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Det er forår og al-

ting klippes ned, der 

beskæres i buskad-

ser og busketter - sådan starter sangen 

"Hilsen til forårssolen" af Benny Ander-

sen, ikke fordi den som sådan har noget 

med dette indlæg at gøre. Det var blot 

den association jeg fik, da jeg kiggede ud 

af vinduet og solen skinnede. Alligevel er 

det med forårets komme, vi for alvor 

mærker, at der er ved at komme liv i det 

nye år.  

 

Vi har lige overstået sæsonåbningen af 

Bredekærgård med foreningens lille sær-

arrangement i anledningen af vores 40 

års fødselsdag, og snart er der igen jazz 

på gårdspladsen. Det er måske her værd 

at nævne, at vi i år har en fast aftale om 

at maskinladen er ryddet, så vi i tilfælde 

af regn kan gå indendørs. Aktiviteterne 

for børn og barnlige sjæle bliver også 

bare meget bedre, når man kan være ude 

uden flyverdragt, luffer og en tophue, 

der hele tiden glider ned i øjnene. 

- Så jo, vi glæder os til igen i år, at få vå-

ren og sommerens mange arrangementer 

til at spire og skabe glæde for alle for-

eningens medlemmer - store som små, 

unge som gamle. 

 

Når du nu sidder med bladet i hånden 

og syntes det måske ser lidt anderledes 

ud, så er det fordi, vores gamle redaktør 

har valgt, at træde lidt tilbage og overla-

de stafetten til en ny.  

Ib Woidemann, du skal have en stor tak 

for din lange tid som redaktør af bladet. 

Du har sørget for, at foreningens blad 

både har været læseværdigt, historisk 

interessant, oplysende, - ja alt hvad man 

kan forvente sig af et Lokalhistorisk for-

eningsblad.  

Du har lagt et kæmpe arbejde i det, og 

du har rykket og rykket, når vi andre 

ikke kunne overholde deadlines. Det er 

virkelig din fortjeneste, at vi har et blad, 

og jeg er meget glad for, at vi stadig kan 

trække på din stor viden.  

Tusinde tak Ib! 

 

Til alle der gennem den seneste tid er 

kommet på arkivet og syntes, at 

”ukrudtet” er ved at tage overhånd, kan 

jeg glæde med, at ombygningen af maga-

siner og arkivadministration allerede vil 

stå færdig inden sommer. Så vi kan snart 

komme igang med at nyindrette arkivet 

og foreninges området til glæde for, - 

ikke bare alle jer aktive, men også for de 

mange besøgende, som dukker op når 

der er åbent. 

 

Håber vi sammen får et godt nyt for-

eningsår - vi ses. 

Steen Skovhus 
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Der var fest på Ishøj Skole fredag den 

27. marts 2015, hvor det var sidste skole-

dag inden påskeferien. Anledningen var, 

at skolen havde 75 års fødselsdag.  

 

Det begyndte i 1937, hvor der i hele lan-

det var tanker om, at by og landskoler 

skulle ligestilles. Da ideerne og planerne 

kom frem, samlede daværende sogne-

rådsformand Vilhelm Rasmussen kom-

munens borgere til et stort møde i Ishøj 

Forsamlingshus. Selv om der var kritiske 

røster mod det nye, begyndte man allige-

vel på at bygge en ny Centralskole. 

 

Det var arkitekt Carl Møller, der blev sat 

på opgaven og som fik godkendt tegnin-

ger til skolen. Det blev et bygningsværk i 

to etager i røde mursten. Skolen skulle 

rumme 5 klasselokaler, og faglokaler til 

sløjd, skolekøkken og gymnastiksal. Her-

udover var der et spiselokale, en badean-

stalt og et depotrum. Ved siden af sko-

len blev opført 3 lærerboliger med have. 

 

Skolen blev taget i brug 1. april 1940, 

hvor lærere og elever fra Ishøj Landsby-

skole fik lov til at være de første i de nye 

lokaler. I løbet af sommerferien blev 

møbler og andet inventar flyttet fra de 

andre gamle skoler i Tranegilde og Tors-

lunde til Centralskolen. De 110 elever, 

før i 3 klasser, var nu delt på 7 klasser. 

Det var en lav klassekvotient. Børnene 

fik nye fag som tegning, sløjd og husger-

ning. 

Skolens første skoleleder var førstelærer 

Elm fra Ishøj Landsbyskole. De andre 

lærere fra landsbyskolerne flyttede alle 

med til den nye skole. 

 

Skolen blev officielt indviet efter som-

merferien, og daværende undervisnings-

minister Jørgen Jørgensen fra Lejre holdt 

indvielsestalen. 

 

Centralskolen blev også samlingspunkt 

for kommunens borgere i fritiden til 

arrangementer, aftenskole og idræt.  

 

Senere er skolen i flere omgange blevet 

udvidet, først med den ”den gule byg-

ning” i flere etaper, midtst i 1970’erne 

med skolehallen og senest i 2014 med 

indskolingshuset. I årenes løb er både 

den oprindelige centralskole og den gule 

bygning i flere omgange blevet renoveret 

og ombygget.  

 

75 års fødselsdagen blev fejret med et 

særligt arrangement. Skolens elever un-

derholdt med flere flotte musikalske ind-

slag, og der blev holdt taler. Se TV-

Ishøjs fyldige indslag fra fødselsdagen på 

YouTube www.youtube.com/tvishoj og 

søg på ”Ishøj Skole fejrede 75 år”. 
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Elev fra 1. klasse 1940 fortæller 

En af de ”gamle elever” ved Ishøj skoles 

75 års fødselsdag var Ole Jespersen, som 

dengang boede sammen med sine foræl-

dre og 3 søskende på gården Tjørnholm 

(ligger der stadig på hjørnet af Motorve-

jen og Ishøj Stationsvej ved Drive Inn 

Grill). Nu bor Ole på Brentevej tæt på 

gården på den anden side af motorvejen. 

 

Ole fortæller om starten på sin skoletid: 

- Jeg var en af eleverne i den første 1. 

klasse på Torslunde-Ishøj Centralskole. 

Det var spændende at komme i den nye 

skole, som alle i kommunen havde talt 

meget om og fulgt med i byggeriet.  

- Vi var 14 elever i klassen og vor klasse-

lærer var Marie Larsen fra Ishøj gamle 

landsbyskole og i regning havde vi lærer 

Karl Johan Pedetersen fra Torslunde 

landsbyskole. 

- Vi gik i en klasse med både drenge og 

piger. Mine større brødre havde i Købe-

havn gået i rene drenge- og pigeklasser. 

Jeg var dog lidt skuffet i forhold til for-

ventningerne, for vi skulle gå i skole 6 

dage om ugen, hvor mine fætre og kusi-

ner i Jylland kun gik i skole hver anden 

dag. Vi gik i skole 3 timer om dagen. 1. 

og 2. klasserne mødte kl. 11, når 3. og 4. 

klasserne fik fri. På den måde kunne 

skolen klare sig med 5 klasseværelser. 

Når klokken ringede ind til time stillede 

vi op på 2 rækker, gik ned i kælderen og 

satte vor træsko på særlige bænke og tog 

vore sutsko på, så vi ikke ødelagde de 

nye gulve. Vi spiste vor madpakke kl. 

9.00 og til ”middag” (frokost) gik alle 

elever fra byen hjem og spiste varm 

mad. Det var også anderledes med disci-

plinen i Ishøj end i København. Spansk-

røret blev aldrig brugt i min skoletid. 

- I krigens tid i 1940’erne kunne vi ikke 

få kul så skolens læskur foran gymnastik-

salen og under halvtagene på cykelskure-

ne var det fyldt med tørv til fyret. Pedel 

Herry Jørgensen måtte fyre mange gange 

om dagen og om natten for at få nok 

varme i lokalerne. Vintrene var jo også 

særligt strenge de år. I slutningen af kri-

gen overtog tyskerne skolen til rekreati-

on for syge og sårede soldater fra Øst-

fronten, og vi kom først tilbage efter 

sommerferien i 1945. I den mellemlig-

gende tid gik vi i skole i Missionshuset 

på Ishøj Bygade. 

- Jeg har også uden for skoletiden brugt 

skolen til gymnastik og fodbold i Tors-

lunde-Ishøj Idrætsforening og til aften-

skoleundervisning i sløjd. 

Ole Olsen 

Ishøj Centralskole under opførelse 

Foto: Arkiv 

http://youtube.dk/tvishoj
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3. maj kl. 10.00-13.00       STORE PLANTEDAG 
Gratis entré        på Bredekærgård 

Tag familie og venner med til den Store 

Plantedag på Bredekærgård. 

Oplev årets plantebyttemarked og med-

bring de planter, stiklinger eller frø, som 

du gerne vil give væk.  

Derefter kan du frit tage andet plante-

guld med hjem som andre har medbragt.  

 

Konceptet er enkelt - Giv hvad du har, 

tag hvad du kan bruge. 

Køb spændende og sjældne krydderurter 

med hjem fra det gamle gartneri. Eller gå 

på plante jagt i nogle af de andre salgs-

boder, der kommer på dagen.  

Hvis du gerne selv vil have en bod til 

plantemarkedet helt gratis så kontakt 

Trine Andrä på 23 28 41 87. 

Hør historier om de gamle gartnerier i 

Ishøj. Smag farmors ukrudtspesto og 

oplev bålhygge og sjove lege i baghaven. 

Du kan også opleve masser af andet 

søndagshygge og fornøjelige aktiviteter 

for både børn og voksne. 

Trine Andrä 

 

Foto:  Trine Andrä  
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 SOMMERJAZZSOMMERJAZZSOMMERJAZZ                                                                     31. maj  kl. 13.0031. maj  kl. 13.0031. maj  kl. 13.00   
   på Bredekærgårdpå Bredekærgårdpå Bredekærgård    

Burgundia Jazzband 

Burgundia Jazzband består af: 

Per Juul Hansen, trombone  -  Ole Hartelius, trompet 

Povl Stenbæk, klarinet og sopransaxofon  -  Jørgen Bondorff, sang og banjo 

Esben Bagger, kontrabas  -  Mogens Lundt, trommer 

 
Entré 25 kr. – Gratis for medlemmer af Thorslunde-Ishøj Lokalhistorisk forening 

BURGUNDIA er det latinske navn for 

Bornholm.  

Burgundia Jazzband er da også hjemme-

hørende på ferie- og solskinsøen i Øster-

søen. Her har det spillet overalt siden 

starten i 1985. 

Bandets kendetegn er glad, swingende 

jazz, som spænder lige fra gedigen, tradi-

tionel jazz over revivaljazz fra 60'erne og 

til evergreens, både udenlandske og dan-

ske. Inspirationen hentes både hos Louis 

Armstromg, Eddie Condon, Chris Bar-

ber, Kenny Ball, Papa Bue og hos mange 

andre, hvor der stjæles med ører og no-

depen, alt hvad der kan fås fat i.  

En gang imellem sker det dog også, at 

bandet selv får en god ide! 



7 

7. juni kl. 10.00-13.00              BYTTEMARKED 
Gratis adgang      på Bredekærgård 

Kom til hyggeligt byttemarked på Brede-

kærgård, mens hele familien får gode 

oplevelser og en masse søndagshygge 

med i handlen.  

Til byttemarkedet har vi et særligt børne-

hjørne, hvor der byttes legetøj og børne-

tøj.  

I baghaven laver vi pandekager over bål 

og leger sjove lege for hele familien - og 

så kan selvfølgelig også hilse på hilse på 

gårdens katte, høns, lam og kaniner.  

 

I cafeen kan du købe hjemmebag, saft 

og kaffe/the til billige penge. Du er også 

velkommen til at tage madpakken med. 

Trine Andrä 

Foto:  Trine Andrä  

GRØN ISHØJ                                  21. juni 2015 
på Bredekærgård                           Gratis adgang 

Salg af  mad, pølser, kaffe, kage, øl og vand  

Musik 
i contryfolden 

Highway40 

Northern Skyline 

Linedance 

Opvisning & work shop 

Hoppeborg 

Rodeogris 

Spejderliv 

Naturcenteret  
Løjer for de små  

Pilefletterforeningen 
Fletter pil  

Jazz 
på gårdspladsen 

 

Doghouse cats 

Hugos all star  

Jesper Thilo 
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GRØN ISHØJ                   21. juni kl. 12.00-14.30 
på Bredekærgård                           Gratis adgang 
 

Hugo All Star & Jesper Thilo 
 
 
 
 
 

 
 

                                           21. juni kl. 15.0021. juni kl. 15.0021. juni kl. 15.00---18.0018.0018.00   
   

                                                                                                Doghouse CatsDoghouse CatsDoghouse Cats   
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28. juni kl. 13.00                          SOMMERJAZZ 
på Bredekærgård 

 

 

 

 

 

 

 

 

Goosetown Jazzband 
 

Entré 25 kr. – Gratis for medlemmer af Thorslunde-Ishøj Lokalhistorisk forening 

Intet for stort – intet for småt, præger 

bandets liste over spillesteder. 

Tonerne har gennem tiderne lydt i Rom, 

Paris, New Orleans, Prag og Hjertebjerg 

Forsamlingshus. 

Bandet har i mange år været det faste, 

glædelige indslag ved utallige fester, sam-

menkomster, indvielser og andre begi-

venheder. De glade musikanter skaber 

altid en fest ved en elskværdig,  smitten-

de og humoristisk tilgang til publikum. 

Den befriende og muntre stemning bli-

ver skabt af en swingende, traditionel 

jazzmusik, inspireret af "Papa Bue og 

Liller". 

Det præger også repertoiret med alt fra 

danske sange over europæisk revival til 

den amerikanske jazz  fra Armstrong til 

Ellington. På det seneste har Goosetown 

Jazzband fået et par nye faste medlem-

mer i Peer Bøge og Finn Hjelm, som 

tidligere har slået deres folder i Tante 

Tillies Fodvarmere, og det er bestemt 

"ikke så ringe endda", som de ville ha' 

sagt i det vestjyske.    
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SØNDAGSHYGGE             5. juli kl. 10.00-13.00 
på Bredekærgård                           Gratis adgang 

LEG I HAVEN  
- som i gamle dage 

Oplev bålhygge og sjove havespil fra 

gamle dage for hele familien i baghaven.  

Foto:  Trine Andrä  



11 

19. juli kl. 13.00                          SOMMERJAZZ 
på Bredekærgård 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

  Katja & Katjazzerne 
 

 
 

 

Entré 25 kr. – Gratis for medlemmer af Thorslunde-Ishøj Lokalhistorisk forening 
 

Katjazzerne spiller en iørefaldende blan-

ding af de mest populære og velkendte 

jazz-standarder,  evergreens og latiname-

rikanske rytmer. 

Musikken er lytte-, snakke- og danseven-

lig og frem for alt så glad og livsbekræf-

tende, at man kun kan blive i strålende 

godt humør.  

De fleste af de numre vi spiller, er hentet 

fra danske og amerikanske film, omend 

også et par Beatles-numre har sneget sig 

ind i repertoiret. 

Alle numrene piftes op med jazzy-rytme 

og masser af hjertevarm lune. 

 

Bandet består af Katja Guldbæk - vokal, 

Morten Pedersen - piano, Evan Højby 

Petersen - bas, Mogens Kann Fjeldsøe - 

trommer samt en saxofonist. 
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SOMMERJAZZ                      2. august kl. 13.00 
på Bredekærgård 
 
 Jenners 
 
 
 Swing 
 
 
 Service 

 
 

 
 
 

Entré 25 kr. – Gratis for medlemmer af Thorslunde-Ishøj Lokalhistorisk forening 

Jenners Swing Service består af kendte 

personer i fæstningsbyen Fredericia's 

musikmiljø.  

De spillede i de gode gamle dage fra 

først i 60´erne, bla. dansemusik og rock i 

både ind og udland. Medlemmerne spil-

ler blandt andet i Fredericia Big Band, 

Seven Up, Happy Jazz samt Svennes 

Dance Band. Vores erfaring er således 

omfattende, ligesom de musikalske ud-

foldelser spænder over flere forskellige 

genrer.  

I Jenners Swing Service har specialiseret  

i at spille fejende flot swingmusik, for-

uden de traditionelle populære jazz stan-

dard numre, hvilket er blevet fantastisk 

godt modtaget. Jenners Swing Service 

har siden etableringen i 1998, spillet ved 

mange forskellige arrangementer, og den 

særdeles lytteværdige musik har via 

"mund-til-øre-metoden" således opnået 

stor efterspørgsel. 

Jenners Swing Service’s motto er ”Altid 

liv og glade dage, altid fest og ballade”. 

SØNDAGSHYGGE       2. august kl. 10.00-13.00 
på Bredekærgård                           Gratis adgang 

LEG I HAVEN  
           - som i gamle dage 

Oplev bålhygge og sjove havespil fra 

gamle dage for hele familien i baghaven.  
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Opsamlingssteder 
BUS 1 
8:10 Solhøjvej 
8:15 Torslundevej ved kirken 
8:20 Ishøj Bygade ved Friggasvej 
8:25 Ishøj Bygade ved kirken 
8:45 Tranegilde Strandvej 
 ved Lærke Alle 
 

 
BUS 2 
8:30 Stationsforpladsen ved Netto 
 

BUS 3 
8:15 Bredekærgård 
8:45 Kærbo 
 Stoppestedet på Ishøj Boulevard 
 overfor Vejleå Kirke 

9. august                                    SKOVTUR 2015 
 

Esrum Kloster venter 
Vi kører fra Ishøj søndag morgen og 

sætter kursen mod Nordsjælland. Ruten 

er ikke på plads endnu - den sættes af 

vores turleder Stig, der finder en spæn-

dende rute. I løbet af formiddagen bliver 

der måske også plads til en øl eller vand. 

Det kunne være på havnen i Gilleje eller 

i byens gamle bymidte.  

Gilleleje ligger ved Sjællands nordligste 

punkt, Gilbjerghoved. Byen har formået 

at bevare en stor del af det oprindelige 

fiskerlejes idylliske små stræder og strå-

tækte gamle huse. Gilleleje er en livlig 

turist-, handels- og fiskerby med Sjæl-

lands største fiskerihavn som sit naturli-

ge centrum. 

Derefter sætter vi kursen mod Esrum 

Kloster, hvor vi spiser frokost. Efter 

frokost er der mulighed for at se kloste-

ret og den meget smukke park.  

Der bliver også serveret kaffe og kage. 

Hvis vejeret er med os, vil det foregå i 

Klosterhaven.  

Sidst på eftermiddagen går turen tilbage 

mod Ishøj. 

Salg af billetter -  se hjemmesiden -  www.ishoejlokalhistorisk.dk 
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40. generalforsamling 
 
Formanden, Steen Skovhus startede sin beretning med … 
 

- Det er på mange måder en glædelig generalforsamling. Det er første gang i mange år, 

at vi ikke skal starte med et minuts stilhed 

for en, der har været i bestyrelsen.  

- Så i år kan vi holde en rigtig fødsels-

dagsgeneralforsamling. 

- Hvis vi skal kigge på det år, som er 

gået, så har det været et overgangsår eller 

rettere et omstillingsår. I de sidste 40 år 

har foreningens samarbejde med kom-

mune sket på ikke nedskrevne aftaler – 

men det er der nu blevet lavet om på. 

SAMARBEJDSAFTALE 

Vi har altid sammen med kommunen 

drevet arkivet, vi har sammen med kom-

munen lavet sommerjazzen og drevet 

traktørstedet. Det har altid fungeret. 

MEN der sker jo mange ting.  

 

For seks år siden kom museumsfælles-

skabet Kroppedal ind i billedet.  

- Når der sådan kommer en tredje part i 

sengen – ja, så kan det være meget rart at 

have noget på skrift - så vi har lidt styr 

på hinanden.  

- Jeg må sige, at det har været en af de 

helt store milepæle i det forgangne år.  

Foreningen har fået etableret en skriftlig 

samarbejdsaftale med Ishøj Kommune. 

Den indeholder bl.a. forholdet til det 

arbejde, vi laver i arkivet, i forhold til at  

 

indsamle historier og arkivalier samt i 

forhold til det at kunne præsenterer tin-

gene. 

- Samlet set en rigtig god samarbejdsaf-

tale – i hvert fald set med vores øjne. 

 

I de forgangne 40 år har der på intet 

tidspunkt være nedskrevet noget doku-

ment for selve lokalarkivets virke - det 

har ligget som en passus i den kommu-

nale kulturpolitik, men den har ikke haft 

sine egne vedtægter. 

- Det er der nu rådet bod på! 

Nu har lokalarkivet fået et grundlag for 

at eksistere og det er rigtig godt, når man 

er flere aktører. 

- Vi har i meget lang tid haft en kommu-

ne, som sagde: ”Det ordner I”! 

Foto: Peter Kay 
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KOM UD FRA BUSKEN – VI HAR BRUG FOR DIG I HVERDAGEN 

- Men nu har vi fået Kroppedal, og de er 

rigtige gode til mange ting, MEN ….  

De er ikke fra Ishøj – museumschefen 

bor i Holte, eller deropad – og det giver 

selvfølgelig udfordringer! 

- Nu har vi en vedtægt, et styreredskab 

for arkivet - vi har en samarbejdsaftale 

for hvordan, vi skal samarbede med 

kommunen omkring det historiske. 

- Vi har også fået en skriftlig aftale om 

vores sommerjazz og vores traktørsted 

og det er godt for os, da det er en væ-

sentlig post i vores regnskab.  

- Samtidig har vi fået en aftale om, at 

lokalerne på lokalarkivet også er vores 

foreningslokaler, ligesom vi har fået bed-

re vilkår til at bruge Landsbysalen. 

- Med denne samarbejdsaftale kan vi 

trygt arbejde videre på vores mangearte-

de projekter til gavn for vores medlem-

mer og lokalarkivets brugere. Vi skal 

først genforhandle om to år. 

 

Formandens beretning berørte også det 

månedlige familieprojekt for børn og 

med ikke mindre end 58 meget aktive 

voksne. De laver trolderier, høstfest, 

fastelavnstøndeslagning og mange, man-

ge andre spændende aktiviteter. 

Tv-projektet fik også  

et par ord med på vejen 

om flytningen fra Kirkebjerg- 

gård til Østergården. 

Sommerjazzen blev også berørt. For at 

kommunen kunne få entréstøtte fra sta-

ten, måtte foreningen begynde at opkræ-

ve 25 kr. for ikkemedlemmer for at høre 

jazzen – hvorimod det var gratis for for-

eningens medlemmer. Det bevirkede, at 

flere hundrede meldte sig ind i forenin-

gen. 

Hidtil har det været Blå Mandag, som 

sluttede sæsonen, men det er slut nu – 

”de blev for dygtige”. Hvert år havde de 

hævet prisen, så det kunne virke lidt som 

et tagselvbord. Omvendt er det tilkende-

givet, at man fremover ikke nødvendig-

vis vil genskabe traditionen med et fast 

afslutningsorkester, men sikre, at det er 

"et godt" som slutter sommerjazzen. 

- Vi mangler stadig mange, som vil give 

en hjælpende hånd på arkivet. Vi skal 

have digitaliseret alle gamle skrifter, bil-

leder, dias og smalfilm. 

Der er kommet noget nyt, som hedder 

ARKIV DANMARK.dk. Herinde kan 

man alene se 4.500 fotos fra Ishøj og 

med Torslunde blev det til 5.500 fotos. 
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Fastelavns søndag havde flere hundrede 

børn og voksne fundet vej til Ishøj Tea-

ter og Bredekærgård.  

Først var der ved to forestillinger mulig-

hed for at se Pjerrot og Månen på Ishøj 

Teater.  

Herefter var der så tøndeslagning i stal-

dene på Bredekærgård.  

 

Udover katte-

konger og kat-

tedronninger 

fik alle børne-

ne en stor po-

ser med slik 

fyld til randen. 

Til de voksne 

var der kaffe, 

the og kage. 

 

 

 

Alle havde en meget oplevelsesrig dag! 
     Peter Kay 

Tøndeslagning og teater 

Foto: Allan Grynnerup 

Foto:  L. Due 

Foto:  L. Due 

Foto:  L. Due 
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I midten af februar mødte 14 yderst 

slægtsforskningsentusiastiske medlem-

mer af Thorslunde-Ishøj Lokalhistoriske 

Forening frem på lokalarkivet på Brede-

kærgård. Her havde foreningens frem-

meste personer i slægtsforskning - Arne 

Sørensen og Ib Woidemann - kaldt til 

undervisning. 

Slægtsforskning kan i mange tilfælde 

være en meget detektivagtig affære. Der-

for blev der gennemgået de mange for-

skellige digitale muligheder, man i dag 

har for at hente oplysninger om slægten. 

Alle de fremmødte havde en fornøjelig 

dag og viste en enorm interesse for ar-

bejdet med slægtsforskning. 

Der vil antagelig blive afholde et nyt 

kursus engang til efteråret, og slægts-

forskningsenheden i Lokalhistorisk For-

ening håber at endnu flere vil finde vej 

til lokalarkivet på Bredekærgård. 

Arne Sørensen og Ib Woidemann 

Slægtsforskning 

Foreningen fyldte 40 år 
Den 10. april 2015 var det 40 år siden 

Thorslunde-Ishøj Lokalhistoriske For-

ening blev stiftet. 

Bestyrelsen havde besluttet, at dagen 

skulle markeres i forbindelse med For-

årsfesten d. 11. april på Bredekærgård. 

- Vi havde en rigtig dejlig dag, med flot 

forårsvejr og sol fra en skyfri himmel. 

Flere hundrede lagde vejen forbi.  

- Vor del af festen blev holdt i laden 

blandt gamle landbrugsmaskiner.  

På plakater blev der orienteret om for-

eningen, ligesom bestyrelsesmedlemmer-

ne fik en snak med gæsterne. 

Der blev solgt hundredevis af de berøm-

te grillpølser, dejligt hjemmebag, kaffe 

og kolde vand og øl til ganen. En kæm-

pesucces var Kristians dejlige crepes, 

som han er blevet dygtig til at lave og 

han måtte stege uafbrudt i 5 timer. 

Om eftermid-

dagen under-

holdt trioen 

”De Farende 

Svende med 

gårdsanger-

musik, ædle viser og smittende humør. 

Ole Olsen 

Foto:  Lars Andersen 

18 

Om søndagen var tiden optaget af sal-

mesang og undervisning, og desuden 

kunne det være temmelig besværligt 

med besørgelsen af den omtalte »prov-

stetaske« med breve til både biskop, 

provster og præster. 

Det var dengang en postbudtjeneste, 

som degnene måtte udføre, og det ske-

te ikke uden uvilje og klager. Man har 

ingen eksempler på den helt store strid 

derom i Thorslunde-Ishøj, men resulta-

tet af degnes modvilje kunne også me-

get vel resultere i, at en degn af den 

grund måtte fratræde sit embede. Det 

skete flere andre steder. 

Denne budtjeneste med brevene kom 

efter degneinstitutionens ophør til at 

hvile på kirkesangerne, og blev først 

ophævet ved lov af 21. februar 1851. 

Et andet arbejde degnene havde var på 

helligdagene som højtidsdage og flere 

andre at skulle ombære »Tavlen«, hvori 

ofte »af overdreven munterhed« blev 

lagt æg, æbler, nødder og tvebakker i 

stedet for penge. 

Ombæringen af tavlen til kirkefolket 

skete oftest under salmesangen, så deg-

nen måtte gå med salmebogen i den ene 

hånd, og tavlen i den anden. 

Degnen skulle også føre kommunions-

bogen og i flere tilfælde kirkebogen, samt 

samle forskellige kollekter, ligesom han 

ofte hos beboerne ligefrem måtte inddri-

ve præstens jule- og påskerente og andre 

såkaldte rensler. 

Selv om degnen efter Danske Lovs arti-

kel 6 - hvad også degne-eden forpligte-

de ham til – skulle være præsten »hørig 

og lydig« så er der dog mange eksem-

pler på, at det ikke altid har været tilfæl-

det. Nogle blev også af den grund af-

satte fra deres embede.  

Måske skal man søge grunden til stri-

digheder mellem præst og degn ofte var 

den, at præsterne behandlede degnene 

på en alt andet end hensynsfuld måde, 

og måske også deri, at degnene ligesom 

præsterne var studerede personer og 

ofte ikke stod tilbage for præsten i lær-

dom og viden. 

Når degnen efter mange års trange kår 

som skoleholdere har gået ind i et lidt 

bedre lønnet embede, kan nok også ha

ve gjort sit til at de har glemt den tidli-

gere udviste ydmyghed og underdanig-

hed mod præsterne. 

I de kongelige privilegier for gejstlighe-

den af 24. juni 1661 hedder det under 

98. post »Siddedegne på landsbyerne skal 

boliger udvises således, at de derudi kan 

holde skole til ungdommens undervis-

ning og lære« og efter lovens artikel 9 

skal degnene nyde de boliger, som ad 

»Alders Tid« dem tillagte, og hvor ingen 

fandtes, skulle kirkerne og patronerne 

anskaffe degneboliger. 

Det skete imidlertid ikke overalt og ikke 

straks, for også efter år 1700 klager en-

kelte degne over, at der til embedet ikke 

fandtes bolig eller »degnestaun«.  

Fortsættelse fra november bladet 
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Først efter år 1730 fandtes der ved alle 

degnekald faste boliger i Københavns 

Stift og den 8. maj 1751 blev det påbudt 

degnene med en vis sum, i de fleste til-

fælde 100 rigsdaler, at indløse deres deg-

nebolig. 

I forhold til præsternes løn var degnene 

yderst dårligt lønnede. Vel skulle deg-

nens løn være ½ tiende mod det præsten 

fik men i nogle tilfælde var den mindre. 

Med hensyn til jordarealet var der for de 

fleste degne langt større misforhold. 

Kun til meget få degnekald var 

der over 1 tønde hartkorn, de 

fleste steder kun 2-3 skæpper 

hartkorn, og til nogle var der 

slet ingen jord, medens præ-

ster i gennemsnit havde 8-10 

tønder hartkorn, ja enkelte 

endda 25 tønder og derover. 

I det hele må man nok sige, at 

degnenes økonomiske forhold 

i gennemsnit rent ud sagt var 

usle (se herom bl.a. Engell i 

"Ugeskrift for skolen 1878". 

Det var langt op i tiden en lille 

løn, der blev opnået af lærere og lærerin-

der i folkeskolen, og mange så sig derfor 

om efter en ekstraindtægt.  

Til embederne hørte næsten altid et min-

dre jordstykke, som måtte udnyttes 

bedst muligt for at give et tilskud til ko-

sten i lærerhjemmene. 

Der fortælles således om en lærerinde 

ved Thorslunde Skole, at hun med stor 

flid dyrkede jordbær i sin have, og om 

morgenen tidligt kørte hun på cykel hver 

dag i jordbærsæsonen fra Thorslunde til 

København for at sælge sine jordbær. 

Det kunne hun gøre så tidligt om mor-

genen, at hun med tom kurv og penge 

på lommen kunne nå at cykle hjem til sin 

skole så tidligt, at hun ved skoletiden var 

i sin klasse og kunne tage fat på under-

visningen. I de fleste embeder havde de 

en løn på 60-70 rigsdaler årligt, en del 

endda mindre, og det højeste var 100-

150 rigsdaler. 

Så det var derfor ikke under-

ligt, at de fleste degne efter 

skoleordningen af 8 juli 1739 

valgte tillige at blive skolehol

dere. I reglen blev der bygget 4

-5 fag bindingsværk ved deg-

neboligen til skolestue, og til-

lagt degnen en løn af 6-8 rigs-

daler, brændsel i form af ca. 25 

læs tørv, samt et par læs hø og 

halm og græsning til en ko 

eller to. 

At de såkaldte »degneskoler« 

var der i stiftet i alt 317 skoleholdere, 

hvoraf 174 var studenter og 143 var ikke 

studerede. 

Der var dog degne, der sine steder sad i 

gode økonomiske kår, idet de overtog en 

af datidens mange »ødegårde« men det 

ses ikke at have været tilfældet i Thors-

lunde-Ishøj. 

Fortsættes i næste nummer 
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I 1982 udgav SB 50 forældreforening 

første gang et julemærke til støtte for 

ungdomsarbejdet. 

Julemærket blev tegnet af den nu af-

døde kunstner Jørgen Schwaner. 

 

Jørgen Schwaner tegnede i alt 27 jule-

mærker med motiver fra Ishøj.  

I de næste mange udgaver af dette 

blad, vil der blive bragt og omtalt et 

nyt julemærke.  

 

Ishøj Kirke er en gammel kirke fra ca. år 

1200. Den er en af de mange kirker, der 

blev opført i middelalderen. Det var nu 

kun koret og kirkeskibet, der blev bygget 

dengang. Først et par hundrede år efter 

kom tårnet og våbenhuset. Sådan er det 

med gamle landsbykirker, som vi i dag 

betragter som et færdigt byggeri, at der i 

virkeligeden er gået århundreder, inden 

de fik den skikkelse, som vi i dag betrag-

ter som en rigtig landsbykirke. Og man 

har stadig gennem tiderne foretaget æn-

dringer ude og inde. Den seneste store 

restaurering fandt sted i 1872-78 ved 

arkitekt J. D. Herholdt. Ved denne lejlig-

hed blev koret og kirkeskibet udvendigt 

skalmuret med kridtstenskvadre. Sidst 

kirken blev restaureret indvendigt var i 

1975 ved arkitekt Marius Andersen. 

 

Alteret er beklædt med rødt fløjl, sådan 

som det var tilfældet i mange landsbykir-

ker tidligere. Ved restaureringen i 1846 

kom den gamle altertavle igen ind i kir-

ken. Altertavlen er et maleri udført af 

kunstneren H. Eddelien og forestiller 

den velsignede Kristus. I 1937 havde 

man fået en ny alterprydelse, men den 

var ikke til at bevare, kun krucifikset 

med Maria og Johannes er bevaret og 

hænger nu ved våbenhusdøren. 

 

Døbefonden er en nyere granitfond. 

Døbefadet er tysk og er fra 1550. Prædi-

kestolen er malet. I det midterste felt 

indeholder et relief skildrende Kristi op-

standelse. På prædikestolens hjørner er 

der figurer af Peter, Moses, Kristus med 

verdenskuglen, Johannes Døberen og 

Paulus. 

Stoleværket er fra 1631. De er blevet 

malet meget smukt, så træskærerarbejdet 

står klart og tydeligt. På en af stolegavle-

ne står: ”Anno 1631 blef disse Stole 

gjort, oc da vor H. Klavs Foert Sogne-

præst oc Oluf Oluf(søn) i Thrangilde 

Kyrke (værge)”. 

Provst Karen Mogensen (uddrag) 
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SB 50 arrangerede den 10. og 11. de-

cember 1983 en ”Marathon-Match” i 

indendørs fodbold: en kamp, der varede 

i 36 timer i træk fra lørdag kl. 9.00 og til 

søndag kl. 21.00. Der var 212 deltagere 

– alle medlemmer af SB 50 – og num-

mereret fra 1 til 106 i enten grøn eller 

hvid trøje. Niels Skov havde nummer 

92, som vist på billedet.  

 

Den nu afdøde - tidligere kasserer 

gennem mange år i Thorslunde-Ishøj 

Lokalhistoriske Forening – Niels Mol-

berg dømte i samtlige 36 timer.  

Det var en præstation lige til Guiness 

Rekordbog. 

36 t.  -  2.160 min.  -  129.600 sek. 
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Rundvisninger 2015 

Traditionen tro afholdes åbent hus om 

tirsdagen på udvalgte datoer i tidsrum-

met 18.00-20.00.  

5. maj 2015 

 Kl. 19 opstartes de gamle B&W 

 motorer fra 1925 

12. og 19. maj 2015 

2. juni 2015 

 Kl. 19 startes de gamle B&W 

 motorer fra 1935 

9. , 16. og 23. juni 2015 

4., 11. og 18. august 2015 

På åbent-hus-tirsdage begynder rundvis-

ning i museet kl. 18.15. 

 

Desuden vil der være åbent hus på søn-

dage i tidsrummet kl. 13.00-16.00. 

14. juni 2015  -  GRØN ISHØJ 

6. september 2015  -  VETERANTRÆF 

 

Der kan bestilles rundvisning efter ønske 

(min. 10 pers.) Pris 20 kr./person. 

Kontakt: info@thorsbrovand.dk 

Vi glæder os allerede til disse fornøjelige 

tirsdage, hvor foreningen - foruden op-

start af den gamle motor - også viser 

rundt og fortæller om livet på Værket, 

Værkets historie og Værkets funktion 

samt dets relation til Københavns Kom-

mune, hvortil drikkevandet blev og sta-

dig bliver leveret. 

Grøn Ishøj den 14. juni 2015 

På denne Ishøjs Kulturdag vil Ice Glory 

underholde med livsbekræftende gospel, 

således som der med tiden er blevet 

skabt en tradition for. 

Program for dagen vil blive offentlig-

gjort i dagspressen og på foreningens 

hjemmeside www.thorsbrovand.dk  

 Husk 
 tilmelding 
 af  nyhedsbrev 

 
Foreningsbladet udkommer 4 gange år-

ligt, og det er ikke altid, at vi når at få de 

sidste arrangementer med i bladet. 

Ønsker du at være opdateret, skal du gå 

ind på www. ishoejlokalhistorisk.dk og 

tilmelde dig nyhedsbrevet. 

Når du er tilmeldt nyhedsbrev er du sik-

ker på, at blive opdateret med de aller-

sidste nyheder fra Thorslunde-Ishøj Lo-

kalhistorisk forening. 

http://www.ishoejlokalhistorisk.dk
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ARRANGEMENTER 
3. maj kl. 10.00-13.00 Bredekærgård Store Plantedag 

31. maj kl. 13.00 Jazz på Bredekærgård Burgundia Jazzband 

7. juni kl. 10.00-13.00 Bredekærgård Byttemarked  

21. juni kl. 12.00 Jazz på Bredekærgård  Hugo All Star & Jesper Thilo 

21. juni kl. 15.00 Jazz på Bredekærgård Doghouse Cats 

28. juni kl. 13.00 Jazz på Bredekærgård Goosetown Jazzband 

5. juli kl. 10.00-13.00 Bredekærgård Leg i haven 

19. juli kl. 13.00 Jazz på Bredekærgård Katja & Katjazzerne 

2. august kl. 10.00-13.00 Bredekærgård Søndagshygge 

2. august kl. 13.00 Jazz på Bredekærgård Jenners Swing Service 

9. august Kun for medlemmer Foreningsskovtur 

30. august kl. 13.00 Jazz på Bredekærgård Paul Harrison Band 

6. september Bredekærgård Høstmarked 

13. september Skovhytten Naturens dag 

20. oktober Bredekærgård Slægtsforskning 

10. november  Ole Kok Mortensand   

28. november kl. 12.00  Bredekærgård Julestue 

29. november kl. 10.00 Bredekærgård Julestue 

28. december kl. 18:30 Ishøj Skolehal Juletræ 


