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FORMANDENS BERETNING - ÅRET DER GIK.

Når jeg ser tilbage på 1979» er det ikke et billede 
af de store omvæltninger, der viser sig, men et 
billede på et roligt og stabilt arbejdsår.

Bestyrelsens sammensætning forblev uændret efter 
generalforsamlingen i februar 1979» det vil sige 
at Vilhelm Nielsen fortsat er næstformand og Erik 
Pedersen er kasserer. Der er ikke sket udskiftnin
ger i bestyrelsen i årets løb.

Sidste halvdel af vinterens foredragsrække fort
satte med et lige så fint fremmøde, som den var 
begyndt med. Den 9« januar holdt magister Henny Ha
rald Hansen foredrag om kvindernes vilkår i den ara
biske verden. Da samtidig den politiske situation i 
Iran tilspidsedes, fik vi samtidig en god forklaring 
om baggrunden herfor. Vi havde d.15« februar Erik 
Kjersgård som foredragsholder, tilhørerne fik et 
spændende indblik i middelalderens kostvaner. 
Foredragsrækken sluttede d. 15» marts med et fore
drag af professor i dialektik Inger Ejskjær om dia
lektsforskning. Det blev en meget spændende og mor
som aften. Alt i alt kan vi se tilbage på en god og 
velbesøgt foredragsrække. Vi afsluttede sæsonen med 
en folkedanseraften på Søagerskolen.
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Vores sommertur kørte vi d. 16. juni. Den gik via 
Tuborg Havn og Landskrona først til Citadellet dér. 
Bygningsværket gav den besøgende et tydeligt indtryk 
af at være i en gammel fæstning. Herefter kørte vi 
til jættestuen i Gillhog der ligger i nærheden af 
Barsebäck. Efter at have set udgravningerne ved L8d- 
dekopinge, et meget betydeligt arkæologisk område 
dateret til tiden mellem 800 og 1100 år e. Kr., kør
te vi til Sofiero, nord for Helsingborg. Her nød 
vi parken med de pragtfulde rhododendronbuske. Vi 
kunne til sidst nå en tur op i Kärnan før turen gik
hjemover igen.

2



Den 29. september besøgte vi Frederiksberg Slot. Det 
var meget spændende at se dette ellers for offentlig
heden lukkede slot. Vi spadserede igennem Søndermar
ken til Bakkehuset, hvor museumsdirektøren utrolig 
levende fortalte, om de personer der har færdedes i 
Bakkehuset. Vi sluttede af med frokost i Josty. 
For disse to arrangementer skylder vi turudvalget 
en varm tak.

Også i det forløbne år har vi haft et udmærket sam
arbejde med vore naboforeninger. I februar deltog om
kring 20 af vore medlemmersåledes i en rejse til Malta 
Det blev en spændende tur, hvor en del af gruppen fik 
lejlighed til at deltage i arkæologiske udgravninger. 
Rejsemålet i 1980 er Israel. I fællesskab har for
eningerne udgivet bogen "Livet langs banen" i anled
ning af Frederikssundsbanens 100 års jubilæum - en
dejlig bog, som kan købes igennem foreningen.



Som medlem af Sammenslutningen af Lokalhistoriske 
Foreninger ( SLF ) har medlemmer af bestyrelsen del
taget i et kursus i "Nyere Købstadshistorie"• Også 
årsmødet i Dansk Historisk Fællesforening ( DHF ) 
har vi deltaget i.

Vores efterårssæson startede 11. september med en 
filmkavalkade kommenteret af Ole Brage, filmarkivar 
ved Danmarks Radio. Den 9. oktober fortalte arkivar 
Svend Nielsen fra Dansk Folkemindesamling om "Børns 
egne sange" ledsaget af båndoptagelser. Året slut
tede d. 13. november med et meget interessant fore
drag af universitetslektor Claus Bjørn om "Bønderne 
og udskiftningen".
Sæsonen er startet godt, vi håber naturligvis den 

fortsætter på samme måde.
Den planlagte bog om "Gårdhistorie i Ledøje" arbej

des der stadig på, foreningen har søgt om tilskud til 
udgivelsen, som vil finde sted i løbet af 1980.

1979 har været et godt år for foreningen idet vi 
har haft en medlemstilgang på 20, således at vi nu 
er oppe på 15o. Lad os håbe, at den forøgede med
lemsskare vil være med til at sikre foreningen et 
godt år også i 1980.

Lone Brüsch
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LEDfJE-SMØRUM LOKALHISTORISK ARKIV
ÅRSBERETNING FOR 1979

Ledøje-Smørum lokalhistoriske arkiv har i 1979 
haft to udstillinger på biblioteket.

Med den første udstilling lo.-3o, marts vi
ste vi et udsnit af de billeder, arkivet havde 
modtaget ved indsamlingen i 1977. Udstillingen 
var bygget op over 6 emner: landbrug, handel,sam
færdsel, fritid og sport, og militær. Alle giver
ne var inviteret til åbningen. Det var dejligt at 
se så mange møde op, og vi og de havde et par for
nøjelige timer med at tale om billederne og ud
veksle minder om gamle dage.

I anledning af børneåret havde vi 8*-?7. okto
ber en meget besøgt udstilling om ”Børn i Ledøje- 
Smørum 1918-1979”. Vi viste billeder fra bl.a. 
skoleudflugter og -komedier, fastelavnsfester,fri
tid og sport. Denne udstilling blev senere vist 
på Søagerskolen.

Vi ved at mange var glade for at se disse ud
stillinger, men vi kunne godt ønske os, at det re
sulterede i flere afleveringer og interesse for 
arkivet.

Året har ellers været ret stille, men vi har 
dog modtaget et par store afleveringer fra fru Åse 
Kannov og Ballerup-Måløv avis, dels en meget stor 
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samling pressefotos dels fru Kannovs egne opta
gelser.

I forbindelse med udstillingen i marts hav
de arkivet fået* genoptrykt 4 gamle postkort: par
ti fra Smørumnedrevej, den gamle skole i Srnørum- 
ovre, Ledøje kirke og 3 partier fra Hove. Postkor
tene kan købes på biblioteket og på arkivet.

I maj måned deltog vi i forskellige arrange
menter, som LASK (lokalhistoriske arkiver i Stor- 
København) havde foranstaltet, bl.a. et interes
sant besøg på Dansk Folkemindesamling.

I oktober-november afholdt LASK et seminar i 
registrering og arkivering af fotos. Resultatet 
af dette bliver en rapport, der udkommer til for
året .

I marts afholdt SLA (sammenslutningen af lo
kalhistoriske arkiver) i Silkeborg et kursus i ar
kivadministration. Disse to kurser deltog Ånne 7a- 
rie Kyed Pedersen i og ligeledes i SLA’s årsmøde 
i august i Viborg, noget der giver mange gode, nye 
kontakter.

Vi vil gerne takke alle, der har afleveret no
get til arkivet, en tak til kommunen for godt sam
arbejde, der bl.a. resulterede i et besøg, da de 
kommunale arkivalier blev registreret af Landsar
kivet og en tak til biblioteket, som altid bered
villigt stiller plads til rådighed for arkivet.
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Ledøje-Smørum Lokalhistoriske Arkiv, Fmørumvej 3o 
(privathuset ved siden af værkstedsskolen og den 
nye ungdomsskole, indgang i gavlen) har nbent 1. 
torsdag i hver m°ned kl. 1.9.3o-21.3o, men alle in
teresserede er velkomne til at ringe til underteg
nede privat.

Anne îlarie Kyed Pedersen 
tlf. o2-65?5o5

Kirsten Fauk 
tlf. o2-975o63
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Dødsfald

Med stor sorg modtog vi meddelelsen om Thomas 
Krogs død den 12. december 1979. Krog var en mand 
med mange jern i ilden. Kommunale anliggender lå 
ham stærkt på sinde, og da han ydermere var levende 
interesseret i historie, var det naturligt for ham 
at være med blandt initiativtagerne til Historisk 
forening for Ledøje-Smørum Sogne i 1972. Krog var 
da også et ivrigt bestyrelsesmedlem i de første 5 år. 
Han deltog i så at sige alt, hvad vi arrangerede, 
ikke kun ved sin tilstedeværelse, men altid med in
teresserede og udspekulerede spørgsmål. Disse blev 
ofte stillet med et listigt smil og altid på hans 
karakteristiske jysk, som vi som regel forstod.

Vi vil alle savne Thomas Krog.

KOMMENDE ARRANGEMENTER.

I samarbejde med de øvrige foreninger arrange- 
ges en bustur til Lübeck og Schleswig-Holsten i 
dagene 15«-18«maj«N8rmere meddelelse om turen kan 
fås ved henvendelse til Lone Brüsoh.

Foreningens sommertur er fastlagt til lørdag 
den 14.juni.Sarlig invitation til turen vil til
gå medlemmerne senere,men reserver dagen allerede
nu.
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Ledøje-Smørum Bibliotek bygger videre på sin 
samling af lokal litteratur.som bl.a. består af 
kopier af artikler fra gamle årsskrifter. 
Samlingen,som også rummer det meste af J.P.Jør
gensens forfatterskab,kan ses på biblioteket ved 
henvendelse til Inge-Lis Nielsen.Til hjemlån fin
des i biblioteket både litteratur om lokalhisto
risk forskning og om slægtsforskning.
Bibliotekets åbningstider:
mandag,onsdag og torsdag: 15-20 
tirsdag: 9-14, fredag: 14-16 
lørdag: 9-12 (1.5 - 51.8 : lukket)
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LIVET LANGS BANEN

MED FBEDEBIKSSUHDSBANEN 1100ÅB

BOGEN KAN KØBES IGENNEM FORENINGEN 
PRIS: KR. 45,00
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FORENINGENS BESTYRELSE:

Formand
Næstformand

Lone Brusch
Vilh. Nielsen

(o2) 97 37 32
(03) 16 9o 12

Kasserer Erik Petersen (o2) 65 25 79
Karen Strand (o2) 97 38 17
Else Herrmann (o2) 97 51 96
Inge-Lis Nielsen (o2) 97 66 53
Anne Marie Kyed Pedersen (o2) 65 75 05

ARKIVET:

Adresse. Smørumvej 3°
Arkivet har åbent den 1. torsdag i hver måned
kl. 19.3o - 21.3o og efter aftale.

Arkivarer: Anne Marie Kyed Pedersen (o2) 65 75 05
Kirsten Fauk (o2) 97 5o 63

KONTINGENT 1979: 4° kr. Pensionister halv pris.

Dette blad udgives af
Ledøje-Smørum historiske forening.

Foreningens bomærke er tegnet af Bent Eggert.
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