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• Temadag på Grønnegården  
Tirsdag den 7. februar  

• Film om Tove Smidth  
Mandag den 20. februar  

• Temadag på Grønnegården  
Tirsdag den 14. marts  

• Generalforsamling  
Mandag den 20. marts  

• ”Djævlen ligger i detaljen” 
Mandag den 17. april  

• Temadag på Grønnegården  
Tirsdag den 18. april  

• Åbning af Lokalhistorisk Samling 
Lørdag den 13. maj  

• Det gamle og nye Mørkhøj  
Lørdag den 17. juni  

PROGRAM FORÅR 2023 

Foto: Dyrups fabrik på Gladsaxevej. Sylvest Jensen Luftfoto, ca. 1937. 
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7. februar 
Gladsaxe Industrikvarter 
Arbejdsgruppen fortæller om kortlægnin-
gen af kvarteret, og John Ejsing causerer 
over sit arbejdsliv på maskinfabrikken Val-
demar Henriksen. 
 
 
 
14. marts 
Musikbutikken 
Jens Mortensen fortsætter med at dykke 
ned i singlepladerne fra Lyra Musik. Den-
ne gang med fokus på 1963-66 med hjælp 
fra gæstediscjockey Michael Drewsen. 
 
 
 
18. april 
Et liv som skiltemaler og selvstændig 
Bent Grølsted var aktiv skiltemaler i over 
50 år. Han fortæller om et fag med en helt 
utrolig udvikling og viser eksempler på 
skilteproduktioner. 
 
 
 
Vi byder på kaffe og kage, og du er vel-
kommen til at supplere med dine egne 
erindringer på møderne. 
Ingen tilmelding, deltagelse er gratis. 

 

Tre temadage på Grønnegården 

Uformelle tirsdagsmøder 
Tirsdage kl. 14-16, Transformervej 1 

FORÅRSPROGRAM 2023 
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Tidligere borgmester Tove Smidth 
fyldte 7. januar i år 100 år. I den an-
ledning inviterer Gladsaxe Lokalhisto-
riske Forening sammen med Gladsa-
xe Internationale Venskabsforening 
og Gladsaxe Håndværkerforening 
(Tove Smidth er æresmedlem i alle 
tre foreninger) på særforestilling i 
Bibliografen. 

Gladsaxe Film og Videoklub optog 
i 2008 Tove Smidths historie i hendes 
lejlighed på Søborg Torv. Gennem en 
lang række spørgsmål fortalte Tove 
Smidth direkte til kameraet om sit 
spændende liv på Gladsaxe Rådhus, 
hvor hun 43 år gammel startede i 
kommunalpolitik. Det blev til 18 år i 
perioden 1966-1984. Heraf var de 10 
år som borgmester fra 1974. 

Det blev til en optagelse på ikke 
mindre end tre timer, som Gladsaxe 
Film og Video Klub i forbindelse med 
Tove Smidths store fødselsdag har 
redigeret ned til en film på ca. 90 
minutter. Heri fortæller Tove Smidth 
blandt andet om venskabsby-
arbejdet og mødet med landene bag 
jerntæppet, om Narssaq på Grøn-
land, om købet af Robert Jacobsens 
maskesamling og senere udsmyknin-
gen af Rådhuspladsen med vandkun-

sten ”Cigarklipperen”. 
Tove Smidth overtog kommunen, 

da opsvinget endte i 1974. Indbyg-
gertallet raslede ned og efterlod en 
stærkt stigende gæld. Men der er 
også mere muntre historier, som da 
hun til jul tog turen gennem Søborg 
Hovedgade på ryggen af en elefant til 
årets juleoptog. 

Der er ingen tilmelding til forestil-
lingen. Her gælder først-til-mølle 
princippet. 

 

Film om Tove Smidth 

Tove Smidth fortæller på film om sit politiske liv 
Mandag den 20. februar kl. 15.00-16.30 i Bibliografen, Bagsværd 

FORÅRSPROGRAM 2023 

Foto: Grethe Lissner, 1976,   
Gladsaxe Byarkiv.  
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Dagsorden  
1. Valg af dirigent og referent  
2. Aflæggelse af beretning  
3. Forelæggelse af det reviderede 

regnskab til godkendelse  
4. Behandling af indkomne forslag  
5. Fastsættelse af kontingent  
6. Valg af bestyrelse  
7. Valg af revisor og  

revisorsuppleant  
8. Eventuelt  
 
Forslag, der ønskes behandlet, sen-
des til formanden. Forslagene skal 
være formanden i hænde senest to 
uger før generalforsamlingen. Se 
adresse på sidste side her i program-
met.  

På valg (pkt. 6)  
Formand Arne Fogt  
Bestyrelsesmedlemmerne Jens Mor-
tensen, Lejla Thorslund og Robert 
Baldorf  
Suppleanterne Ivan Klitte og Bjarne 
Dahlgaard  
 
På valg (pkt. 7)  
Revisor Mogens Larsen  
Revisorsuppleant Steen Græse  
 
Alle på valg genopstiller  
 
Vedtægterne kan læses på hjemme-
siden gladsaxelokalhistorie.dk  
Der er ingen tilmelding til generalfor-
samlingen.  

 

Generalforsamling 

Ordinær generalforsamling med foredrag 
Mandag den 20. marts kl. 19.00, Hovedbibliotekets store sal 

FORÅRSPROGRAM 2023 

Foredrag ved vicedirektør Linda 
Nørgaard Andersen, Arbejder-
museet 
Arbejdermuseet ligger i en af bevæ-
gelsens allerstørste triumfer, Arbej-
dernes Forsamlingsbygning. Linda 
Nørgaard Andersen vil fortælle om 
et museum i rivende udvikling, som 
formidler arbejderhistorien med ét 
mål for øje: At styrke viljen til et lige 
og retfærdigt samfund gennem en-
gagerende møder med historien. 
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Hvordan er det som kriminaltekniker 
at finde den lille detalje, som fælder 
en drabsmand? 

Som kriminaltekniker gennem 
næsten 32 år har Bent Hytholm Jen-
sen været tættere på menneskelig 
ondskab end de fleste. Han har gen-
nemsøgt gerningssteder minutiøst 
for at finde alle de brikker, der skal til 
for at konstatere, om og hvordan en 
forbrydelse har fundet sted. 

Nu kommer han til Gladsaxe, hvor 
han fortæller om sin spændende kar-
riere, og de mange sager, hvor han 
og kollegaernes arbejde har været 
afgørende for sagernes opklaring. 
Undervejs i foredraget inddrager han 
også et par lokale sager fra vores om-
råde. Det handler dels om en vold-
som eksplosionssag fra 2001, hvor en 
bombe gik af i Høje Gladsaxe Cente-
ret. Dels om en sædelighedssag, hvor 
en mand forgreb sig på en lille pige i 
1993. 

Og han fortæller om de helt særli-
ge sager, hvor han er blevet sendt ud 
i verden for at hjælpe med at identi-
ficere ofre – f.eks. efter tsunamien i 
Thailand, branden på Scandinavian 
Star eller krigsforbrydelser i Rwanda. 

 

Bent Hytholm Jensen 
Tidligere vicekriminalinspektør og 

kriminaltekniker Bent Hytholm Jen-
sen har igennem næsten 40 år ved 
politiet arbejdet med kendte sager 
som f.eks. Lundinsagen, drab på 
børn, parteringsdrab og sagen om 
Amagermanden. 

Tilmelding til Robert Baldorf, ro-
bertbaldorf@youmail.dk eller tlf. 
2484 2208 senest 11. april. 
Deltagelse er gratis. 

 

Foredrag ”Djævlen ligger i detaljen” 

Foredrag om opklaring af forbrydelser 
Mandag den 17. april kl. 19.00, Hovedbibliotekets store sal 

FORÅRSPROGRAM 2023 
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Som alle sikkert er bekendt med, har 
Gladsaxe Lokalhistoriske Forening 
fået overdraget gode lokaler i Grøn-
negårdens tidligere stuehus til etab-
lering af en Lokalhistorisk Samling. 

En hertil nedsat arbejdsgruppe 
har siden lagt hundredvis af arbejds-
timer i at få det indkomne materiale 
affotograferet og registreret i en der-
til oprettet database. Indretningen af 
lokalerne med de værdifulde effekter 

foregår stadig. 
Dog finder vi, at der er på tide 

med en officiel åbning af samlingen. 
Vi modtager med glæde mere mate-
riale, som også kan afleveres denne 
dag. Se i vores Årbog 2023, hvad vi 
især går efter. 

Åbningen vil også blive fejret på 
plænen foran Grønnegården med 
musikledsagelse. Vi sørger for, at der 
også er noget til ganen og maven. 

 

Lokalhistorisk Samling 

Officiel åbning af Lokalhistorisk Samling 
Lørdag den 13. maj kl. 10.00-12.30, Grønnegården, Transformervej 1 

FORÅRSPROGRAM 2023 
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Vi mødes ved Mørkhøjgård, Mørkhøj 
Bygade 19. Vi går gennem Mørkhøj 
Bygade, forbi det gamle gadekær, 
over Hillerødmotorvejen, ned i Gyn-
gemosen med resterne af TV-byen 
og den helt nye bydel, over Mørkhøj-
vej og slutter, hvor vi startede. Turen 
tager ca. to timer. 
 
 
 
 
 
 
Mørkhøjgård 
Ældre postkort, Gladsaxe Byarkiv 

Tilmelding til Robert Baldorf,  
robertbaldorf@youmail.dk eller  
tlf. 2484 2208 senest 12. juni. 
Det er gratis at deltage. 
 

 

 

Vandring i det gamle og nye Mørkhøj 

Mørkhøj før og nu 
Lørdag den 17. juni kl. 13.00, Mørkhøj Bygade 19 

FORÅRSPROGRAM 2023 
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BESTYRELSEN 

Formand Arne J. Fogt 
Buddingevej 350, st. th. 
2860 Søborg 
Tlf. 6073 4540 
arnefogt@hotmail.com 
 
Sekretær Flemming Bruun 
Maglegårds Allé 29 
2860 Søborg 
Tlf. 3969 9101 
flemming.bruun@gmail.com 
 
Best.medl. Robert Baldorf 
Søborg Torv 2, 1.216 
2860 Søborg 
Tlf. 2484 2208 
robertbaldorf@youmail.dk  
 
Best.medl. John Bøge 
Marienborg Park 17 
2860 Søborg 
Tlf. 6129 0980 
mp17john@gmail.com 
 
 
Suppleant Ivan Klitte 
Kongshvilebakken 29 
2800 Kongens Lyngby 
 

Næstformand Jens Mortensen 
Vandkarsevej 18 A 
2880 Bagsværd 
Tlf. 2461 0589 
jmo@kabelmail.dk  
 
Kasserer Christian Hansen 
Marienborg Allé 35 
2860 Søborg 
Tlf. 2883 4342 
christian.hansen@oncable.dk 
 
Best.medl. Lejla Thorslund 
Silene Alle 5, st. th. 
2860 Søborg 
Tlf. 4182 3430 
lejla.thorslund@gmail.com 
 
 
 
 
 
 
 
 
Suppleant Bjarne Dahlgaard 
Kanonvej 43 
2860 Søborg 
 

INDMELDELSE 

Sker gennem kassereren Christian Hansen, christian.hansen@oncable.dk 

Bank: Reg.nr. 1551, kontonummer 0006 483 437 eller MobilePay 65 31 94 . 
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