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De higer og søger
”De higer og søger i gamle bøger” skrev
Oehlenschläger i hans gamle digt om
Guldhornene. Man kan jo så spørge sig
selv, om det ikke er en meget god beskæftigelse, når den danske sommer ikke
ligefrem viser sig fra sin bedste side.
- Jeg holder mig i hvert fald ikke tilbage,
og engang imellem dukker der også noget sjovt op af gemmerne.
Det var meget bedre i gamle dage! Har vi
ikke hørt det før?
Jeg er faldet over et lille hæfte som en
Niels i julen 1921 gav til Ebba. Om der
lå en slet skjult hentydning i gaven ved
jeg ikke, da jeg ikke kender de to. Hæftet
hedder ”Lidt om strejker i gamle dage”
af H.R. Stump og indledes:
”Man hører jævnligt ældre folk, der ikke
rigtig kan følge med tiden, bekymret udbryde: ”Nej, i de gode gamle dage var
det rigtig nok noget helt andet”. Dette
udbrud kommer hver gang de møder
noget de ikke forstår og hvis nødvendighed de ikke fatter og derfor er fremmed
over for. Det gælder
ikke mindst, når talerne
drejer sig om arbejdsforhold og de heraf følgende kampe, og især strejkerne.

Når en strejke er under opsejling, eller
den allerede er udbrudt, kan man se disse mennesker forfærdet slå hænderne
sammen over al den ugudelighed, og så
– så kommer hele lektien om de gode
gamle dage”.
Vi kan nok alle sammen nikke genkendende til remsen – og måske falder vi
også selv i når der er noget nyt vi ikke
rigtig forstår og ikke kan se meningen
med. Måske gnaver der en lille frygt for
vores egen væren i det nye.
I et andet afsnit står der: ”Talen om de
gode gamle dage er ikke nogen ny opfindelse, lige som der altid vil være folk der
billedlig talt går rund med øjne i nakken.
Er der andre mennesker, der aldrig lader
sig forbløffe af det nye, de møder, men
med stoisk ro affærdiger det med bemærkningen om, at der er intet nyt under solen. Og disse sidste har relativt ret,
thi det hele er jo et eneste kredsløb,
hvorunder det gamle fremtræder i noget
forandrede former.”
Illustration: Den gamle skole
i Torslunde, tegnet af Lejf
Nielsen – foreningens første
formand.
Steen Skovhus
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6. august 2017 kl. 13:00-16:00

Bredekærgård

Hans Knudsen Jump Band
har 25-års jubilæum
JUMP... må beskrives som en råswingende og bluesmættet musik, der også har boogie woogie og gospel som væsentlige ingridienser. Derfor har den ægte jump tydeligvis også sine rødder i en by, der siden begyndelsen af 1900-tallet har været toneangivende på det musikalske verdenskort. New Orleans, naturligvis.
Hans Knudsen Jump Band har etableret sig på den danske musikscene som et af landets mest populære bands. Et enormt drive og medrivende
spillehumør er orkestrets kendetegn.
Der bliver ikke fedtet med tingene i det alsidige repertoire.
Foto:i Peter
KayOrleans-traditionen, byMed rødderne godt forankret
New
des der på en "gumbo" af jazz, jump, rhythm-and-blues, boogie-woogie, rock, soul og egne kompositioner. Alt spillet med
en personlig og råswingende sound.
Hans Knudsen fik i øvrigt prisen som ”Årets blues-kunstner 2015”…

27. august 2017 kl. 13:00-16:00

Bredekærgård

Vestre Jazzværk
Traditionel jazz i international klasse
Bandet har siden midten af 70’erne været et af de mest veletablerede og velspillende
danske orkestre inden for den traditionelle jazz, og orkestret nyder stor anerkendelse
såvel på den danske som på den udenlandske jazzscene.
Besætning:
Povl Erik Philipsen:
bas.
Hans Rømer:
trommer.
Tom Nissen: banjo,vokal.
Poul Schmidt:
trombone,vokal.
Aage Jespersen:
trompet.
Ole Weibel:
klarinet, vokal.

4
Veterantræf på Thorsbro Vandværk
Søndag den 3. september ’17. kl. 13.00-16.00
Thorsbro Vandværks
Museumsforening

MORTENS AFTEN
Ole Kok

Invitation til veteranfolket og alle
med lyst til teknik, mekanik og gamle
velholdte maskiner.
Thorsbro er det perfekte samlingssted for veteran-køretøjer af enhver
art, motorcykler, biler og knallerter.
Thorsbro Vandværk har adresse Allévej 29, 2635 Ishøj.
Program for dagen på foreningens
hjemmeside. www.thorsbrovand.dk

10. november kl. 18:00
Baldersbækvej 2

same precidia as last year
Ole Kok plejer at servere en dejlig saftigvelsmagende andesteg, og der er rigeligt
af den, med rådkål og surt, dessert og
kaffe - så der er lagt op til en dejlig aften med god mad i hyggeligt selskab.
Efter maden er der
Musikalsk
underholdning og mulighed
for en svingom.

Pris

200,00 kr.

pr. kuvert
Prisen inkluderer and og underholdning.
Ønskes ”andet” mad, bedes det oplyst
ved tilmelding.
Salg af billetter - se foreningens hjemmeside www.ishoejlokalhistorisk.dk eller
kontakt Preben Kok på mail: preben@ishoejlokalhistorisk.dk eller tlf.
40682681.
Sidste frist for tilmelding er den 2.
november 2016.
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FOREDRAG med stegt flæsk 19. oktober kl. 18.00
Bredekærgård
Entré 75 kr.

Per Madsen
- en flittig og idérig borgmester
Det er lykkedes ThorslundeIshøj Lokalhistoriske Forening at få besøg af Ishøj’s
tidligere borgmester Per
Madsen - endda på 40 årsdagen for Ishøj Bycenters
indvielse.
Gennem mere end et kvart
århundrede har Per Madsen
stået i spidsen for Thorslunde, Tranegilde og Ishøjs udvikling. Det har gennem
tiderne givet grå hår i hoved, at få enderne - både de politiske, men så sandelig
også borgernes meninger - til at nå sammen.
Hans kamp med sine egne partifæller på
Christiansborg, om udenlandske statsborgere, var uovertruffen. Mange på
”Borgen” siger den dag i dag: ”BARE
VI HAVDE TAGET PER MADSEN
ALVORLIGT DENGANG”.
En politisk modstander gav fornylig aftenens foredragsholder dette skudsmål:
”Jeg lærte Per Madsen at kende som en
umådelig tiltalende - nede på jorden skoene i skabet - mand, som jeg havde et
godt og udmærket samarbejde med. Per
Madsen tror på mennesker, ligesom sin

partifælle Anker Jørgensen.
Han var en nederdrægtig
flittig borgmester, som udelukkende arbejdede for kommunens borgeres vé og vel.
Han kaldte en skovl for en
skovl og en spade for en spade. - Og for alt i verden var
han ikke betonsocialist”.
Foredraget begynder kl. 19.30 og varer
ca. 1 time.

Før foredraget serveres

Stegt Flæsk
Pris 75 kr. excl. drikkevarer.

Der er et begrænset antal pladser til dette
arrangement.
Billetter kan købes via foreningens hjemmeside www.ishoejlokalhistorisk.dk
Tekst: Peter Kay Foto: Ukendt
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Eventyret kom til Ishøj
Den 19. oktober 1977 åbnede Køge Bugt områdets
mest spændende butikscenter
Ishøj fremstod i eventyrets glans.
Under megen festivitas indviede Ishøj sit
nye Bycenter ved siden af Ishøj Station,
og alene det, at Ishøj nu fik et bycenter
med alle de specialforretninger, som
denne stærkt ekspanderende kommune
havde savnet i årevis, var et eventyr.
Men det var ikke nok med, at Ishøj fik et
indkøbscenter. Man fik simpelthen det
mest spændende og mest avancerede
bycenter man til dato havde set i Køge
Bugt området.
Det blev et bycenter med mange faciliteter samlet på eet sted.
Centret åbnede med 30 store velassorterede specialforretninger, og de var sammen med A-Z Familiemarked - som allerede blev taget i brug den 1. maj 1973,
som første etape af Ishøj. Bycenter –
med til at dække ethvert rimeligt indkøbsbehov hos Ishøjs dengang 18.000
indbyggere.
Men derudover fik man både to nye biografer, et posthus, et apotek, flere restauranter og seks pengeinstitutter. Dertil
kom få dage senere – den 24. oktober
1977 – Ishøj Hovedbibliotek. Månederne efter åbnede også Ishøj Svømmehal,
Ishøj Rådhus, Køge Bugt områdets

største selskabsforretning og endelig en
meget flot byhave.

Selvfølgelig måtte et så eventyrligt center
også blive indviet i en eventyrets atmosfære. Derfor havde Centerforeningen
da også valgt at lade vor store, eventyrdigter H.C. Andersen, optræde i rollen
som åbningsfestlighedernes konferencier. Det blev den kendte danselærer
Finn Bendixen, der optrådte i rollen som
eventyrdigteren, og med sig havde han
to af sine dansepiger, forklædt som henholdsvis Hyrdinden og Skorstensfejeren.
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Ishøj Bycenter et nutidens eventyr.
Historien om Ishøj Bycenter er H.C.
Andersens eventyr om igen, om den
grimme ælling der blev til en flot svane.
Og netop H.C. Andersen blev da en vigtig nøgleperson ved indvielsen af centeret, hvor alle indvielsestalere holdt sig til
det eventyrlige i denne centerhistorie.
Ligesom H. C. Andersens fortællinger
altid har kunnet samle et talrigt publikum, var den eventyrlige centerindvielse
også genstand for et enormt fremmøde.
Flere tusinde overværede indvielsen, der
blev fulgt op af alle tænkelige aktiviteter.
På et tidspunkt var der så mange mennesker i bycenteret, at man hverken kunne
komme den ene eller anden vej.

En eventyrlig bedrift
Direktøren for Dansk Totalentreprise,
Axel Juhl-Jørgensen, sagde i sin indvielsestale:

- Som man vil se, står dagen i dag i eventyrets og H. C. Andersens tegn.
Dette center må være et eventyr, også
for de unge i Ishøj Kommune. For os
som bygherre er det et eventyr, som andre centerbygherrer kan misunde os,
nemlig et butikscenter placeret i et stort
købedygtigt befolkningsområde med den
helt rigtige sammensætning af specialbutikker og med et lavprisvarehus som
magnet.
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Så langt kan kun få andre centre måle sig
med Ishøj Bycenter, men her er det
eventyrlige vor beliggenhed med direkte
overdækket adgang til S-togstationen og
med hele kommunens administration
placeret i et kontorhus midt i centeret og
med kommunens Hovedbibliotek placeret som en stor butik midt i det hele. Det
finder man ikke andre steder her i landet,
fastslog direktør Axel Juhl-Jørgensen i
sin tale, hvor han pointerede at prikken
over i'et er placeret af kommunen og at
prikken består i det eventvranlæg der er
lavet midt i centeret med en bro hen
over en spejldam direkte til kommunens
svømmehal, som i øvrigt bliver en af de
flotteste og bedst udstyrede i landet. At,
alt dette er lykkedes, er noget af et eventyr, og at det er klaret på mindre end et
år er i sig selv en eventyrlig bedrift, sagde
direktøren, der videre kom ind på den
grimme ælling og flotte svane i billedlig
symbolik for A-Z.

- Da A-Z Familiemarked åbnede i sin
tid, syntes mange at det var grimt både
ude og inde.
I dag er den grimme ælling vokset og
blevet til en stor og flot svane, i form af
et center, som vi alle har lov til at være
stolte af. Det er derfor i dag en glad bygherre, der siger tak til centerets to arkitekter Svend Bjørn og Holm Nielsen. Vi
var meget betænkelige, da borgerne kårede deres fantasifulde projekt, sagde direktør Axel Juhl-Jørgensen, der også
havde en tak til Ishøjs borgmester Per
Madsen, for det var ham der fik overtalt
Dansk Totalentreprise til at opføre det
fantasifulde projekt, sagde direktør Axel
Juhl-Jørgensen der sluttede med at sige,
at det nye center skal bruges og slides.
Herefter fik centerforenings formand,
Otto Bøtcher overrakt en dirigentklokke,
så han kunne holde orden i centret.
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Centret er ikke bare butikker men også et kulturelt mødested
Centerforeningens formand, herreekviperingshandler Otto Bøcher takke for
dirigentklokken og fortsatte:
- Ishøj Bycenter er stedet hvor man
mødes, ikke
blot
stedet
hvor man gør
sine indkøb,
men
også
stedet hvor
man udvikler
sin kulturelle
horisont,
hvor
man
møder sine
politikere og
kommunens
forvaltninger,
og
stedet
hvor man går
hen, når man
ønsker
at
slappe af, gå sig en tur i parken eller skal
i svømmehal.
Centerforeningsformanden blev i øvrigt i
eventyrstilen og sagde videre:
Når Dansk Totalentreprise føler, at
eventyret er sluttet, så vil vi som butiksindehavere fortælle dem og hele Ishøjs
befolkning, at eventyret først for alvor

begynder i dag med de mange eventyrlige tilbud, når de mange spændende specialbutikker om lidt slår dørene op for
hele
Ishøj
kommunes
18.000 indbyggere, som
vi håber at få
at se mindst
en gang om
ugen.
Ingen
kan
mere end jeg
- og jeg ved,
at jeg i dette
har alle butiksindehaverne bag
mig - ønske,
at Axel JuhlJørgensen's
håb må gå i
opfyldelse, at
centeret må
blive brugt og slidt af store og små, unge
og ældre.
- Men det er også et center, som vi ønsker, at Ishøj Kommune og alle der
kommer hertil, vil være med til at værne
om og passe på, sluttede centerforeningsformand Otto Bøtcher, der bad
borgmester Per Madsen om at foretage
den officielle indvielse af Ishøj Bycenter.
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Ishøj Bycenter er blevet til efter ønsker og ideer fra borgerne
Adskillige af kommunens borgere kunne
glæde sig over, at der var tale om et center, som de selv havde været med til at
udforme. Det var med stor spænding de
mødte op for at se resultatet af de indviklede tegninger og modeller, de for
efterhånden længe siden studerede i
Strandgårdsskolens festsal, hvor samtlige
projekter fra arkitektkonkurrencen var
udstillet, og som borgerne på demokratisk vis dengang fik lov til at stemme om.
Resultatet blev en kompromisløsning
mellem arkitekterne Svend Bjørn og
Holm Nielsen, hvis to oprindelige projekter var blevet bygget sammen til en
højere enhed, som helt afgjort var blevet
et virkeligt godt resultat, som alle også
kan have lovprisninger til overs for.

Borgmester Per Madsen indledte sin
indvielsestale med et citat fra H.C. Andersens eventyr, og fortsatte:
- I 1961 lagde Folketinget, det store æg",
Køge Bugt-loven, der bl.a. skulle indeholde en helt ny by til den daværende
Torslunde-Ishøj Kommune.
Her skulle der i løbet af de næste 20 år
skabes en by til 25.000 mennesker med
boliger, skoler, daginstitutioner, fritidsfaciliteter osv. og selvfølgelig også et Bycenter med indkøbsmuligheder, mulighed for kulturliv, den kommunale administration og svømmehal.
I årene efter 1961 blev der ”ruget på
ægget", og der skete en masse inden i
det, som vi ikke kunne se.
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Ægget revnede
- Pludselig skete der noget - „ægget revnede" - men hvad var det dog, der kom
ud af det? Aldrig havde man i Ishøj set
noget lignende., fortalte borgmester Per
Madsen og fortsatte.
- Nye huse, store og små, med haver og flere træer end nogen sinde
før.
Og byen voksede, og der kom flere
nye huse. Dem syntes de gamle
beboere var aparte, hvad skulle det
dog ligne? Der var dog nogle, der
syntes, - at det var godt, men de
ville jo nødig sammenlignes med
de nye, så de sagde ikke noget.
Byen voksede og voksede.
„Den er stor og aparte" sagde folk,
”den skal nøfles", og nøflet blev
den - både fra øst og fra vest var
endnu ikke kræfter til at nappe, endsige
baske med vingerne.
Flere sagde dog: „Det er en god by, her
er dejligt at bo - men der mangler noget.
Og de havde jo ret, der manglede noget
meget vigtigt, nemlig et Bycenter.
Skulle gøres helt og fuldt
Langs Køge Bugt havde de, fine byplanlæggere foreslået en række nye byer i
forskellige størrelser, og alt efter enighed
og mulighed for samarbejde i de forskellige kommuner fulgte man de nye tanker.
- I Ishøj var og er alle i store træk enige
om, at skulle det gøres, så skal det gøres

helt og fuldt., sagde borgmester Per
Madsen.
Derfor - For et år siden, nøjagtigt den 25.
oktober 1976, tog vi, en måned efter Sbanens indvielse, det første spadestik til
Bycentret og svømmehallen.

I den nyeste opfølgning af Køge Bugtloven er der i 1985 regnet med, at der
mindst skal være ca. 1,3 m2 detailhandelsareal pr. indbygger.
- Ishøj har også på dette punkt levet op
til ideerne i loven, og vi har i butikscentret i dag i alt ca. 20.000 m2 til detailhandel, svarende til ca. 1 m2 til hver af de
20.000 indbyggere, vi bliver i 1978.
- Dette er forhåbentlig tilstrækkeligt, selv
om vi ved, at der i de gamle købstæder,
der har lige så mange indbyggere som
Ishøj, er flere m2 pr. indbygger. Vi regner med, at de udlagte butiksarealer vil
være store nok i nogle år.
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- Centret bliver det samlede midtpunkt
for hele Ishøj. Det er skabt efter ønsker
og ideer fra borgere, politikere, arkitekter, ingeniører og bygherrer, og jeg er
sikker på, at det opfylder forventningerne. Arkitekterne Svend Bjørn og Holm
Nielsen har sammen med bygherren
Dansk Totalentreprise og de mange
hundrede medarbejdere i et utal af timer,
virkelig forstået at leve op til de ønsker
og krav vi har til et center, der skal være
hele kommunens og et af Køge Bugt
områdets naturlige samlingspunkter.
- I dag er centret klar til indvielse. Svømmehallen tager vi i brug om en lille måneds tid, og allerede om fire dage kan vi
åbne det nye hovedbibliotek her i Ishøj
Bycentret.

- Hele året vil vi i fremtiden kunne mødes i vor nye byhave mellem centret og
svømmehallen, hvor årstidens blomsterflor og de grønne planters mangfoldighed vil give stadig nye oplevelser.

- Jeg vil gerne i dag på kommunens vegne byde rigtig hjertelig velkommen til
alle de mennesker, som har valgt Ishøj
Bycenter til stedet for deres daglige virke, sagde borgmester Per Madsen der
sluttede sin indvielsestale med citatet:
„Da løftede den een gang sine vinger, de
brusede stærkere end før, og bar den
kraftigt af sted", sådan står der også i
eventyret af H.C. Andersen, og det fortsætter - „Den er ny" og de andre børn
jublede med: „Ja, der er kommet en ny"
og de klappede i hænderne og dansede
rundt, løb efter far og mor, og der blev
kastet brød og kager i vandet, og alle
sagde de „Den nye er den smukkeste, så
ung og så dejlig", og de gamle svaner
nejede for den. Syrenerne bøjede sig
med grene ned til vandet til den, og solen skinnede så varmt og så godt, da brusede dens fjer, den slanke hals hævede
sig og af hjertet jublede den: „Så megen
lykke drømte jeg ikke om, da jeg var den
grimme ælling".
Med disse ord fra H.C. Andersens eventyr vil jeg sige, at eventyret om Ishøj er
kommet godt i gang. På kommunens
vegne udtrykker jeg en dybfølt tak til alle
både her og ud over landet, som har arbejdet, hver på sit felt, for at virkeliggøre
eventyret.

Velkommen til
Ishøj
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Efter at den officielle indvielse havde
fundet sted på Storetorv, tog eventyrdigteren og hans eventyrfigurer publikum med på en spændende opdagelsestur gennem det nye center.
Der var underholdning af Vedbækgardens brass-band og tambourkorps med
både musik og tattoo, ligesom Niels
Borges festlige musikanter vandrede op
og ned af centergaderne og spillede populær musik.
møde den festlige klovn og linedanser
Gufi.
Fire dage efter var der igen fest. Her
åbnede Ishøj Kommune sit nye hovedbibliotek på Store Torv, og i den forbindelse var der hele dagen koncert lige
uden for bibliotekets hovedindgang.
Om eftermiddagen spillede Ishøj kommunes skoleorkester, og om aftenen
spillede Copenhagen Brass Band.
Redigeret af Peter Kay Foto: Ukendt

Da det hele foregik i børnenes efterårsferie havde centret naturligvis sørget
underholdning i de efterfølgende dage.
Således kom Bakkens Pjerrot, navnkundige Erico Lund, og spiller Mester Jakel
teater for børn i alle aldre. Der var arrangeret en spændende tegnekonkurrencer med fine gevinster for børnene. I
A-Z Familiemarked underholdt Finn og
Perry i rollen som Tuborgs nye par.
Tuborgs 30 mands store orkester besøgte også Bycentret, og der var optræden af den meget dygtige, kinesiske artistgruppe The Suns. Man kunne også
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Inspirerende nyt center i Ishøj
Skrevet for fyrre år siden af Arkitekt Erik Bay, maa
Ishøj Kommune er en kommune, der
har oplevet en fantastisk tilvækst i de
sidste 10 år. Fra at være en landkommune med en beskeden bymæssig bebyggelse omkring Hundige og Gl. Køge Landevej er den blevet en kommune med et
indbyggertal på ca. 18.500.
Efter anden verdenskrig, blev der udarbejdet en generalplan for hele Københavnsområdet. Det var den såkaldte fingerplan. Den var i første omgang baseret
på det kollektive trafiknet, som vi havde:
sporvogne og busser. Senere blev fingerplanen forlænget, og S-togene kom ind i
billedet. En af fingrene var Køgebugtfingeren. Med planlægningen af S- toget
mod Køge kom også planlægningen af
Ishøj Kommune i gang.
Størsteparten af den bebyggelse der er
blevet opført i Ishøj er boligkarreer. Man
kan nikke genkendende til mange af de
navne, der er tilknyttet områdets nye
boliger, Ishøjplanen - Gadekæret – Vildtbanegård o.a. Nogle af navnene er kendt,
fordi de som andre nyere sociale boligbyggerier har været ude i økonomiske
kriser.
I forbindelse med Ishøj Station er der
opført et nyt bycenter. Man kan sige, at
bycentrets 1. etape allerede har ligget der
en årrække, nemlig A-Z Familiemarked.

I forbindelse med Familiemarkedet, der
har et areal på 17.000 kvadratmeter, er er
bygget et 15.000 kvadratmeter stort forretningscenter samt et ca. 6.000 kvadratmeter stort kontorhus i 8 etager.
Kontorhuset skal anvendes til Ishøj Rådhus. Her skal alle de mange administrative opgaver, som Ishøj Kommune har,
styres fra. Foruden selve butiksarealet, er
der i forbindelse med det, der kaldes
Store Torv, også adgang til kommunens
hovedbibliotek. I forbindelse med centerarealet er der af kommunen opført en
svømmehal, der bliver åbnet om meget
kort tid.
Den karré, som centeret ligger i, er disponeret således, at centeret ligger i den
nordlige del i forbindelse med A-Z Familiemarked.
På den sydvestlige del af arealet er svømmehallen placeret.
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Arealet mellem centeret og svømmehallen vil blive anvendt til rekreative formål.
Vi kan måske kalde den Ishøjs kommende rådhusplads. Her bliver en spejldam
med springvand, haveanlæg med bænke
og grøn beplantning.
Kundeparkering sker' dels ved den nordvendte parkering, og dels ved anvendelse
af A-Z's parkering i kælderen. Der er i
alt plads til 1600 biler.
Bemærkelsesværdigt
Ishøj kommunes planlægning af sit byområde er bemærkelsesværdig, idet der
er total trafikdifferentiering af kørende
og gående trafik. Planen af centeret er
meget enkel. Hvor fire gangretninger
mødes, er centerets centrale torv, også
kaldet Store Torv. På dette torv er der
placeret to biografer med henholdsvis
240 og 200 pladser. Her er også en grillbar. Store Torv består af en række balkoner. Går man en etage ned kommer man
til Kommunens Hovedbibliotek. Dette
er direkte orienteret ud mod spejldammen. Spejldammens vandspejl ligger ca.
en meter over bibliotekets gulv. Der bliver i forbindelse med biblioteket lavet et
kæmpe akvarium. Der er ikke sparet på
opfindsomheden. Heller ikke m. hensyn
til trapperne, der fører ned til biblioteksarealet. Den virker en smule snørklet.
Det er som om arkitekterne har tænkt på
de gammeldags processionstrapper. Men
i vore dage går vi ikke rundt med pudre-

de parykker og silkefrakker. Den passer
'ikke rigtig til en Blue jeans tid.

Rådhuset
Går man en etage op fra stortorvet,
kommer man til den kommunale administration. Her er rådssalen placeret,
samt en mindre restaurant og et cafeteria. Fra dette kommunale adgangsareal
bevæger man sig op i selve kontorhuset.
Som før nævnt er Store Torv det centrale samlingssted for de fire veje, der fører
ud i boligbebyggelsen. Store Torv er af
en sådan størrelse, at det kan anvendes
til mange aktiviteter, udstillinger, opvisninger m.v.
Går man mod vest, ja, så går man selvfølgelig i Vestergade.
Den er ca. 70 meter lang, og består af en
række små torve, eller gaderum, om man
vil, Der er forretninger på hver side af
denne gade. Vestergade udmunder i et
torv, som har navnet Lille Torv.
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Overgangen
Dette torv danner overgangen til A-Z
Familiemarked. Man skal igennem A-Z’s
forareal for at komme ned til .
parkeringskælderen. Østergade er ca. 60
meter lang og munder lige ud til Sstationen via en overdækket gangbro.
Mens Vestergade og Østergade har forretninger på begge sider af gaden, har
Nørregade kun forretninger på den ene
side. Nørregade vil i en senere etape
kunne udvides til at have butikker på
begge sider. I Nørregade er der rampe
ned til den etage, som biblioteket ligger
på. Der er i det hele taget taget hensyn til
de handicappede. Alle etager kan nås ved
hjælp af ramper eller elevatorer.
Forretningsgaderne bliver markeret med
forskellige farvede lofter. Det er meningen, at de handlende skal skilte deres
forretninger – dels med skilte på facaden
– dels med faneskilte. Der er ofret et
meget stort ventilationsanlæg med både
varme og køling. De store glasarealer
ved Store Torv vil blive solafskærmede,
således at der ikke skal bruges al for
mange kalorier til at køle huset ned en
varm sommerdag. I det hele taget er det
et rimeligt hus at opvarme. Der er ikke
så mange kæmpestore rum, hvor der skal
puttes en masse varmekalorier i.
Centeret virker rimeligt og nemt at orientere sig i. Man har her i modsætning til

andre centre en klar oriente- ringsfornemmelse. Alt butiksareal er lejet ud.
Når man lige ser bort fra de banker, der
naturligvis ligger i et cen
ter, er det enkelte handlende, der har
lejet butikkerne. Der er naturligvis også
placeret andre aktiviteter som apotek, og
posthus.
Monumentalt
Jeg synes, det er et godt center. Måske er
det lidt for monumentalt for mig. Men
på den anden side er det rig- tigt, netop
her i Ishøj, hvor miljøet ikke rigtig er
oppe at stå, at lave noget, der virkelig har
kvalitet og tyngde. Dette center må blive
Ishøjs samlingssted. Man har forsøgt at
holde centeret i slidstærke materialer, så
som mursten, marmorgulve, skifer m.v.
Men det skal også være slidstærkt. Man
regner med, at omsætningen i hele centeret med A-Z skal være 300 mio. kr. Der
skal mange kunder til.
Bygherren
Det er Dansk Totalentre prise A/S, der
står som byg herre. Arkitekterne er H.P.
Holm Nielsen og Svend Bjørn, der i sin
tid vandt en indbudt konkurrence om
det te center. Centeret er et nyt skud på
vort københavnske center-træ, og det er
ikke noget vildskud. Det er et brugbart
center, og der er også brug for det.
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Jazz på Bredekærgård
Selvfølgelig åbnede Danish Jazzmen denne
sæsons jazzarrangeneter på GÅRDSPLADSEN. Med deres nære tilknytning til området var det kun naturligt. Et velkendt og
svingende repertoire sørgede for den rette
stemning.
Grøn Ishøj blev en kanon fest. Sjældent har der
været så mange mennesker samlet på gården.
Ggodt hjulpet på vej af et forrygende sommervejr og rigt og velfungerende program.
Bugtaleren Peter
Nørgaard og Martini’s For Børn
sørgede for massiv underholdning for børnene.
De voksne fik serveret det velkendte orkester Doc
Houlind Revival All Stars forstærket med den amerikanske jazz og blues sanger Deborah Herbert.
River Jazz & Blues Band’s forrygende spillehumør, et varieret
repertoire med både swing, trad.,
blues og latin gjorde den første
søndag i juli til en rigtig god jazz
-oplevelse.
Det blev til JAZZ i LADEN den søndag i juli, hvor regnen stod ned i tove.
Det veloplagte internationale band Norbert Susemihl’s
Joyful Gumbo sørgede for den rette stemning. De spillede så engerende at både tilhørere og landbrugsmaskiner
jingede med i takt.
Foto: og tekst: Steen Skovhus og Peter Kay
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Bredekærgård
Midt mellem de 2 travle motorveje til
København ligger den grønne
kile med bl.a. den idylliske landsby Tranegilde, hvor Bredekærgård ligger. Bredekærgård er i dag
en kommunal ejendom, der drives som landbrug fra tiden 19301950.
Formålet er at give kommunens
borgere - og især børn - mulighed
for at få en indsigt i, hvordan den
tids landbrug blev drevet med
maskiner og dyr. Samtidig er der
mulighed for at forstå, hvorfra en
meget væsentlig del af vores føde kommer fra.
Bredekærgård kan føres tilbage til 1624,
hvor den første gang nævnes under
Kong Christian den IV. Gården - med
dens tilliggende jorde - hørte under kongens vildtbaner, hvor der blev jaget vildt
til det kongelige hof.
Bredekærgård har fra 1740 og 150 år
frem i tiden været i samme slægts eje. I
1975 købte Ishøj Kommune gården af
Miljøministeriet, som skulle bruge pengene til Statens indbetaling af inddæmningen af Køge Bugt Strandpark.
Bredekærgård er gennem 1980'erne blevet restaureret ved hjælp af unge langtidsledige og er i dag et arbejds-sted med
3 faste stillinger + løs med-hjælp.

Gården er et dagligt fristed for indtil 70

børn, hvor de hjælper til med den dagli
ge drift, og passer deres kaniner, høns og
haver.
I en af gårdens længer har lokalhistorisk
arkiv hjemsted, hvor man har mulighed
for at lære om og opsøge sin fortid.
Gårdens festsal kan lejes af kommunens
foreninger til afholdelse af deres foreningsarrangementer og sam-tidig er
gården et naturligt udgangspunkt for
nogle dejlige ture i det store rekreative
område »Den grønne Kile« med bl.a.
Ishøj Dyrepark.
GOD JUL
Leif Grundsøe, Viceborgmester
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Besøg i Den Fynske Landsby
Tidlig lørdag morgen,
den sidste i maj, mødtes glade og forventningsfulde medlemmer for at køre til
Odense..
På hvert sæde i bussen
lå en lille pose med frisk
morgenmad. Kaffen og
en lille opkvikker, blev
serveret undervejs
Efter veloverstået motorvejsbinko steg
vi ombord på Riborg Vogh, som skulle
sejle os ad Odense å til Fruens Bøge.
Ole Møller, som har
boet i Odense hele sin
ungdom, guidede os
levende og ivrigt gennem tiden i 50’erne
og frem til i dag.
I Den Fynske Landsby blev vi delt i 2
grupper med hver sin guide.
Den første gruppe blev vistgennem møllerdatteren Karens livsforløb med de
velhavende gårdmiljøer. Den anden
gruppe blev guidet gennem husmandssønnen Jørgens livsforløb med de mere
ydmyge levevilkår og bygninger.
Alle bygninger i Den Fynske Landsby
har stået på
Fyn. De er
nedtaget
med centimeters nøj-

agtighed og genopført fuldstændig korrekt, med alle de skævheder og ujævnheder, som var dengang.
Vi fik indblik i
det liv, som har
været levet i og
omkring husene.
Deres måde at
klare dagen og
vejen på.
Bl.a. blev der dyrket humle, da øl var
familiens, også børnenes, største væske
indtag, og det var både morgen, middag
og aften, idet man ikke havde rent vand.
Præsten var den højest rangeret, derefter
kom mølleren osv., hvilket tydeligt kunne ses på boligforholdene.
Efter vores rundgang i Landsbyen var
der anrettet til en hyggelig frokost på
Teglværket. Vi kom til et fint dækket
bord, hvor fik vi en lille papkasse, med 6
bægre forskelligt lækkert pålæg, dejlig
frisk brød,
sodavand
eller øl samt
snaps, kaffe
og muffins.
Herefter var
der 1,5 time
egen hånd,
inden vi igen kørte mod det hjemlige.
Læs mere på www.ishoejlokalhistorisk.dk.
Foto: Peter R. Heeno Tekst: Lise Heeno
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Sommer 2017
2017 er kommet godt fra start, vejret er
ikke for godt, vådt og koldt, men det er
jo rigtig dansk sommer.
På Vandværkets Dag søndag den 21. maj
var vejret helt i top, og vi talte ca. 300
besøgende.
Museumsforeningens nye formand
Jesper
Winther Hansen
bød velkommen
og borgmester
Ole
Bjørstorp
åbnede dagen.
En Scania lastbil
med ca. 300 hk.
var udstillet til sammenligning med Museets B&W årgang 1932, som blev startet
med jævne mellemrum, samme kraft og
så bare 85 år til forskel.
Damptromleklubben havde været tidlig
oppe og fyre med stenkul, så 2 flotte
dampmaskiner kunne køre rundt på festpladsen imellem de glade gæster.
Inde på Museet fremviste Model Dampklubben flotte modeller af dampmotorer,
alle med trykluft som drivkraft.
I Teltet spillede Ishøj Harmonika klub
og Tina’s pølser holdt sulten fra dørene,
medens Museumsforeningen solgte kaffe
og vandkringle. Humlefryd og Egtvedpigen’s bryg kunne også nydes, sidstnævnte brygget med lokal honning.

Lille Vejle Å lagde vand til pumpning
med 100 år gammel grydepumpe.
Ishøj Forsyning viste nye vandmålere og
uddelte vandsparreråd.
HOFOR kunne fortælle om fremtidens
vand, og om vores vandkvalitet.
Desuden stod
det en frit for at
smage på råvandet.
Park og Vej
fremviste
en
drone og fortalte
om droneflyvning som værktøj i en moderne
forsyningsvirksomhed.
Museet på Kroppedal berettede om arkæologiske undersøgelser udført i Winthersminde-udstykningen.
Endelig var Naturfredningsforeningen
på besøg, og her kunne man opleve ikke
mindre end et insekthotel.
Det var en god dag, en god tradition.
Veterantræf den første søndag i september er også en tradition. Vi satser hele
butikken og gentager dette arrangement
den 3. september.
Vi har allerede mange positive tilkendegivelser fra veteranfolket, så nu mangler
vi bare, at vejret arter sig.
Se mere på www.thorsbrovand.dk
Vi ses på Værket

Niels Meldgaard
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ARRANGEMENTER
6. august kl. 13.00-16.00

Hans Knudsen Jump

Bredekærgård

Sjælland
T
UDSOLG

13. august

27. august kl. 13.00-16.00

Bredekærgård

3. september kl. 10.00-15.00
19. oktober kl. 18.00
10. november kl. 18.00

Vestre Jazzværk
Høstfest

Bredekærgård

T

Bredekærgård
SOLG
UD
Baldersbækvej 2

Skovtur

Per Madsen
Mortens And

2. december kl. 10.00-15.00

Bredekærgård

Julestue

3. december kl. 10.00-15.00

Bredekærgård

Julestue

28. december kl. 18.30

Ishøj Skolehal

Juletræ

16. januar ’18 kl. 18.30

Ishøj Centersal

Gule ærter

11. februar ’18

Bredekærgård

Fastelavnsfest

13. marts ’18

Bredekærgård

Generalforsamling
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jævnligt at kigge på vor hjemmeside
www.ishoejlokalhistorisk.dk
og se de sidste nye opdateringer med bl.a.
arrangementer og foredrag.

