætsfaciliteter, bedre forhold for ældre og unge, og mange
ønskede også, at den grund, der for flere år siden var
købt i Ledøje med henblik på opførelse af et plejehjem,
nu blev udnyttet.
Efter en del drøftelser med flere borgere, dannedes en
upolitisk borgerliste med mig som spidskandidat. Det
blev jeg ikke spor populær på hos folkene på tinge, men
da valget var overstået, havde jeg fået det næsthøjeste
antal stemmer kun overgået af den siddende sognerådsformand, Vilhelm Nielsen fra Nonnemosen. Vi havde fået to mandater, den anden var lærer Nielsen fra
Søagerskolen.
Ved fordeling af posterne hævnede de gamle sognerødder sig på de nye opkomlinge og besatte selv alle
formandsposterne. Selv formandsposten for idrætsudvalget fandt de ikke på at give til mig. Jeg blev formand
for fritidskommissionen, hvor jeg traf sammen med
mange borgere med samme fremtidsmål for kommunen, som jeg havde, og det blev nogle gode år med
stor tilvækst og mange nye borgere.

Gunnar Alex Jensen som formand for LSI.

Der blev opført plejehjem på Porsebakken, bygget pensionistboliger i Smørum, udbygget veje og pladser, og
udstykningen og kloakeringen af Stangkær og området
fra Stangkær op til grænsen mod Ballerup blev klar.
Nye skoler blev planlagt, og Søagerskolen blev udbygget.

lagde idrætsforeningen følgende: Søg kommunen om
at få tildelt en grund på Stangkærgårdudstykningen
vederlagsfrit. De havde udarbejdet tegninger til et
enfamiliehus, som de mente foreningens medlemmer
selv skulle bygge, og når huset blev solgt, ville der
være penge nok til et klubhus med omklædningsfaciliteter i forbindelse med den nye fodboldbane.

Arbejdet i sognerådet som upolitisk var ikke let, og da
jeg i idrætsarbejdet havde fået fin kontakt med Eigil
Poulsen, der var venstremand, gik jeg inden valgperiodens udløb ind i partiet Venstre. Men selv om jeg blev
opstillet for Venstre, opnåede jeg ikke valg.

Alt lykkedes efter planen. Huset står stadig på Stangkær nr. 5, og i stedet for et klubhus gav salget af huset
så mange penge, at vi kunne bygge “Ledøje-Smørum
Hallen”.

Siden sammenlægningen af de to idrætsforeninger
havde jeg haft stor støtte og hjælp fra mange personer,
og uden at forklejne deres indsats, føler jeg trang til her
at rette en meget stor tak til Eigil Poulsen fra Ledøje.
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Ud over at fremme idrætten skulle foreningen også
sørge for jule- og fastelavnsfest i såvel Ledøje som i
Smørum, og jeg finder det nødvendigt at fortælle om
disse to fester.
Julefesterne
Julefesterne startede i Ledøje, og gennem mange år
havde traditionen været følgende: Frivillige medlemmer
henvendte sig personligt til alle husstande og uddelte
børnebilletter til juletræsfest i Ledøje Forsamlingshus
eller på Smørum Kro, og samtidig spurgte man, om de
ville give et bidrag til festerne. Når man havde været
overalt, blev pengene talt, og man havde også tal på,
hvor mange børn, der ville deltage hvert sted.
Så skulle der findes et stort juletræ, der kunne stå både
i forsamlingshuset og på Smørum Kro. Julepynten havde foreningen gemt fra det ene år til det næste. Pynten
blev gennemgået, og der kom hvert år lidt nyt. Musikerne skulle bestilles, der skulle købes slik ind til godteposer, og der skete henvendelse til forretningsdrivende
med ønske om gaver til amerikansk lotteri. Når alt dette
var klart, mødte en hel del medlemmer op i Ledøje
Forsamlingshus, hvor vi pakkede de mange poser med
julegodter. Da vi havde lister over de tilmeldte børn, var
det snildt, men vi lavede altid lidt ekstra poser.
Træet blev kørt til forsamlingshuset af en af de lokale
vognmænd, og så skulle der igen arbejdes. Træet blev
rejst og pyntet, og stole og borde skulle stilles op. Der
var også altid en julenisse til at lege med børnene, og
efter de havde fået godteposer, spillede musikken op til
bal for de voksne. Lotteriet blev trukket, og når festen
var slut ved 24-tiden, og deltagerne var gået hjem, kom
den lokale vognmand med sin store lastbil. Det var et
stort arbejde at få læsset det pyntede juletræ på vognen, der kørte til Smørum Kro, hvor træet skulle bruges
aftenen efter. Det var faktisk utroligt, at det kunne lade
sig gøre, men der var mange hjælpende hænder.
Fastelavnsfesterne
Fastelavnsfesterne var ikke ens i Ledøje og Smørum.
Begge steder raslede børnene penge ind, og i Ledøje
var det børnenes forældre der stod for tøndeslagning
med traktement i form af æbleskiver m.m.
24

I Smørum havde det gennem mange år været Laura på
kroen, der sørgede for en stor del af arrangementet.
Idrætsforeningen sørgede for at uddele raslebøtter til
børnene, og det var spændende at tømme disse og få
talt op og set, om pengene rakte til de indkøb, foreningen havde foretaget. Der skulle også være penge til
håndsæbe, for aldrig har jeg vist haft så sorte fingre
som ved afslutningen af optællingen. Da kromutter
Laura havde fødselsdag lige omkring fastelavn, var hun
den ædle giver af pølser og sodavand til børnene. Efter
tøndeslagningen stod foreningen for chokolade og
boller, og der var musik, dans og leg. Det var dejligt at
se mange glade børn, og alle børn kunne deltage. Der
blev ikke krævet betaling.
Efter den store tilflytning til kommunen, ophørte idrætsforeningen med at afholde såvel jule- som fastelavnsfester. Tiderne havde ændret sig.
Nye tider
Mange af tilflytterne meldte sig ind i idrætsforeningen,
og med de mange nye medlemmer øgedes arbejdet for
foreningens bestyrelse. Da jeg var blevet valgt til formand for fritidskommissionen, var det op til mig og den
nye kommission at skabe flere og bedre rammer for
udnyttelse af fritiden, og foreningen fik svømning og
tennis på sit program. Bordtennis kom der også gang i,
og gymnastikafdelingen fik stor tilslutning. Alt i alt blomstrede idrætslivet og aktiviteterne, og vi havde stor
goodwill hos kommunen.
Da vores forening var en afdeling under DDSG & I, blev
jeg medlem af dennes afdeling i Roskilde amt, og da vi
havde flere fodbold- og håndboldhold, der deltog i amtets turneringer, deltog vi også i landsmesterskaberne,
der afholdtes i Vingstedcentret uden for Vejle. Her havde jeg mange år tidligere som redaktør for “Politiidræt”
været med ved landsmesterskaberne ved såvel riffelsom pistolskydning. Dengang overnattede vi i gamle
træbarakker, der var efterladenskaber fra de tyske besættelsestropper, og svømmebassinet var et stort hul i
jorden. Nu fremstod Vingstedcentret særdeles flot og
stort med dejlige sportshaller, mødelokaler og dobbeltværelser til sportsudøverne.

I en årrække var jeg medlem af centrets bestyrelse som
repræsentant for Roskilde amt, og jeg mindes stadig
med stor glæde mine ophold der. Helt naturligt fik jeg
gode kontakter til flere på centret.
Efterskrift
Når fremmede læser denne artikel, vil de måske
spørge sig selv, hvordan Gunnars hustru, Ruth, mon
har taget sin mands mange gøremål. Svaret er meget
let: Ruth har gennem de 65 lykkelige år, vi havde sammen, været drivkraften for mig.
Ruth har støttet mig i mine mange gøremål, også da jeg
for en del år siden påtog mig ulønnet arbejde i Skovlunde og Herlev Golfklubbers bane på Marbækvej.
Da jeg i efteråret 2001 antydede over for hende, at jeg
overvejede at stoppe til nytår, lovede jeg at fortsætte,
og da jeg i juli måned 2002 - Ruth var blevet meget
gangbesværet - foreslog at stoppe, måtte jeg love at
fortsætte, for som hun sagde: “Du kommer altid glad
hjem og har sludret med andre, og så hører jeg også
lidt nyt derfra.”
Da Ruth blev alvorligt syg i august 2002, ville jeg
stoppe og være hjemme døgnets 24 timer, men da
måtte jeg love Ruth, at uanset hvad, der skete med
hende, så ville jeg fortsætte mit virke på Marbækbanen, så længe jeg kunne klare det, og så længe de
kunne bruge mig. Det løfte har jeg holdt, og de mange
dejlige golfvenner på Marbækbanen har gjort deres for
at få mig lettere gennem de 15 måneder, jeg har været
alene.
Fotos venligst udlånt af forfatteren
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Egetræssofa fra
Boesagergård.

udvalgt fra nævnte bog side 151 til 165. Desuden har
jeg talt med ægteparrets datter, Ella Rosenholm, født
Frandsen, der i dag i en alder af 93 år har en klar
erindring om såvel barndomshjemmet som selve
sofaen og dens oprindelse, men mere herom senere.

Af Line Ludvigsen
Som noget ganske særligt har foreningen for et års tid
siden modtaget en egetræssofa fra omkring 1929.
Sofaen, der i nyere tid er blevet ombetrukket med
olmerdug af uld, er ikke mindre end 195 cm lang, 155
cm høj og med en dybde på 115 cm. Den er fremstillet
som et svendestykke af afdøde skoledirektør i København, Otto V. Nielsen, født 1897. Han var udlært billedskærer.

Boesagergård blev i 1737 givet i fæste under Edelgave
til skytten Jens Pedersen Skov for at denne til gengæld
skulle føre tilsyn med, at bøndernes kreaturer under
græsning ikke ødelagde den nye skov, der skulle erstatte “Kongeskoven”, der var gået til under svenskekrigene. “Det er nærliggende, at navnet “Boesager” er
opstået, fordi der i oldtiden har ligget en landsby på jorden, og da gården..... blev udstykket til parcelhusbebyggelse, fandt man da også ved kloakeringen hustomter i betydelig mængde, formentlig fra stenalderen
eller bronzealderen.”
Jens Pedersen Skov (1707 - 1784), der havde været
skytte på Edelgave, blev gift med kokkepigen herfra,
Karen Nielsdatter. Parrets tipoldebarn blev 137 år
senere født på gården d. 7. september 1874, og døbt
Hans Johan Frandsen.
Hans Frandsen “aftjente sin værnepligt ved 15. Bataillon, ... og fik en god landbrugsuddannelse og tog bl.a.
eksamen som landbrugskandidat fra Landbohøjskolen
på Frederiksberg.”

Egetræssofaen fra Boesagergård
Sofaen, der er et pragtfuldt stykke møbel, har stået på
Boesagergård hos Hans og Bertha Frandsen. Det har
fået os til at kigge lidt efter historien bag Boesagergård
og ægteparret Frandsen. Dette er en ganske nem
opgave, idet N. O. Riis-Nielsen i sin bog: “Fra fæstebonde til selveje”, der blev genudgivet af foreningen i
1991, nøje beskriver landsbyen Smørumnedre for
årene 1797 - 1930, med dens gårde og deres beboere.
Det følgende vil derfor hovedsageligt bestå af citater
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Hans Frandsen
som soldat

Riis-Nielsen fortsætter: “I 1906 forpagtede han Boesagergård, og samme år den 25. juli blev han ved kongebrev viet til Bertha Kortsen, født den 14. februar 1882
på Risbjerggård i Ledøje.” I bogen kan man da også se
en kopi af kongebrevet, dateret d. 21. juli 1906. Et kongebrev var en kongelig bevilling, der gav fritagelse for
lysning til ægteskab, samt tilladelse til at vielsen foregik
i hjemmet og med selvvalgt præst. Dette kongebrev
kostede 33 kr. 66 øre. Ifølge datteren Ella Rosenholm
var det typisk for faderen, at han ikke ønskede for
megen ståhej om sin person, og altså ikke gjorde noget
stort nummer ud af brylluppet.

Parret fik også en søn, Niels Otto Cort født 4. juli 1915.
“Begge døtrene fik en læreruddannelse og sønnen en
landbrugsvidenskabelig uddannelse.”
Riis-Nielsen fortsætter sin beretning: “Foruden sit landbrug, som Hans Frandsen drev mønsterværdigt, var
han også meget aktiv i politik. Han var i 24 år medlem
af Ledøje-Smørum sogneråd bl.a. som kommunekasserer. Han var medlem af menighedsrådet, kasserer i
sygekassen, vurderingsmand i Storm- og haglskade,
vurderingsmand ved ansættelse af ejendomsskyld,
medlem af akkordudvalget, vurderingsmand ved Østifternes Brandforsikring, medlem af fredningsnævnet,
repræsentant for Bondestandens Sparekasse, medlem
af bestyrelsen for Ballerup Andelsmejeri o.m.a.”
Og så følger én af de mange personligt oplevede skildringer, som bogen er så herligt fyldt med: “Familien på
Boesagergård var min mor og fars gode venner. Når
Hans Frandsen havde ærinde i landsbyen, forsømte
han ingen lejlighed til at “kigge ind” og få en diskussion
med min far. Når det skete, søgte jeg altid at anbringe
mig inden for hørevidde, og det var altid aktuelle emner,
de behandlede, aldrig almindelig “bysladder”. Selv om
de begge var venstremænd, var de langt fra enige i alle
ting. Det kan nok være, den skar. Somme tider blev jeg
helt betænkelig, det lød som var de uvenner, men det,
jeg opfattede som begyndende uvenskab, var blot
ivrighed i argumentationen. Jeg husker disse diskussioner med glæde, og lærte en del, tror jeg nok.
Det skete en enkelt gang, de fik en bid brød og en
snaps. Ingen af dem var særlig stærke i spiritus, og til
min store fornøjelse skar de de frygteligste ansigter,
når drammen blev skyllet ned. De bankede sig for brystet og sagde “ah-h-h-h!”. Det passede ikke rigtig sammen. Senere har jeg forstået, at snaps kan smage godt,
men så skal den være kold. Den gang opbevaredes
snapsen i et køkkenskab ved siden af komfuret.”

Bertha Frandsen i 1912 med døtrene Laura Agnethe 5
år og Ella 2 år

Det skal her indskydes, at Riis-Nielsens forældre Jens
Nielsen og Anne Jacobsen, ejede Kildebakkegård fra
1904 til 1930. Faderen var ifølge sønnen “en moderne
landmand. Han tog eksamen som landbrugskandidat,
og hans samtid gjorde flittigt brug af hans viden.”
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Sognerådet 1917-21.
Stående fra venstre:
J. Gudmand Høyer, Hans
Frandsen, Karen Pedersen,
Jens Smørum (senere minister),
Carl Strømblad.
Siddende fra venstre:
Søren Kortsen, Lars Brødegaard, Søren Andersen,
A.C. Petersen, H.C. Hansen.
Moderen var før ægteskabet ansat som lærerinde i
Ledøje-Smørum kommunes forskole (nu Rendebæksvej 9) fra 1907 til 1911. Riis-Nielsen blev født i 1912.
Men tilbage til Hans og Bertha Frandsen på Boesagergård. Hans Frandsen sad blandt andet i sognerådet sammen med Jens Smørum (den senere minister), og Ella Rosenholm husker de mange gode
diskussioner faderen og Jens Smørum havde. Trods de
kom fra hvert deres parti (Venstre og Socialdemokratiet) var de ganske gode venner og gik også på jagt
sammen. Hans Frandsen var som nævnt meget foretagsom, men ønskede ikke for megen opmærksomhed
om sin egen person, og han trak sig da derfor også fra
sin post i sognerådet kort tid før, han ellers ville have
fået kongemærket efter 25 års medvirken i sognerådet.
Om moderen, Bertha Frandsen, fortæller Ella Rosenholm, at hun var et altid gæstfrit og meget fint menneske, der i det stille udrettede meget. Således var hun
i 1920’erne sammen med frøkenerne Nielsen (der henholdsvis var lærerinde på skolen og underviste i klaverspil) med til at starte et slags ældrecenter, der en gang
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om måneden afholdt foredrag og lignende i Smørumnedre Skole. Gårdmandskonerne bagte kager hertil og
børnene vaskede op osv. Der afholdtes også årlig juletræsfest og skovtur for de ældre medborgere.
Men hvordan kommer vores sofa til familien og Boesagergård? Jo, familien havde et fint gammelt egetræsbord, der stammede fra præstegården i Ledøje. En
gang fik familien besøg af gårdejer Krog fra
Tørvesletten. Han så bordet og mente, at det ville
passe så fint sammen med den egetræssofa, han
havde stående. Og så kom sofaen til Boesagergård!
Som nævnt blev sofaen lavet af Otto V. Nielsen. Han
blev senere lærer, og fra 1936 forstander for Asserbolejren. Her arbejdede også lærer Hjalmar Rosenholm, som var gift med Ella Rosenholm. Otto V. Nielsen
besøgte en dag Boesagergård sammen med Hjalmar
og Ella, og så her til sin store overraskelse den sofa,
han mange år tidligere selv har fremstillet som sit svendestykke!

Angående Boesagergård skriver Riis-Nielsen videre:
“Omkring 2. verdenskrigs begyndelse afhændedes gården.... Bertha og Hans Frandsens afløsere på
Boesagergård blev Margrethe og Thomas Krog.”
Bertha og Hans Frandsen - og vores sofa! - flyttede til
Villa Toftehøj.
Riis-Nielsen bringer en nekrolog fra 1954:
“Ledøje-Smørum. Fhv. Gdr. Hans Frandsen død.
En gammel Hædersmand, en kendt og afholdt Mand
paa sin Egn, og i vide Kredse udenfor den, fhv. Gdr.,
Landbrugskandidat Hans Frandsen, Toftehøj, Smørumnedre, er i Forgaars død i sit Hjem efter kortere Tids
Svagelighed.
Gdr. Frandsen, der den 7. September vilde være fyldt
80 Aar, var født paa Boesagergaard i Smørum, der
gennem mange Aar havde været i Slægtens Eje, og
selv drev Gdr. Frandsen denne Gaard mønsterværdigt
i alle sine Manddomsaar, indtil han solgte den for en
halv snes Aar siden og købte Villa Toftehøj i Smørumnedre, hvor han siden havde boet.
Gennem sit lange og virksomme Liv har Gdr. Frandsen
foruden at drive sin Gaard haft mange Opgaver og
Hverv betroet. I adskillige Valgperioder var han Medlem
af Smørum Menighedsraad og af Ledøje-Smørum
Sogneraad, sidstnævnte Sted var han tillige en meget
omhyggelig Kommunekasserer. ......
....Overalt havde Gdr. Frandsen, der var et gennemreelt
og tiltalende Menneske, stor Indflydelse i Kraft af sin
fine Begavelse, sit rolige Overblik og sin gode Forhandlingsevne. Alt opstyltet og unaturligt var ham saa
inderligt imod, og Bravader mødte han med et
sarkastisk Smil. Men mange lærte at sætte Pris paa
hans Retfærdighedssans, Loyalitet og kloge Smil.
Gdr. Frandsen efterlader sig foruden sin Hustru to
Døtre og en Søn.”

Bertha og Hans Frandsen
Egetræssofaen, som altså har tilhørt ægteparret
Frandsen og har stået først på Boesagergård og siden
Toftehøj, er gået i arv til datteren Ella Frandsen, gift
Rosenholm. Ledøje-Smørum Historiske Forening har
nu fået overdraget dette prægtige møbel, og vi agter i
det kommende år at påbegynde indretningen af en
stadsstue fra ca. 1920’erne, bygget op omkring sofaen.
Hvis der blandt vores medlemmer er ejere af andre
møbler eller effekter, der kunne pryde vores stue, vil vi
med glæde tage imod disse.
Skulle nogen nu have fået lyst til at læse flere beretninger fra det gamle Smørumnedre, har vi endnu nogle
eksemplarer af Riis-Nielsens bog til salg.
Illustrationer
Scanninger af billeder som opbevares på Lokalarkivet

Bertha Frandsen blev boende på Toftehøj til 1965, hvor
hun flyttede ned til sin ældste datter, Laura, i Maribo,
men døde kort herefter. Hun ligger begravet i Smørum.
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Byhornet kalder til samling
Af Inga Nielsen

Fig. 1. Landsbyens gårdmænd er samlet på bystævnet, hvor hver mand har sin plads markeret med en sten, hvori hans
initialer er indhugget. Efter et maleri af Rasmus Christiansen ca. 1920. Kilde: Landbrugsforlaget.
Forud for bystævnet har oldermanden kaldt bønderne
sammen ved at blæse i byhornet. Måske kunne alle
høre byhornets kalden, hvis han stillede sig ved
gadekæret, måske måtte han gå en tur op og ned af
bygaden for at blive hørt. Dette er den historiske virkelighed i alle landsbyerne i vores kommune, idet
Historisk Forening har kendskab til ikke mindre end syv
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byhorn fra henholdsvis, Ledøje, Smørumnedre, Smørumovre, Nybølle og Hove. Disse byhorn er alle mindst
150 år gamle, og flere af dem er over 200 år.
Indtil ca. 1960 var landbruget Danmarks vigtigste erhverv, og indtil for 100 år siden var næsten alle danskere beskæftiget her. På det tidspunkt havde danskerne

været et bondefolk siden yngre stenalder - altså i ca.
6.000 år. Derfor oplever næsten alle danskere, at de
nedstammer fra bønder, husmænd eller daglejere, hvis
de går tilbage i familiens historie. Alligevel beskrives
bøndernes historie først for alvor i 1700 - 1900-tallet,
hvor dansk landbrug bl.a. gennem andelsbevægelsen i
høj grad er med til at sætte sit præg på udviklingen i
Danmark.
Det nødvendige sammenhold i 1600- og 1700-tallet
Den gamle danske landbokultur blev opbygget omkring
et nødvendigt fællesskab. I familien måtte både børn,
voksne, unge og ældre stå sammen for at skaffe det
fornødne til livets ophold, idet man var selvforsynende
med næsten alt. Alle måtte yde deres. I landsbyen var
det på samme måde nødvendigt at stå sammen om at
løse en række opgaver i fællesskab, idet det ikke var
muligt at hente hjælp uden for landsbyen. Langt de fleste danskere boede i landsbyer - små eller store - indtil
udskiftningen sidst i 1700-tallet. Kun få boede - gerne
mod deres vilje - uden for landsbyens trygge fællesskab.
Før stavnsbåndets ophævelse i 1788 ejedes næsten al
jorden af kongen, godsejerne eller kirken, og bønderne
levede slægt efter slægt på den samme fæstegård. De
drev jorden i fællesskab efter ældgamle metoder, der
ikke gav den enkelte mulighed for at så og pløje, som
det passede ham. Dertil kom at bønderne havde pligt til
at yde hovarbejde for herremanden. Det betød, at de
ofte måtte forsømme deres egne marker til fordel for
herremandens. Landsbysammenholdet var på den tid
nødvendigt og stærkt, og det var et lyspunkt i en ellers
fattig og hård hverdag.
Bylav og landsbyvedtægt
Landsbyen udgjorde en juridisk, driftmæssig og social
enhed, der blev ledet af et bylav, der bestod af landsbyens bønder. De fattige husmænd havde ikke medbestemmelsesret, men kunne have møderet, hvis de
ikke som landsbyens mange daglejere, karle, piger,
kvinder og børn måtte nøjes med at se til.
Medlemmerne af bylavet samledes til bystævne, og her
drøftede man under ledelse af oldermanden sager, der

havde fælles interesse for landsbyen. Her blev der taget
beslutninger f.eks. om, hvornår pløjningen skulle påbegyndes, og om hvornår, der skulle høstes og tærskes.
Her blev stridigheder mæglet, eller forlig indgået. Her
blev også fælles ydelser til f.eks. smed og præst aftalt.
Byhornet og oldermandsstaven (også kaldet karvestokken eller videstokken) var de ydre tegn på oldermandens værdighed, men det vigtigste for bylavet var
dog landsbyvedtægten, hvori de fælles bestemmelser
var nedfældet. Landsbyvedtægten opbevaredes hos
oldermanden, og uden den manglede landsbyen sit retslige grundlag. Den rummede f.eks. en liste over bøder
for gængse overtrædelser af reglerne både i
forbindelse med arbejde og fest.
Hver landsby sit bystævne og sin vedtægt
Landsbyvedtægterne var ikke ens over hele landet,
men indeholdt bestemmelser, som tog hensyn til de
enkelte egnes særpræg. Således var der stor forskel på
landsbyvedtægterne i marskområderne med de store
høslæt og de sjællandske landsbyvedtægter, der var
præget af kornlandbrug. Selv landsbyer, der lå tæt på
hinanden, havde forskellige landsbyvedtægter, hvilket
vidner om, at forbindelserne selv mellem tæt beliggende sogne var forbavsende lille. Mange bønder kom
næsten aldrig uden for deres egen landsby.
Landsbystævnet blev afholdt på en central plads i
landsbyen ofte nær kirken og gadekæret og ofte under
et stort træ. Nogle steder havde hver bonde sin siddesten, så man kunne sidde i en rundkreds og afholde
bystævnet. Hvis vejret var dårligt, kunne det dog henlægges til oldermandens gård.
På siddestenen kunne der være indridset nogle
bogstaver for hver gård. De samme bogstaver kunne
være indridset i en stav, som bønderne skulle opbevare
på deres gårde og tage med på bystævnet. Hvis en
bonde overtrådte landsbyvedtægten, fik vedkommende
ridset et tegn i staven, og straffen kunne være en halv
eller en hel tønde øl eller et pengebeløb. En meget
alvorlig straf var udelukkelse af landsbylavet.
Det var oldermandens opgave at holde regnskab med
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de bøder, som bønderne blev idømt på bystævnet. Han
havde en stok, hvori han ud for bondens bomærke eller
navn skar et mærke, som blev slettet igen, når bøden
var betalt. Bøderne blev ofte opgjort i forbindelse med
oldermandsskiftet.
Oldermanden kalder til samling
Landsbystævnet blev ofte afholdt om søndagen efter
gudstjenesten, men oldermanden kunne også indkalde
til bystævne på andre tidspunkter, hvis han fandt det
nødvendigt.
Den almindeligste måde at indkalde til bystævne på
var, at oldermanden gik en tur rundt i landsbyen, mens
han blæste i byhornet. Når byhornet lød, skulle man
samles, og hvis man udeblev eller kom for sent uden
lovlig grund, risikerede man en straf. Byhornet blev
også brugt i tilfælde af brand, eller når der af anden
grund skulle hasteindkaldes til bystævne. Byhornet
blev sammen med oldermandsstaven og landsbyvedtægterne opbevaret i oldermandens hus.
Oldermandshvervet skulle gå på omgang mellem bylavets bønder oftest for et år ad gangen, og man kunne
sædvanligvis ikke undslå sig for denne opgave. Jobbet
var som regel ulønnet udover f.eks. gratis græsning for
en ko eller en hest. Oldermandshvervet har ikke altid
været lige eftertragtet, da der var mange pligter forbundet hermed. Oldermanden indkaldte og ledede bystævnet, og han skulle også holde øje med, at landsbyens
vedtægter blev overholdt. Han skulle holde regnskab
med om bønderne betalte deres bøder, og han skulle
holde opsyn med f.eks. byhyrden. Han var desuden en
slags pantefoged og landsbyens talsmand udadtil. Det
har været en krævende opgave for den bonde, der som
oftest hverken kunne læse eller skrive. Ofte havde oldermanden dog hjælpere til nogle af opgaverne, og
skrivekyndige kunne også knyttes til hvervet.
Oldermandsskiftet fandt ofte sted i forbindelse med, at
det nye arbejdsår startede 1. maj. Oldermandsskiftet
blev ledsaget af et oldermandsgilde, som var det vigtigste af de mange gilder, der blev afholdt i landsbyen. Her
blev der ikke sparet på de våde varer. Ved oldermandsgildet blev den nye oldermand “drukket til”. Der blev i
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det hele taget holdt mange gilder. Der blev f.eks. afholdt
høstgilde, julegilde, og vinterens største gilde var
mange steder fastelavnsgildet. Desuden blev der afholdt ølgilder om sommeren. En del af gilderne blev
afsluttet med dans i loen. Her havde de unge mulighed
for at more sig og finde sammen, og der blev udvekslet
nyheder og fortalt historier fra før og nu.
Bylavet får nye opgaver
Efter stavnsbåndets ophævelse i 1788 og udskiftningen sidst i 1700-tallet svækkes bylavets betydning.
Nogle gårde flyttes ud på bymarken, og bystævnets
juridiske betydning ophæves endeligt med indførelsen
af sogneforstanderskaberne i 1841. Oldermandens primære opgave bliver herefter at administrere den fælles
gadejord omkring gadekæret, og det er stadig en opgave at sørge for, at pasningen af landsbytyren og
landsbyornen bliver ordentlig udført og fordelt mellem
landsbyens bønder. Oldermanden er desuden sne- og
brandfoged, og han står for landsbyens fattigvæsen.
På flere af vore byhorn forekommer årstal fra sidst i
1700-tallet og fra 1800-tallet. Det vidner om, at bylavene stadig var i funktion på det tidspunkt om end med
andre opgaver end før udskiftningen.

Fig. 2. Jakob H. Zeuthen overrækker Smørum husmænds byhorn til borgmester Jens-Jørgen Nygaard i
1998.

Fig. 3. Brevet fra
Jakob H. Zeuthen,
som fulgte med
ved overdragelsen
af Smørum husmænds byhorn.
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Byhornene fra Ledøje-Smørum
Alle landsbyer i vores kommune har haft byhorn. To
opbevares i samlingerne på Smørum Gamle Skole, det
drejer sig om Hove gårdmænds byhorn og Smørum
husmænds byhorn. Et horn er i privateje, det er Hove
husmænds byhorn. Fire byhorn er udstillet på Ballerup
Egnsmuseum i Pederstrup. Det er Nybølle Byhorn,
Ledøje husmænds byhorn, Smørumnedre husmænds
byhorn og Smørumnedre byhorn.

Figur 4. Smørum husmænds byhorn
Borgmester Jens Jørgen Nygaard fik d. 20. 10. 1998
overdraget et byhorn fra Smørum af overlærer Jakob
H. Zeuthen, som i 1960 - 1970 boede i Ledøje Præstegård, hvor hans far var præst. Hornet er senere
blevet overdraget til Ledøje-Smørum Historisk
Forening. (se Fig. 3 side 33).

Figur 6. Hove husmænds byhorn
Hove husmænds byhorn, tilhører Hanne Grinsted,
som sammen med sin mand ejer slægtsgården,
Thorsøgård. Hun er datter af Wilhelm Nielsen, der
ejede den frem til 1983. Hannes søster, Birthe, som
også bor i Hove, husker, at faderen som oldermand i
Hove Bylag blæste til samling i det mindst 150 år
gamle horn. Bl.a. er årstallene 1843 og 1860 ridset ind
i det. Den dag i dag har Hove stadig sin oldermand og
sit bylag, og man er på den måde med til at holde de
gamle traditioner i hævd - selv om der ikke længere
indkaldes til møder ved at blæse i byhornet.
Figur 5. Hove gårdmænds byhorn
Den 25. 2. 1992 fik Ledøje-Smørum Historisk Forening
indleveret Hove gårdmænds byhorn. Ved indleveringen er der noteret følgende: “Hove gårdmænds byhorn fra 1845. Giver Poul Nielsen 1990. Det stammer
fra Poul Nielsens barndomshjem Thorsøgård.” Poul
Nielsen var bror til Wilhelm Nielsen, der forpagtede
slægtsgården, Thorsøgård i 1946. Senere købte han
den og boede her til 1983. Thorsøgård er stadig i
familiens eje.
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En del horn har oprindeligt været forsynet med en form
for mundstykke, så oldermanden kunne blæse i dem.
De er tæt besat med årstal og navne, som oldermændene har skåret ind i dem. Nogle har desuden brændt
deres gårdsmærke ind i hornet. Gårdmærket var et
bestemt mærke, som den enkelte gård havde. Man
ridsede eller brændte gårdsmærkerne ind i husgeråd
og redskaber, så man efter fælles arbejde eller gilder
kunne se, hvis der var hvis.

Figur 7. Nybølle byhorn
Nybølle Byhorn er som det største af de syv horn
antageligt et studehorn. Det er det eneste horn, hvor
man kan se mærker efter et tilhørende mundstykke. Det
er karakteristisk ved kun at have få inskriptioner.

Figur 8. Ledøje husmænds byhorn
Ledøje husmænds byhorn har mange inskriptioner og
rummer bl.a. årstallet 1818. Også i Ledøje holdes de
gamle traditioner i hævd i form af et meget aktivt
Ledøje Bylag.

Figur 8. Smørumnedre husmænds byhorn
Smørumnedre husmænds byhorn er rigt på inskriptioner og rummer bl.a. årstallet 1850.

Figur 9. Smørumnedre byhorn
Smørumnedre byhorn er ligeledes meget rigt på inskriptioner og rummer bl.a. årstallet 1869.
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Der forestår på nuværende tidspunkt et stort arbejde
med at tyde de mange enkelttegn både på de to horn,
der opbevares i Smørumovre Gamle skole, Hove gårdmænds byhorn og på hornene, som er smukt ophængt
på egnsmuseet i Pederstrup. Hvis der er nogen, der
kaster sig over denne spændende opgave, og som har
forslag til tydninger, modtages disse med glæde, idet
de kan danne udgangspunkt for en yderligere uddybning af byhornenes historie.
Endelig er vi interesseret i at høre fra andre, der har
byhorn i privateje, så de kan indgå i denne spændende
del af Ledøje-Smørums historie.
Kilder:
Dagligliv i Danmark Bind 1 1620 - 1720: Herren tugter
de ustyrlige. Redaktion: Axel Steenberg. Nyt Nordisk
Forlag Arnold Busck 1982.
Fra fæstebonde til selveje. Smørumnedre 1797 - 1930.
N. O. Riis-Nielsen. Ledøje-Smørum Historiske Forening
og Arkiv 1991.
Jørgen Bjerregård, Ballerup Egnsmuseum, har desuden været behjælpelig med oplysninger om hornene,
som opbevares her.
Hanne Grinsted og Birthe Dahl, Hove, har været
behjælpelig med oplysninger om Hove husmænds
byhorn.
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Billeder:
Fig 1.
Landbohistoriske billeder, billede nr 38 på
CD-rom fra Landbrugsforlaget.
Fig. 2.

Foto: scannet billede udlånt fra borgmesterkontoret.

Fig. 3.

Scanning af det originale brev fra Jakob H.
Zeuthen. Opbevares på Lokalarkivet.

Fig. 4-5. Foto: Fredi Paludan Bentsen.
Fig. 6-9. Foto: Holger Pedersen

Syvhøjegård
Nybøllevej nr. 20
af Knud Remi Christensen

- Skøde fra Anders Hansen til Jens Olsen, tinglyst 1.
juni. 1795 på gl. hartkorn 3 tdr.
- Skøde fra Jens Olsen til Thomas Jensen tinglyst 25.
maj 1797
- Skøde fra Thomas Jensen til Søren Larsen, tinglyst
10, juli 1822
- Skøde fra Søren Larsen til Peder Pedersen, tinglyst
24. maj 1837. Till, matr. 86a.
- Udskrift af skifteprotokollen, hvorefter Peder Pedersens enke Kirsten Sørensdatter hensidder i uskiftet
bo, tinglyst som adkomst for hende 5. august 1857.
Till. Matr. 86a og 8 Nybølle.
- Skøde fra Kirsten Sørensdatter til Peder Pedersen,
tinglyst 5. august 1857. Till. Matr. 86a og 8 Nybølle.

Fig. 1. Syvhøjegård 2003.
Hvis man kører fra Ledøje ad Nybøllevej forbi “Porsebakken” og videre forbi “Rosengården” på højre
hånd, kommer man først til villa “Syvhøj”, som den hed
dengang, den blev bygget. Herefter kommer man til
“Syvhøjegård”, som er beliggende på Nybøllevej nr. 20.
Syvhøjegård betegnes som en ejendomsgård med
ager og engs hartkorn 2 tdr. 7 skp. 3 fdk. 1/4 alb, Gammelskat 2. Rd 48 Skill..
Hvorfor den hedder “Syvhøjegård” har det ikke været
muligt at opspore, men mon ikke der på et tidspunkt har
ligget syv høje omkring den?
Gården bliver ved kongeligt skøde tinglyst 11. maj 1767
tilskødet Lars Pedersen under gammelt matrikel nr. 10
og 22.
- Skøde
tinglyst
- Skøde
tinglyst

fra Lars Pedersen til Claus Jørgensen,
12. december 1785 på en del af gården.
fra Claus Jørgensen til Anders Hansen,
6. maj 1793

Fig. 2: Jens Jakobsen og Kirsten Yttesen
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Peder Pedersen, der var født den 19. oktober 1831,
blev gift den 25. januar 1856 med Birthe Pedersdatter
født 4. september 1829 på Ledøjegård. Birthe Pedersdatter døde 7. november 1869 medens Peder Pedersen
døde i Smørum den 28. august 1905.
- Skøde fra Peder Pedersen til Henrik Pedersen af
Greve d. 24. juni, tinglyst 10. juli 1878. Till Matr. 86a,
37a og 6b samt 8 Nybølle.
- Skøde fra Henrik Pedersen til Jens Jacobsen den
13. tinglyst 25. juni 1879 Till matr. 86a og 6b samt 8
Nybølle.
Jens Jacobsen var født den 5. september 1850 i
Munkebjergby ved Sorø og blev den 15. juli 1881 viet til
Kirsten Yttesen født 25. august 1854 i Kildebrønde.
Vielsen foregik i Vor Frue kirke i København (Domkirken), Ægteparret fik to børn. Sønnen, Aksel Jakobsen,
født den 6. maj 1882 blev senere lærer i Lyngby.
Datteren Johanne Jakobsen født den 2. september
1883 blev i 1907 gift med Søren Cortsen i Ledøje, født

Fig. 3 Syvhøjegård 1939
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den 23. september 1879. De to sidstnævnte overtog
gården i 1908.
I 1907 - 08 blev der bygget en aftægtsbolig ved siden
af gården, der blev kaldt “Villa Syvhøj” det skete samtidig med at Søren Cortsen overtog Syvhøjegård.
Hvordan gården har været drevet af de tidligere ejere,
ved vi ikke ret meget om, men hvordan den har været
drevet i Jens Jakobsens tid, kan man se af det
righoldige materiale, Lokalarkivet er kommet i besiddelse af. Her er et rigt udvalg af regnskabsark, regninger, skrivelser m.m.
Af et utal af regninger og bogføringer kan man få et
godt indblik i gårdens økonomi og korrespondance.
Hvis vi ser på en bogføringsside gældende fra den 14.
marts 1896 til 27. marts 1896, kan man se indtægter på
kr. 716,12 og udgifter på kr. 571,76, og regnskabet er
delt op, så man kan se, hvor meget agerbruget har
givet, og hvor meget mælk og andre aktiviteter har
givet.

Ifølge “Skema til Selvangivelse for her i Landet bosatte
Personer” har Jens Jakobsen og hustru Kirsten Jakobsen fra 1. januar 1904 til 1. januar 1905 haft en skattepligtig indtægt fra gården på kr. 1.460 og for arbejde,
tjeneste eller anden indtægt kr. 30 i alt kr. 1.490. Efter
fradrag af personlige skatter til stat, kommune og kirke
på kr. 65, bliver skatten således fastsat efter en indkomst af: kr. 1.425. Endvidere hedder det i selvangivelsen, at “Min og de til min Husstand hørende Personers Formue efter Fradrag af Gæld” anslår jeg til i alt
kr. 18.000,-.
Af en regning fremgår det, at man ca. år 1900 har købte
et nyt komfur med messingstang, knærør og bradepande til kr. 40,- dertil kommer en gryde kr.8,50, en vadsk
kr. 3,50, en rist kr. 2,40 og 2 stk. rensedøre 80 øre eller
i alt kr. 57,15.
De mange arkivalier i form af regnskaber, regninger og
korrespondancer, der er afleveret til arkivet af Jens
Jacobsens efterkommere, giver dels et billede af en
gårddrift i tiden fra 1879 til 1905, og dels af hvordan
man holdt på formerne, når man skrev til hinanden. De
viser også, hvordan man forseglede brevene med laksegl, når de indeholdt penge.

Herunder et brev sendt til Jens Jakobsen i 1896:
Raadhusplads 67. 22-1-96
Herr Gaardeier J. Jakobsen
Da jeg har afspurgt, at de er Opkøber til Ledøje
Brugsforening, tillader jeg mig at spørge, om De vil
gøre Forretning med mig; jeg har første Klasses
Varer, men har For tiden for stort lager og vilde jeg
meget gærne træde i Forbindelse med Dem. Vær
saa venlig at svare mig om De i en nær Fremtid kommer til Byen eller maa jeg komme til Dem og hvad
Tid træffes De bedst.
Med særdeles Agtelse
C Petersen
Brænderieier
De mange regninger og opgørelser og andre arkivalier
gør, at det er umuligt at beskrive hele Syvhøjegårds historie i en kort artikel i Årsskriftet.
Illustrationer
Fig. 1 Foto: Knud Remi Christensen
Øvrige Arkivalier og billeder fra Ledøje-Smørum
Lokalarkiv.
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For 100 år siden
Uddrag af forhandlingsprotokollen for LedøjeSmørum Kommune i 1903
af Bent Jespersen
3 Januar
- Pkt. 11 Klage over Kirkestien fra Nybølle.
Sagen ordnes af Thaysen-Petersen og O. N.
Nielsen
- Pkt. 18 Anders Nielsen, Sm.nedre. Andrager om
Alderdomsunderstøttelse.
200 Kr. Bevilges aarlig fra 1 Januar 1903
- Pkt. 19 Jens Hansens Enke, Hove. Andrager om
Alderdomsunderstøttelse.
100 Kr. Bevilges fra 1 Januar 1903
- Pkt. 21 Uddeling af Bohrmanns Legat
Jens Hansen Hove . . . . .15 Kr.
N. Mathiesen “ . . . . . . . .15 “
Jens Steffensen Sm.n . . .10 “
———————————————
40 Kr.
————
10 Februar
- Pkt. 1 Skatteklage fra H. P. Andersen, Ledøje
Da Andrageren intet oplyser om sine Økonomiske Forhold, må man alene af den
grund ikke nedsætte hans Skat.
- Pkt. 2 Do. fra Gdr. Jens Jacobsen, Ledøje
Nedsættes fra 30 til 27 Kr.
- Pkt. 3 Do fra Gdr. A. Rasmussen, Ledøje
Da Andrageren kun giver Oplysninger om sin
Gæld, men intet meddeler om, hvad han
muligvis ejer ved siden af, kan man saa
saaledes ikke tage Forandring i den skete
Ansættelse.
- Pkt. 24 Frederiksberg om man erkender Sadelmager
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Andersens Datter Dagmar, der er indlagt på
Hospitalet lidende af Halsbetændelse.
Dagmar Andersen erkendes.
Skælbækbroen på Københavnsvejen
trænger til Ombygning.
Ballerup-Maaløv spørges om de vil deltage
med halvdelen af Udgifterne, naar LedøjeSmørum lader Arbejdet udføre, eventuelt om
Ballerup-Maaløv vil lade Arbejdet udføre.
16 Marts
- Pkt. 9 Ballerup-Maaløv meddeler at være villig til at
betale Halvdelen som Istandsættelsen af
Skælbækbroen koster.
- Pkt. 10 Bivejssyn afholdes 11 Maj
- Pkt. 11 Fyld til Aagerupvejens Udvidelse.
Det vedtages at hente Fyld til Aagerupvejens
Udvidelse hos Tømrer N. P. Madsen, Ledøje,
der har tilbudt at afgive den gratis.
16 April
- Pkt. 13 Amtsraadet meddeler at der ved Revision af
Kom. Aldersomsunderstøttelsesregnskab intet var at erindre.
Til Efterretning
- Pkt. 17 Frederiksberg meddeler at Sadelmager A. L.
Andersen har tilbagebetalt Omkostningerne
ved datterens Kur på Hospitalet.
Til Efterretning.
- Pkt. 19 Skrivelse fra Jordemoder Hansen, Ledøje,
ang. Betaling for Betjening af Arb. L.
Pedersens Hustru.
Det vedtages at betale de forlangte 4 Kr.
- Pkt. 20 Foredragsforeningen Andrager om Samtykke
til at benytte Ledøje Skolelokale til afholdelse
af deres Møder.
Tilladelse gives indtil videre på betingelse af,
at Bestyrelsen foretager Rengøring efter
Møderne.

- Pkt. 21 Det vedtages at Kommunen kører hver 15ende
gang til Anlægget af Vandværket i Sm. ovre,
hvori Kommunen har Andel.
- Pkt. 23 Mejeribestyrer Larsen, Edelgave, besværer
sig over at han ikke er optaget på Valglisten.
Klageren gav Møde og oplyste at han i Et og
Alt fyldestgjorde Valglovens Betingelser for at
kunne udøve valgret, hvorefter det vedtages
at optage Vedkommende på Valglisten.
20 Maj
- Pkt. 1 Valg til Valgstyrelse til det forestående
Folketingsvalg.
Til Medlem af valgbestyrelse N. P. Tønnesen
“ Stemmelistefører Thaysen-Petersen
“ Stemmemodtager Jørgen Jensen
- Pkt. 2 Aagerupvejens Udvidelse
Deklaration til Underskrift
Deklarationen blev underskrevet af samtlige
Sogneraadsmedlemmer. Opfyldningsarbejdet
vil bydes i Entreprise. Hvis det vil koste over
500 Kr., tages sagen til fornyet Overvejelse.
Arbejdet skal være færdigt til (?). Licitationen
afholdes på Vejen, som skal indvies
Onsdagen den 27. ds. Kl. 6 Efterm.
- Pkt. 10 Gdr. Jens Nielsen Ledøje udbeder
Sogneraadets Anbefaling til at erholde en
Militærhest.
Kan ikke anbefales.
23. Juni
- Pkt. 5 Amtsraadet bevilger inden 24 Juni 1903 af
Amtsfattigkassen 1/4 til Drengen Jens Peter
Christiansens Ophold på immelbjergaarden.
Til Efterretning
- Pkt. 6 Samme bevilger inden 24 Juni 1903 af
Amtsfattigkassen 1/4 til Lars Henriksens
Ophold på Sanderupgaard
Til Efterretning
- Pkt. 7 Lærer Jørgensen Andrager om at faa 36

Eksp. af “Myrebogen” Nr. 4
Bevilges
- Pkt. 8 Lærer Herman anmoder om Samtykke til at
anskaffe 25 Sangbøger til Skolen.
Bevilges
- Pkt. 9 Købh.Amts Plejehjemsforening om Bidrag
20 Kr. for Aaret 1903 bevilges
- Pkt. 10 Fængselshjælpen om Bidrag
10 Kr. for Aaret 1903 bevilges
- Pkt. 11 Kristelig Forening til vildfarne Børns Redning
om Bidrag
10 Kr. for Aaret 1903 bevilges
- Pkt. 12 Amtsraadet meddeler inden 4 Juni Samtykke
for Kommunen til at indestaa for Betalingen
6/89 af Vandværkets Anlægssum (SM.ovre)
og under samme Dato Samtykke til at
Komm. udreder 8 Kr. aarlig til
Præsteembedet for Jord til Aagerupvejens
Udvidelse.
Det vedtages at Kommunen indtræder solidarisk med Smørum Sogns Beboere, der
staar som Interessenter i Vandværkssagen
- Pkt. 13 Birket meddeler at A. Petersen Hove, 22 Maj
har deponeret sit Næringsbevis
- Pkt. 14 Laalands Nørre Herred meddeler at Alimentanten Oluf Chr. Jensen ikke findes
Til Efterretning
- Pkt. 15 Stenløse = Vexø erkender Søren Haagesens
forladte Kone hjemmehørende der
Til Efterretning. Tilstaaet hende fra 31 Maj
1½ Kr. ugentlig indtil videre
- Pkt. 16 Skr. af Skolekommission om Oprettelse af tre
Forskoler i Kommunen. Eventuelt med en
Vandrelærerinde
Et Forslag fra Skolekommissionen ønskes
forinden nærmere foretaget
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- Pkt. 17 Forskellige Regninger fra Herman Larsen,
Smørumnedre
Overdrages til Formanden for “De Fattiges
Kasse” i Smørum Sogn
Opførelsen af Udbygningen til Smørum Skole
overdrages Tømrer H. P. Hansen for 485 Kr. ,
Murer Wilh. Jensen, Nybølle Tilbud lød paa
637 Kr.

at nedlægge en vandledning i
Landevejsgrøften ca. 600 Alen fra Møllen til
vandværket
Tilladelse gives, Grøften vil være at istandsætte efter Nedlægningen
- Pkt. 17 Det vedtages at søge Drengen Carl Petersen
Sm.ovre optaget i Hjemmet for Vanføre

7 september
- Pkt . 1 Magistraten anmælder fri Lægehjælp og
Medicin til Enke Ane Hansen
Til Efterretning

15 Oktober
- Pkt. 4 Andragende fra forskellige Beboere i Ledøje
om et Bidrag til Istandsættelse af Gadebrønden
Andragenet afslaaet. Sogneraadet fraskriver
sig for sit Vedkommende.

- Pkt. 2 Kvittering fra Fængselshjælpen med Tak for
det aarlige Bidrag.
Amtsraadets samtykke af 17 Juli 1903
Til Efterretning

- Pkt. 9 Selskabet “De Hjemløses Venner” om Bidrag
25 Kr. bevilgedes for 1903

- Pkt. 3 Skrivelse fra Birkerød angaaende Lars Jørgensen der har andraget om Alderdomsunderstøttelse
Det vedtages at tilstaa ham 48 Kr. aarlig fra
1 April 1903
- Pkt. 6 Frederiksberg anmoder om at faa Ugift Anna
Hansine Frederiksens Barns Fødsel og Daab
noteret i Smørum Kirkebog. Barnets Navn er
Axel Vilh. Frederiksen.
Undersøges af Thaysen
- Pkt. 10 Skrivelse fra Christiane Larsen, at hun har
modtaget en lille Pige i Pleje og at
Plejebarnet Harry Ekstrøm er rejst 1 August
Til Efterretning
- Pkt. 12 Ernst Werther Andrager om at faa sin
Alderdomsunderstøttelse forhøjet
Afslaaet
- Pkt. 14 Revision af Snekastningsregulativet
Foretaget
- Pkt. 16 Maler Joh. Christensen ønsker Tilladelse til
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- Pkt. 11 Andragende fra Niels Mortensen Ledøje om
Alderdomsunderstøttelse
200 Kr. fra 1 Oktober bevilges
Hjemmet for Vanføre erindres om Sogneraadets Forespørgsel om det har Plads til en
Dreng
19 Oktober
- Pkt 1 Sogneraadsvalget Torsdag d. 17 Kl. 6 Møde
Kl.1
- Pkt. 4 Haandgærningssagen
a. Udkast til Regulativ
b. Man ønsker at alle Skolepligtige
Pigebørn faar Adgang til Undervisning.
Og at der en gang aarligt gives Forældre
og andre af Kom. Beboere, som maatte
have Interesse deri Adgang til at se hvad
Børnene formaar at præstere
- Pkt. 7 Telefonselskabet Andrager om at sætte
Telefonpæle langs Ledøje Gaden til Vejen til
“Øbakkegaard”
Til Efterretning, Tilladelse gives

- Pkt. 10 Nordsjællands Afholdskreds andrager om
Bidrag
Henlagt
- Pkt. 12 Enke Marie Hansen
Tilstaaet Brød og Mælk 5 Kr. om Ugen
- Pkt. 13 Hans Pedersen Smørum fattighus
Tilstaaet Brød og Mælk og 5 Kr. om Ugen
- Pkt. 14 Johannes Larsen
Tilstaaet Brød og Mælk og 2 Kr. om Ugen

- Pkt. 8 Amtsraadet meddeler, at Betaling der skal
ydes i de Tilfælde i hvilken Snekastningsforpligtelsen kan fordres afgjort med Penge,
er for 3 Aaret fra 1 Decb. d. A. fastsat
saaledes
for Novem. Decb. Januar
Kr. 2,25 for en hel Dg. á 6½ Time
for Februar
Kr. 2,60 for en hel Dg. á 7½ Time
for Marts
Kr. 2,80 for en hel Dg. á 8 Timer
- Pkt. 9 Den særlige Skatteansættelse

19 December
- Pkt 3 Stenløse-Wexø Sogneraad anmoder om at
ugift Anna Christine Nielsens d. 15 August
d.A. fødte Pigebarn noteret i Smørum, da
hun 10 Maanedersdagen tjente hos Olaf
Olsen i Sm.o.
Noteringen foretaget
- Pkt. 6 Ugift Sofie Jensen, Sm.o. andrager om
Hjælp til sit Barn
72 Kr. aarlig bevilges

Sogneraadets Medlemmer:
M. Tønnesen, Jørgen Jensen, P. Larsen,
O. Hansen, Niels Larsen, J. Thaysen Petersen,
P. A. Poulsen, Jens P. Larsen, Oluf A. Olsen.
Er der læsere, der ved, hvor Skælbækbroen lå?

Kilde: Landsarkivet
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Nye genstande
Af Ledøje-Smørum Historisk Forenings registreringsgruppe
Med stor glæde modtager Ledøje-Smørum Historiske
Forening fra tid til anden spændende ting fra vores
medlemmer. Tingene, eller i museumssproget “genstandene”, bliver ved modtagelsen forsynet med et
nummer og får en plads på vores efterhånden pænt
fyldte hylder, for så senere at blive taget frem af registreringsgruppen, som så laver en beskrivelse af genstandene og deres historie (tidsangivelse, anvendelse,
ejer/bruger, sted m.m.), og alt dette bliver lagt ind i en
elektronisk database, hvor man siden kan søge
oplysninger om de enkelte genstande.
Som noget nyt vil vi hvert år i Årsskriftet nævne nogle
af de ting, der er givet til foreningen, året før. Da vi til
tider får rigtig mange ting, vil det ikke være muligt at
nævne alt, men hensigten er blot at give et lille indtryk
af, hvad man kan finde på vores hylder. En del ting
bruger vi selvfølgelig i vores udstillinger, men vore
medlemmer er selvfølgelig også velkomne til at bede
om et kig på “lageret”.

Fig. 2. Orglet fra Højtoftegård i Ledøje
I 2002 modtog vi bl.a.:
Fra Lis Pedersen, bl.a.:
- damegalocher fra 1930 -1950
- en håndvævet uldvest syet af en bordløber, 1940
- 1950
- en kedel til brændekomfur
- en høvender, ca. 1950
Fra Anny Bak:
- et orgel fra Højtoftegård i Ledøje. Har tidligere
stået i en skole indtil 1917, og bliver nu anbragt i
vores nye skolestue.(Fig. 2)
Fra John Mikkelsen:
- et krydderiskab fra Skebjerggård, hvor det stod i
spisekammeret ved siden af køkkenet. Står nu i
vores “Julie’s køkken, ca. 1920”. (Fig. 1)
Fra Else Torup:
- 9 gamle skolesangbøger og salmebøger, den
ældste fra begyndelsen af 1800-tallet. (Fig. 3)

Fig. 1. Krydderiskab fra Skebjerggård
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Fig. 3. Gamle skolesangbøger og salmebøger
Fra Bent Jespersen bl.a.:
- en oliesmørekande
Fra Hans Madsen:
- en kørekappe (fig 4) brugt af Peter Oluf Sabrinus
Petersen fra Ledøje Nordre Gade 10 (fra 1914).
Fra Jette Hansen:
- en rullepølsepresse, brugt af Edith Nielsen, der
boede Ledøje Bygade 28.
Fra Anna Kristine Mikkelsen, “Dueholm” bl.a.:
- et par træskøjter
- en kreaturklipper
- en bordrulle

Fig. 4. Kørekappe
Hvis der blandt vores medlemmer skulle være nogen,
der sidder inde med en speciel viden om nogle af de
nævnte genstande, deres historie eller brug, hører vi
meget gerne herom.
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Slovenien
i efterårsferien 2003

og ved gode gerninger, men kun ved at tro på Guds
nåde åbenbaret i Jesus Kristus. At han også oversatte
Bibelen til tysk, har de fleste sikkert glemt. Vi fik det
genopfrisket.

Af Erik Ziegler

Vi fortsatte dagen efter til Berchtesgaden, hvor vi havde
lejlighed til at tage en tur rundt i den smukke by. Tidligt
næste morgen kørte vi til Hitlers Ørnerede oppe i bjergene. Det var overskyet på vejen, men så skete det.
Pludselig brød vi - eller bussen - igennem skyerne,
solen skinnede, og bjergtoppene viste sig overalt. Et

Da det gamle Jugoslavien brød sammen efter Titos
død, erklærede Slovenien sig i 1991 selvstændigt. Den
nye republik undgik stort set de krigshandlinger, som
fandt sted i andre republikker i det gamle Jugoslavien.
En af grundene hertil var, at der i Slovenien lever en
homogen befolkningsgruppe bestående af slovenere.
Ca. 84% af befolkningen er kristne.
Landet har siden løsrivelsen gennemlevet en rivende
udvikling med omstilling til markedsøkonomi og privatisering. Samtidig har det politiske landskab været
præget af en stabilitet, som ikke findes ret mange
andre steder i verden. Slovenien har i dag den højeste
købekraft pr. indbygger blandt de nye EU-lande i
Central- og Østeuropa.
På Det Europæiske Råds møde i København i december 2002 afsluttede Slovenien sammen med ni andre
kandidatlande optagelsesforhandlingerne med EU, og
ved en folkeafstemning i begyndelsen af 2003 sluttede
de slovenske vælgere op om medlemskabet, idet hele
90 % af de vælgere, der stemte, sagde ja og kun 10%
nej.
Denne nye nation med to mio. indbyggere på et areal,
som svarer til Jylland, var målet for årets historiske
rejse, som sædvanlig dygtigt ledet af Bodil Smith og
Erik Hjortkær Andersen fra Ledøje.
Busafgang lørdag kl. 6,15 med Poul Nielsen - Otto’s
Turist - med et par sikre hænder på rattet. Via Rødby Puttgarden gik det sydpå.
Målet var i første omgang den tyske by Wittenberg. Her
opslog Martin Luther i 1517 på kirkemuren sine 95
teser, der brød afgørende med den gældende opfattelse af religionen. Han var kommet til den overbevisning, at frelse ikke kunne opnås gennem sakramentet
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Udsigt over Wittenberg, hvor Luther opslog sine
berømte sætninger på kirkedøren.

betagende syn. Aldrig har vi set noget så smukt. Hele
selskabet på 40 personer kunne være i elevatoren til
toppen.
Vi fortsatte igennem Østrig til Ljubljana, Sloveniens
hovedstad, hvor vi blev indkvarterede på et udmærket
hotel nær centrum. Der var arrangeret rundtur i byen
næste formiddag, hvorimod vi havde eftermiddagen til
egen rådighed. Alle vegne i Slovenien er der rent og
pænt. Og der er gjort meget for, at alle kan færdes. Selv
på det lille hvide tog, der gik fra byens centrum op til
borgen, var der på sidste vogn monteret en lift til
kørestole. Hvor ser vi det i Danmark?
Om onsdagen kørte vi 100 km. østpå til Ptuj med det
gamle renæssanceslot og en meget charmerende lille
by. Derfra til vinsmagning i Jerusalem. Ja, det er rigtigt
nok. Området hedder Jerusalem, selv om det ikke er
det forjættede land, snarere det forheksede land, idet
det kneb for turledelsen at finde det sted, hvor vi skulle
til vinsmagning. Omsider lykkedes det. Kvaliteten var så
god, at der blev båret mange kasser hvidvin til bussens
bagagerum.
Om torsdagen kørte vi til Trieste i Italien. Efter 2. verdenskrig fik Italien selve byen under sig, hvorimod hele
oplandet blev tillagt Slovenien. Vi besøgte mange seværdigheder. Især var vi facineret af den serbiske kirke,
hvis udsmykning var utrolig flot og kostbar. På hjemturen tog vi ned i Postojnagrotterne, den første del af
turen transporteret i tog og derfra videre ca. 1 km. rundt
i grotterne, som virkelig er meget imponerende. Vi
kunne vælge en engelsk eller en tysk tolk. Begge talte
med en speciel accent, så egentlig var det lige meget,
om vi ikke forstod engelsk eller tysk. Jeg havde inden
besøget læst brochuren og kunne påtage mig at underholde på dansk, uden at jeg af den grund blev kontaktet af videnshungrende landsmænd.

Stemning fra floden, der løber gennem Ljubiana
Fredagen stod i opbruddets tegn. Allerede kl. 7.00 forlod vi hotellet og kørte til Bamberg i det nordlige
Bayern, en tur på 700 km. Vi troede, at opholdet der
kun var en parentes på hjemturen, men vi kom på
bedre tanker. Bamberg er erklæret for en bevaringsværdig by, og det forstår man. Igennem århundreder
har bevaringen af de smukke bygninger været sat i
højsædet, og det betager én. Vi besøgte domkirken, og
vi gik ned til floden, hvor de smukke huse af varierende
størrelse indgår i et fantastisk miljø. Bamberg er en by,
man kommer tilbage til.
Næste morgen sørgede Poul for, at vi efter 700 km’s
kørsel nåede færgen i Puttgarden, sejlede en lille times
tid og fortsatte til Ledøje, hvor vi spredtes for alle vinde.
Tak til Bodil og Erik for et godt arrangement. Tak til Poul
for forbilledlig kørsel. Og tak til alle øvrige rejsedeltagere for et godt samvær.
Billeder udlånt af forfatteren
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Årets gang i Lokalarkivet.

Lokalarkivets bevilling er nu lagt på særlige konti under
bibliotekets konti. Det er en fordel med hensyn til betaling og momsafregning.

Af arkivleder Ingrid Bay
2003 har igen været et læringens år for alle, der har
arbejdet i Lokalarkivet. Den 15. marts var alle endnu en
gang på kursus. Henning Sørensen fra Brøndby
Lokalarkiv havde udarbejdet et kursus i Arkibas til
brugere på alle niveauer. Alle var meget tilfredse med
kurset, og vi har også fremover en god forbindelse til
Henning, som vi kan rådspørge om arkivsager.
Efterfølgende har eleverne foretaget sidemandsoplæring på træningsaftener, således at alle fremover
bruger samme fremgangsmåde.
Året har været brugt til yderligere oprydning, og registreringen af samlingens mange fotos er også begyndt.
Der er indkøbt et arkivskab med hængemapper til opbevaring af de originale fotos, som yderligere er lagt i
kuverter af særligt papir, således at fotoet bevares
bedst muligt. Det er meningen, at fotografierne skal
kopieres over på en cd-rom, således at interesserede
borgere fremover kan få en kopi af det ønskede foto fra
cd-rommen, og på den måde beskytte det originale
foto.

Lørdag den 2. august 2003 åbnede Lokalarkivet på
forsøgsbasis for en yderligere åbningsdag, som her i
efteråret vil ligge på den første lørdag i hver måned fra
kl. 11.00 - 13.00. Ordningen evalueres med udgangen
af 2003.
I året løb opstod behov for en PC med flere “kræfter” og
mere lagerplads til brug ved scanning og behandling af
arkivets fotosamling. Et ekstra arkivskab til opbevaring
af de originale fotos var også på ønskelisten. En pengegave fra Nordeafonden gjorde det muligt at opfylde
disse ønsker, som vil sætte yderligere fart på registrering og scanning af de mange arkivalier. En stor tak til
Nordeafonden.

Arkivet har modtaget en “ny” pc’er fra rådhusets edbafdeling, som også har været behjælpelige med diverse programmer. Ligeledes har kommunen doneret skrivebordsstole med hjul fra deres overskud, således, at
der nu kun findes stole med de af sikkerhedsmæssige
grunde reglementerede fem ben. I efteråret bekostede
kommunen en ADSL-forbindelse, som giver meget hurtige transaktioner.
Alle fra Lokalarkivet har været på besøg på Stenløse
Lokalarkiv. Det var en meget hyggelig og instruktiv
aften.
Der har indtil nu været afholdt et enkelt møde i Lokalarkivrådet. Desværre var der ikke så mange fremmødte,
men et nyt møde i efteråret 2003 vil rette op på sagen.
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På vegne af Nordeafonden overrækker advokat Eivind
Gormsen og bankbestyrer Karsten Søndergård fondens pengegave til arkivleder Ingrid Bay.
Foto: Knud Remi Christensen

Historisk Forening 2003
Af Per E. Tidgen
I Årsskrift 2002 kunne jeg som afslutning på min gennemgang fortælle en lille solstrålehistorie.
Kommunen havde igangsat en renovering af facaden
på Smørum Gl. Skole. En renovering der skulle give,
om end ikke den oprindelige facade tilbage, så dog
bygningen en smukkere gul farve. Oprindelig har bygningen stået i blankmur med gule sten, hvilket kunne
konstateres, da den lyserøde maling var renset af. Desværre var stenene så beskadiget, at de ikke kunne stå
blanke, men måtte have en beskyttende behandling.
Vi havde alle håbet, at filtsning og maling kunne ske så
snart forårssolen i 2003 havde udtørret muren. Desværre er det ikke gået sådan, for under filtsningen blev
det konstateret, at muren ikke var blevet udtørret, idet
der stadig var fugtpletter. Årsagen har vist sig være en
kombination af forkert udført isolering af ydervæggene,
fugning af kampestensfundamentet, så jordfugten
kunne suges op i murværket, samt den forkerte maling,
som muren fik for ca. 8 - 10 år siden. Heller ikke den
oprindelige mekaniske ventilation var i orden.
Byrådet har set det uholdbare i situationen og besluttet,
at der skal ske en fuldstændig udbedring af skaderne,
så bygningen igen kan stå sund og rask, som den har
stået i mere end 100 år.
Mens dette skrives, venter alle på et udspil fra det rådgivende arkitekt- og ingeniørfirma om, hvordan arbejdet
skal udføres. Men vi må forudse en længere periode
med håndværkere indendørs med det besvær, dette
giver.
Årets aktiviteter startede den 28. januar med at besøg
på Brønshøj Museum, hvor vi blev præsenteret for en
flot udstilling om svenskernes belejring af København.
Brønshøj var netop midtpunktet for den svenske lejr,
der var en hel by, som blev kaldt Carlstad.

På generalforsamlingen lørdag den 8. marts mødte
næsten 50 medlemmer op. Det er lige ved 25% af
foreningens medlemmer. Et stort tal, som mange andre
foreninger kan misunde os.
Generalforsamlingen genvalgte bestyrelsen uden modkandidater. Efter generalforsamlingen havde vi besøg
af amtsarkæolog, Tom Gjersing, der fortalte om udgravningerne, der var ved af blive afsluttet på
Nørrevangen ved Kong Svends Høj. Vi havde året før
besøgt området, også med Tom Gjersing som rundviser, så dette var en naturlig opfølgning, hvor vi også
fik vist mange af de fund, vi ikke fik set under besøget
på Nørrevangen.
Det næste arrangement krævede, at det var lyst til lidt
hen på aftenen. Det var nemlig en fyraftenstur til Flyvestation Værløse. Turen fandt sted torsdag den 8. maj.
På rundturen på det store areal fik vi gennemgået stationens historie og de begivenheder, der har udspillet
sig her. Bagefter rykkede vi ind i de store hangarer. Her
så vi de passagerfly, der er under udskiftning, og som
har været anvendt af militæret til bl.a. flyvning for
kongehuset, regering og særlige militærpersoner. Uden
for hangaren kunne vi opleve en af redningshelikopterne lande efter en øvelsesflyvning - måske en af
de sidste flyvninger fra Værløse, da redningstjenesten
flyttes til Jylland.
Vi fik også en detaljeret beskrivelse af tyskernes
angreb den 9. april 1940 på Flyvestation Værløse og
ødelæggelsen af de danske fly, der stod opmarcheret
klar til kamp. Det var dog ikke velfærdsofficeren, der
viste os rundt på Flyvestationen, der fortalte denne historie. Det var derimod Bertel Pedersens personlige
beretning, som Steen Asger Jensen havde fundet i
Foreningens historiske skrift fra 1985.
Allerede den 24. maj var foreningen igen på en tur,
nemlig årets heldagstur, der gik til den gamle danske ø,
Hven. Det var Tycho Brahes observatorium, der var hovedattraktionen. Igen en god tur, selvom vi måtte undvære at komme ind i Sct. Ibbs Kirke. Der var bryllup på
det tidspunkt, vi var der. Men vi havde et flot vejr, selvom dagen startede med regn. Transporten rundt på øen
foregik i overdækkede ladvogne trukket af traktorer.
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Fig. 1. Deltagerne i heldagsturen til Hven beundrer den smukke udsigt fra den højt beliggende Gamla Kyrkan.
Lørdag den 30. august gik turen til Nationalmuseet til
særudstillingen “Sejrens Triumf, Norden i Skyggen af
det romerske imperium”, og det var en spændende
udstilling. Mange var glade for, at det foregik en lørdag,
fordi det gav mulighed for, at man efter rundvisningen
selv kunne gå rundt i udstillingen.
Tirsdag den 23. september havde Bodil Smith igen
inviteret til optaktsaften til efterårets store udenlandsrejse, som denne gang gik til Ljubljana i Slovenien, en
del af det tidligere Jugoslavien.
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En spændende gennemgang af et interessant område
med en righoldig historie. Så alle var godt forberedte til
lørdag d. 11. oktober at stige på bussen fra Otto s Turist
med Poul Nielsen ved rattet.
Mandag d. 10. november sluttede årets arrangementer
med et besøg af museumsinspektør Ebbe Nyborg, der
i sit foredrag “Fanden på væggen” og med en interessant billedserie fortalte om baggrunden for udtrykket
“At male fanden på væggen”.

I løbet af året har nye medlemmer meldt sig til registreringsarbejdet. Det er glædeligt, at flere melder sig til
dette meget vigtige arbejde. Uden registrering, det vil
sige at foretage de nødvendige optegnelser om effekterne, hvem der har afleveret dem, hvor de stammer fra
og historien bag dem, er det hele ikke så meget værd.
Registreringsgruppen har i år været samlet 17 gange.
Sammen med registreringsgruppen arbejder også den
praktiske gruppe, der har en ny stor opgave, nemlig at
etablere et hjørne af den skolestue, som var i den ende
af huset, der vender ud mod Smørum Bygade.
Bestyrelsen har afholdt 8 møder, hvor foreningens
aktiviteter fastlægges. Bestyrelsesmedlemmerne deltager også aktivt i arbejdsgrupperne, så det bliver til
mange timer i løbet af året.
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