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En vinterdag for år tilbage, lå nogle løg 

hengemt under høstens løv. Rynkede og 

undseelig så de ud. Jeg samlede dem for-

sigtigt op og lagde dem på avispapir i 

vores bryggers.  

Jeg spurgte min mormor hvad det var 

jeg havde fundet, og hun fortalte det var 

løg, og at der inden i var de skønneste 

blomster. Det pirrede selvfølgelig min 

nysgerrighed, hvordan kunne noget så 

beskedent indeholde de skønneste blom-

ster. Jeg tog en kniv, skilte løget lag for 

lag. Skuffet skar jeg løget igennem. Der 

er jo ingen ting. Mormor smilede, tag de 

andre løg, sagde hun. Gå ud i haven og 

grav et lille hul, sæt løget ned, dæk det til 

og vendt en tid. 

Efter et par uger, hvor forårssolen havde 

fået magt, skete det.  

Op af jorden skød en farvestrålende kro-

kus, og et par dage senere foldede den 

gule blomst sig ud.  

 

Jeg tænker tit på, om vi i dag er gode 

nok til, at fortælle vores historier til vo-

res børn og børnebørn. I en tid hvor 

stor, større og størst er gældende og den 

en mere underskønne livsfortælling efter 

den anden bliver serveret på de mange 

tilgængelige medieplatforme, så kan vo-

res egen historie let komme til at se lidt 

rynket og undseelig ud.  

I en hver have findes mange undseelige 

blomsterløg, der venter på at springe ud. 

Historier skal videregives, fortælles og 

foldes ud, så de igen kan leve videre i 

modtageren. Enhver blomst har sin egen 

charme, men den jeg kan forbinde til 

mig selv, er den smukkeste jeg ved. 

 

Start med at tage dit barnebarn på skø-

det. Snup et fotoalbum, hvis det er mu-

ligt, og fortæl om dit liv, dengang du var 

på samme alder.  

Når historierne begynder at dukke op, så 

overvej om ikke det ville være en god 

ide, at skrive dem ned.  

Der kommer en dag, hvor du ikke læn-

gere selv er i stand til at fortælle. En dag 

hvor dine tipoldebørn bevæger sig rundt 

i din historiske have, ser dine smukke 

blomster, og får inspiration til deres 

egen.  

En ufortalt historie bliver hurtigt en 

glemt historie. 

 

 

Steen Skovhus 

STORE 

- plantedag 
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Indkaldelse til generalforsamling 2016 
Tirsdag de. 8. marts 2016 kl. 19.00 på Bredekærgård 

Dagsorden 

1.  Valg af dirigent 

2.  Formandens beretning 

3.  Regnskab 

4.  Beretning fra eventuelle arbejdsgrupper 

5.  Forslag, herunder kontingentforslag 

6.  Valg 

   På valg er: 

    Bestyrelse 

    Steen Skovhus – modtager genvalg 

    Birgit Hansen – modtager genvalg 

    Preben Kok – modtager genvalg 

    Trine S. Andrä – modtager ikke genvalg 

     Som nyt medlem foreslås Arne Sørensen 

    Suppleanter 

     Jørgen Arnull – modtager genvalg 

     Ole Olsen – modtager genvalg 

     Arne Sørensen – opstiller til bestyrelsen 

      Som ny suppleant foreslås Lise Heeno 

    Revisorer 

     Svend Erik Wind – modtager genvalg 

     Richard Bast, suppleant – modtager genvalg 

7.  Eventuelt 

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde 

senest den 1. marts 2016. Eventuelt indkomne forslag vil blive offentliggjort på for-

eningens hjemmeside den 2. marts 2016 

Foreningens reviderede regnskab for 2015 vil kunne ses på generalforsamlingen samt 

på foreningens hjemmeside fra den 23. februar 2016. 

Efter generalforsamlingen er foreningen vært ved et mindre traktement. 
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            Foranstående driftsregnskab for perioden  

1. januar - 31. december 2015 

samt status pr. 1. januar 2016 er ikke revideret.  

Der vil kunne forekomme enkelte tekst- og beløbsjusteringer, som følge 

af revisionen. 

Foreningens regnskab for 2015 med revisorpåtegning vil kunne ses på generalforsam-

lingen samt på foreningens hjemmeside fra den 23. februar 2016. 

VIGTIGT 



FASTELAVN                           7. februar kl. 11.00 
Bredekærgård                    Entré 
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9. april kl. 10.00-14.00                   FORÅRSFEST 
Gratis entré      Bredekærgård 

1. maj kl. 10.00-13.00       STORE PLANTEDAG 
Gratis entré      Bredekærgård 

Storplantedag på Bredekærgård er snart en 
rigtig tradition.  

Fra dengang haven var kvindens ager og hvor hun havde de 
planter, der blev brugt i den almindelig husholdning og til nu, 
har haven om noget været igennem en overvældende udvik-
ling. I dag er brugshaven igen moderne, så derfor tage hele 
familien med til Bredekærgård til Stor 
Plantedag og lidt af havens glæder. 

Har du planter, stiklinger eller frø i overskud, vil der være mulig-
hed for at bytte og få nye med hjem. Der vil også være mulighed 
for at hente god dyrknings-inspiration og have tips fra ligesinde-
de og der vil være en masse andre aktiviteter, så kom og få en 
hyggelig dag. 

Foto: Peter Kay  Tekst: Steen Skovhus 
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Fire kilometer syd for Høje Taastrup 

ligger kirkebyen Torslunde, tidligere 

skrevet Torslundmagle for at adskille 

den fra Torslundlille, der lå lidt længere 

vestpå, men nedlagdes som landsby i 

1711 for at levere jord til en af enevolds-

tidens nygodser, Barfredshøj. 

 

 

 

 

 

 

 

Når folk i fortiden valgte sig boplads, 

var rindende vand en af de centrale ud-

vælgelseskriterier. I Torslunde var det 

åløbet Lille Vejleå, der var bestemmende 

for placeringen. Den udspringer nær 

Reerslev og munder ud i Køge Bugt øst 

for landsbyen Ishøj. Lille og Store Vejleå 

(vejle betyder vadested) var langt op i 

tiden alvorlige hindringer for færdsel 

over land, især nær kysten. 

I bogen Ishøj før og nu - den grønne port til 

København skildres landskab og kulturhi-

storie i og omkring Torslunde fra istid til 

nutid. Ved Torslunde var der førhen 

mange kilder; men efter at Københavns 

Vandforsyning i 1903 begyndte at bore 

efter vand til hovedstadens ustoppelige 

storforbrug, udtørrede de fleste kilder, 

og den førhen så vandrige Lille Vejleå 

forvandledes til en ubetydelig bæk.. 

Torslunde og Taastrup ligger på Heden, 

hvilket er en gammel betegnelse for det 

yderst frugtbare landbrugsområde øst 

for Roskilde. Ordet "hede" betyder her 

"flad, skovløs egn" og omtrent det dia-

metralt modsatte af "ufrugtbart, lyngbe-

klædt landskab".  

Hedeboerne omkring Torslunde var 

nogle af Sjællands mest velstillede bøn-

der, begunstiget med jord af højeste bo-

nitet. Hedebolandet har været dyrket 

kontinuerligt lige siden de første bønders 

dage i bondestenalderen (neolitikum). 

Det fik aldrig lov at springe i skov igen - 

ådalene undtaget. 

Torslunde ligger nu i Smørum Herred. 

Indtil reformationen lå sognene Torslun-

de, Ishøj, (Høje) Taastrup og Sengelø-

se imidlertid i Lille Herred. De ældste 

dele af Torslunde Kirke (kirkeskibet) er 

fra 1200-årene ligesom døbefonten, der 

er af skånsk sandsten. Korbuekrucifik-

sen er fra før 1250, mens kor og våben-

hus er fra omkring år 1300. 

Thors Lund på Heden 

Foto: Ukendt  
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Torslunde Kirke er i øvrigt berømt for 

sin særprægede alterbordsforside (ante-

mensale), opsat af præsten Hans Jakob-

sen i 1561. Den er en farvelagt fremstil-

ling af den evangeliske reformations 

gudstjeneste og dennes centrale elemen-

ter, udfærdiget efter tysk forlæg (Lucas 

Cranach den Yngre).  

Klenodiet overførtes 1874 til National-

museet og gengives på museets internet-

sted. Carl Gustav inviterede sig selv på 

kost og logi i Torslundmagle Præste-

gaard i midten af februar 1658, og måske 

har han været en tur inde i kirken og dér 

set alterbordsforsiden. I Wittenberg har 

der i 2015 været en stor udstilling om 

Cranachs værker, bl.a. i kirken St. Marien 

med temaet "Cranachs Kirche - Origina-

le am originalen Ort". 

Da svenskehæren havde sat fod på Sjæl-

land torsdag 11. februar 1658, indledtes 

"fredsforhandlingerne" i Vordingborg 

(den vordingborgske kongres). Efter en 

konsultationspause fortsatte de i (Høje) 

Taastrup Præstegaard tirsdag 16. februar 

1658. Torslundmagle Præstegaard fik 

også gæster i form af svenskekongen 

med følge. Det omtaler Else Trier bog, 

men kalder dog fejlagtigt præsten i Tors-

lunde i 1658 for Hans Jakobsen. Præ-

stens navn var imidlertid Henrik Hansen 

Buch, som det da også fremgår af 

præstetavlen i Ishøj Kirke, der var an-

nekskirke til Torslundmagle og havde 

samme præst. 

Else Trier beskriver situationen således: 

"I Tranegilde slog soldaterne lejr, mens 

kong Karl 10. Gustav lod sig indlogere 

på Torslunde præstegård hos præsten, 

Hans Jakobsen.". Og følgerne af det 

svenske besøg får disse ord med på ve-

jen: "Som tak for logi blev Torslunde 

plyndret. Således indklagede bønderne 

siden svenskerne for herredet og bedyre-

de, at svenskerne havde frataget byen 

korn og foder, så 6 gårde lå øde hen. 

Også Torslunde Kirke var blevet ribbet 

for værdier, idet fjenden havde taget et 

sæt kalk og disk til at betjene syge med, 

som var udlånt fra Ishøj Kirke. Endvide-

re var skabe og kordør blevet sønderslå-

et. Kirkeladen var dertil blevet opbrudt 

og kornet taget.". 

Ludvig Holberg beskriver hændelsesfor-

løbet således i sin danmarkshistorie fra 

1735 (her citeret efter den uændrede 

1856-udgave; bind 3, side 173ff): 

Derpaa blev den Tostrupske Tractat 

sluttet, hvilken Dagen derefter blev rati-

ficered af Kong Carl til Torslund Magele 

og af Kong Friderik til Kiøbenhavn. 

Foto: Peter Kay   

Foto: Ukendt  
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Men, som for Tidens Korthed og Ste-

dets Ubeqvemhed den udi faa Ord var 

forfatted, fandt man paa begge Sider for 

gott at begive sig til Roskild, og der at 

forfatte et fuldkomment Freds=Instru-

ment, hvilket og skeede, saa at Freden 

derover har faaet Navn af den Roskild-

ske Fred. Commissarierne begave sig da 

strax til Roskild, for at bringe den To-

strupske Tractat til Fuldkommenhed. 

Strax efter samme Tractats Slutning, 

cesserede Fiendtligheden, undtagen at de 

Svenske bleve ved at indkræve Brand= 

Skatten udi Siælland, og gav Carl Gustav 

Ordre at ile dermed, saasom man strax 

efter Freds=Slutningen maatte forlade 

Landet. [Herefter følger en skildring af 

den fortsatte uenighed krigsparterne 

imellem vedrørende de skånske stæders 

overgivelse og forholdene i Sønderjyl-

land]. Efter at dette da var afhandlet, 

blev endeligen den Roskildske Fred slut-

ted og af begge Herrers Commissarier 

underskreven, og viskede da Joachim 

Gersdorff en af de Hosstaaende i Ørene 

disse Ord: Vellem me nescrire literas. Jeg 

vilde ønske, at jeg ikke kunde skrive, 

hvorudi han sandelig ikke havde Uret. 

Thi Dannemark mistede paa eengang 

Skaane, Halland, Blegind, Bornholm, det 

heele Trundhiems=Stift, det heele Ba-

huus, og Svabsted tillige med Lehns= 

Rettigheden udi det Slesvigske, skiønt 

dette sidste blev ikke ret afgiort, førend 

ved den Kiøbenhavnske Fred. [Herefter 

omtale af den gottorpske hertugs krav] 

Uanseed denne haarde og ufordeelagtige 

Fred, fandtes der dog nogle Raison-

neurs, som Pufendorf kalder Prudentes 

eller fornuftige Folk, i Holland hvilke 

holdte for, at Ulfeld tillige med den En-

gelske Minister Meadov da reddede Ri-

get, men de reddede det saaledes, at alle 

Potentater derover bleve allarmerede, 

endogsaa Cromvel selv, som var Caroli 

Gustavi Ven; thi den Hollandske Am-

bassadeur van Beuningen sagde paa 

samme Tid, at Cromvel ingen Behag 

vilde finde i denne Fred, helst saasom 

han selv var anfortroed at arbeide paa en 

Fred, som var billig og uden det Danske 

Riges Mutilation og Formindskelse. Den 

Roeskildske Fred blev slutted den 26 

Febr. 1658 og bestaaer af 28 Artikle, 

underskrevne af den Franske Ambassa-

deur Terlon, Corfitz Greve af Ulfeld, 

Philipp Meadov og Steen Bielke: For-

uden Artikle findes tvende hemmelige 

underskrevne af Joachim Gersdorff og 

Christen Skeel. 

 

Artiklen har været trykt i bladet Skånsk 

Fremtid nr. 66 (efterår 2015), der udgi-

ves af Foreningen Skånsk Fremtid 

(stiftet 1992).  

 

Gengivet her med tilladelse fra forfatteren Knud 

J. Holdt, Formand Skånsk Fremtid 
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Borgerne taler ud 
Foreningen har igennem tiden interviewet en del borgere i Ishøj Kommune, og de 

har med deres viden bidraget til den kommunale historie. 

Du kan få en spændende oplevelse af, hvordan det har været at leve i Ishøj, Tranegil-

de og Torslunde. Du skal blot gå via foreningens hjemmeside  -  ishoejlokalhisto-

risk.dk/video-af-borger-og-arrangementer  -  og klikke dig ind på det interview, du 

ønsker at høre. 

I 2015 har interview-gruppen optaget fem spændende videoer med ældre Ishøj-

borgere.  

Ib Jensen 

Gartneriejer i Torslunde 

Optaget den 17. april 2015  

Tilrettelæggelse: Ib Hansen -  Teknik: Jørgen Løvendal 

 

Mary Nyhuus 

Medlem af Lions, Ishøj Landsby 

Optaget 24. april 2015 

Tilrettelæggelse: Birte Lindgren  -  Teknik: Jørgen Løvendal 

 

Jane Molberg 

Æresmedlem af Thorslunde-Ishøj Lokalhistoriske Forening 

Optaget 5. november 2015 

Tilrettelæggelse: Birte Lindgren  -  Teknik: Jørgen Løvendal 

 

Knud Hein 

urmager og jazzmusiker, Ishøj Strand 

Optaget 9. november 2015 

Tilrettelæggelse: Ib Hansen -  Teknik: Jørgen Løvendal 

 

Birte Malmø 

 Skolelærer på Ishøj Skole, Ishøj Strand 

  -  optaget 17. december 2015 

Tilrettelæggelse: Birte Lindgren  -  Teknik: Jørgen Løvendal 
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Jazz på  
Søndag d. 29. maj 2016 kl. 13:00-16:00                 Bredekærgård 
Swing Cats 

Swing Cats spiller alt fra New Orleans jazz 

til Rock’n’Roll. Det vil sige Swing, Boogie 

Woogie, Jump og Blues, og 50’er og 60’er 

numre er også med på programmet. Som 

et ekstra plus synger Swing Cats på 95% af 

numrene. 

 

 

GRØN ISHØJ Søndag d. 19. juni 2016               Bredekærgård 
12:00-13:00 BørneJazz 

Cathine Legardh Trio med Nullernix 

NullerNix er et familieorkester, som i vir-

keligheden henvender sig til alle – men i 

særdeleshed til børn i alderen 2-10 år samt 

forældre. Efter koncerten/showet får bør-

nene muligheden for at trykke Nullerman-

den i hånden samt få et signeret postkort.  

 

13:45-16:45 

Paul Harrison Band 

Rytmisk traditionel jazz på højeste ni-

veau. Den populære engelske bandleader 

blæste sig lynhurtigt frem som domine-

rende topnavn, da han indtog Danmark 

med sin klarinet og sax i 1998, og satte 

energisk fuldblodsjazz på plakaten. Siden har Harrisons musik givet genlyd overalt. 

Jazzkoncerterne er gratis for medlemmer af Thorslunde-Ishøj Lokalhistoriske forening. 

ENTRÉ for andre er 25 kr. pr. person - dog undtaget er GRØN ISHØJ, som er gratis. 
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Foto: Steen Skovhus 

Foto: Peter Kay 

gårdspladsen 
Søndag d. 3. juli 2016 kl. 13:00-16:00                    Bredekærgård 
Hugos All Stars 

Det specielle ved Hugo's All Stars er, at 

bandet beror på jam, det uforudsigelige og 

det kreative. Der findes kun to musikere i 

bandet, som man kan være sikker på at 

opleve hver gang. Med sig har bandet også 

den legendariske saxofonist Jesper Thilo 

 

Søndag d. 17. juli 2016 kl. 13:00-16:00                  Bredekærgård 
Second Lise Jazzband 

Jazzbandet blev dannet i 1989 i Göteborg i 

Sverige, og har siden da etableret en positi-

on som en af de mest populære traditio-

nelle jazzbands i Europa. Originale impro-

visationer og arrangementer og en enorm 

intensitet får selv trommehinden til at vi-

brere af velvære. 

 

Søndag d. 7. august 2016 kl. 13:00-16:00              Bredekærgård 
Doghous Cats 

Et 7-mands jump and jive orkester der spiller musik fra 

40’erne og 50’erne. De har med hatten på skrå, blank-

polerede sko og en 3-mands blæsergruppe skabt et 

band der virkelig appellerer til dansefødderne. 

 

Søndag d. 28. august 2016 kl. 13:00-16:00            Bredekærgård 
Tribute To Papa Bue 

Papa Bues Viking Jazz Band opnåede i 60’erne og 70’-

erne international status i sin genre, og i 1969 deltog 

det i jazzfestivalen i New Orleans, hvor Papa Bue blev 

hædret med byens ”gyldne nøgler”.  
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Halloween 

Foto: Arkiv 

Til halloween søndag den 1. november 

var der masser af (u)hygge på Bredekær-

gård med gys og grufulde aktiviteter for 

børn. I landsbysalen blev der klippet 

halloweenpynt og lavet halloween lanter-

ner. I baghaven stod FDF Tranegilde 

for bål og (u)hyggelige snobrød. 

Produktionsskolen Møllen stod for cafe, 

med kaffe, saft, hjemmebagt kage og lidt 

til at få stillet den lille sult.  

Foto:  Maria Nordlund  Tekst:  Trine Andrä 
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Mortens and 
90 veloplagte gæster nød den traditionel-

le andesteg med rødkål, asier, svedsker, 

hvide og brune kartofler, for slet ikke at  

tale om den pragtfulde andesovs. Des-

serten var en dejlig hjemmelavet æbleka-

ge.  - Alt sammen veltillavet af Ole Kok 

og hans helt fantastiske medarbejdere. 

Alle hygge sig i godt selskab med afte-

nens musikanter - Kuling fra Øst - som 

til daglig holder til i Køge Marinefor-

ening.                           Foto og tekst: Peter Kay 

Julemarked 
Man siger jo at julen 

vare lige til påske, så 

lidt julestemning i 

februar er vel ingen 

skade til. 

Den traditionsrige 

julestue på Bredekærgård, den første 

weekend i advent, blev lige som den 

skulle være. Vejret forsøgte godt nok at 

forpurre den gode julestemning, men så 

snart man bevægede sig rundt blandt 

stadeholderne var den nært forestående 

højtid tydeligt tilstede. Der var julenisser 

i alle afskygninger, stor som små. Flotte 

juledekorationer, gløgg og æbleskiver og 

duft af brændte mandler. Masser af mu-

lighed for julegaveindkøb, og skulle det 

hjemlige køleskab mangle lidt fylde, var 

der salg af ost og spegepølse fra egen 

hylde.  

Jo trods vejrets manglende opbakning 

blev det alligevel jul på den gamle bon-

degård.                    Foto og tekst: Steen Skovhus 
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Gammeldavs                   Juletræsfest 

Flere hundreder forventningsfulde 

juleglade børn og voksne havde sat 

hinanden stævne til årets helt store 

gammeldavs juletræsfest i Ishøj Skole-

hal 4. juledag. 

Indenfor var julestemningen ikke til at 

tage fejl af – HELT I TOP! 

Det veloplagte firemands nisseorkester 

og ikke mindst den store nissefamilie 

med nissefar i spidsen fik taget til at 

løfte sig. 

Nissefamilien sørgede for at de gamle               

ritualer blev holdt i hævd. Først blev 

de gamle julesange taget  under be-

handling med Et barn er født …, og 

Højt fra træets …– Senere kom de 

gamle og nye sanglege som Bro, Bro, 

Brille,  Boogie Woogie, Jeg gik mig 

over sø og land, for så at slutte af med 

en KORT, en LANG og Limbodans. 

Mellem sanglegene fik børnene soda-

vand og slikposer og de voksne kaffe 

og kringle. 

Det var meget trætte børn som forlod 

Skolehallen efter tre timer Gammel-

davs Juletræsfest, med et PÅ GEN-

SYN onsdag den 28. december 2016. 

 Foto: Peter Kay  Tekst: Peter Kay 
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Fra grøft til rør 
Skelgrøften rørlagt i 1961 

Skelgrøfter findes den dag i dag overalt i 

Danmark. De bruges blandet andet som 

skel mellem matrikelbyer, sogne, kom-

muner og sågar regioner. 

I 1960 havde man fundet ud af, at grøf-

ten mellem Tranegilde Strand og Ishøj 

Strand skulle rørlægges på strækningen 

fra Tranegilde Strandvej til Strandvan-

gen. Skellet for de to strande ligger mel-

lem Mirabellevej og Jægervangen og blev 

angivet visuelt med en bæk.  

I daglig tale blev bækken kaldt Skelgrøf-

ten, men i virkeligheden var og er det 

officielle navn Sognevandløb nr. 87. 

At rørlægge en grøft var en omstæn-

dig affære. 

Torslunde-Ishøj Sogneråd havde den 14. 

maj 1960 anmodet Landvæsensnævnet 

for Københavns Amts Søndre Birk om 

at behandle sagen vedrørende rørlæg-

ning af en del af sognevandløb nr. 87. 

Sognerådet havde ladet et projekt for 

rørlægningen udarbejde af konsulent 

Vilhelm Nielsen fra Hove.  

Projektet omfattede rørlægning med 60 

cm landbrugsrør på en strækning på om-

kring 477 m af det samlede vandløb mel-

lem Tranegilde Strandvej og Strandvan-

gen. 
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Omkostningerne var anslået til ikke min-

dre end 21.000 kr., som blev foreslået 

fordelt således at lodsejerne skulle betale 

12.400 kr. og amtsvejvæsenet og sogne-

rådet skulle dele resten, de 8.600 kr. lige-

ligt.  

Lodsejernes bidrag blev foreslået pålig-

net i forhold til den vedligeholdelses-

pligt, som var på afgørelsestidspunktet. 

 

Mødet i grøften 

Den 22. august 1960 kl. 14.00 havde 

Landvæsensnævnet indkaldt til møde på 

åstedet.  

Fra nævnet deltog formanden, borgme-

ster og amtsrådsmedlem Gustav Erik 

Zenius Jensen, Rødovre, gårdejer Lars 

Nielsen og maskinmester Kai Laursen. 

Københavns Amts vejinspektorat var 

repræsenteret af civilingeniør Jochum-

sen. 

For Torslunde-Ishøj Kommune mødte 

sognerådsformand, gårdejer Peter Erik-

sen sekunderet af ekspeditionssekretær – 

senere kommunaldirektør – Erik Mark. 

Og endelig de mange lodsejere for hvis 

jorde, som var berørt. 

 

Møde på kroen 

Igen var Jægerkroen rammen et offent-

ligt møde. Efter at have set på forhol-

dende i marken fortsatte ”forretningen” 

på kroen. 

Torslunde-Ishøj Kommunes konsulent 

Vilhelm Nielsen, Hove redegjorde for 

projektets tekniske enkeltheder. De 

fremmødte lodsejere var meget interes-

serede i en rørlægning, med undtagelse 

af hr. Rud, der eventuelt ville protestere 

på et senere tidspunkt.Både Torslunde-

Ishøj Kommune og Amtsvejvæsenet for 

København Amt ønskede at tilslutte sig 

rørlægningen. Rent finansielt ville Kø-

benhavns Amt bidrage med 5.000 kr. og 

Torslunde-Ishøj Kommune med 25% af 

resten af udgiften. 

 

Spildevand i grøften 

Der var lidt malurt i bægeret.  

Fra lodsejernes side blev det fremført, at 

der blev ledet spildevand til grøften. Af-

delingsingeniør Henry Madsen bekræfte-

de, at der gennem dræn og på anden 

måde blev ført spildevand til grøften, 

men at dette ville ophøre indenfor 2-3 

år, idet området stod for at skulle kloa-

keres efter separatsystemet, hvori denne 

grøft eller ledning ville indgå som en 

regnvandsledning. 

 

Lodsejernes bidrag 

Ingeniør Henry Madsen foreslog i øv-

rigt, at de resterende udgifter til rørlæg-

nings – ca. 12.000 kr. – skulle deles lige-

ligt mellem interesserede lodsejere, i alt 

ca. 60, hvilket udgjorde ca. 40 lodsejere 

langs grøften og ca. 20 repræsenteret ved 

entreprenør Erik Christensen. 

Der var blandt de fremmødte stemning 

for at tiltræde dette forslag. 
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Der var i øvrigt enighed om, at det rør-

lagte areal skulle henlægges under grun-

dene, idet ingen var interesseret i, at der 

skulle anlægges en gangsti. 

 

Der var et stort ønske om at rørlægnin-

gen blev ført ca. 80 m længere ud mod 

stranden fra Strandvangen. Civilingeniør 

Jochumsen fra København Amts vejin-

spektorat var hurtig. Han tilbød i denne 

forbindelse at have amtets tilskud med 

1.000 kr. til i alt 6.000 kr. 

 

Votering og ”dom” 

Efter en kort drøftelse mellem landvæ-

sensnævnets medlemmerne, blev der 

afsagt kendelse 

 

THI KENDES FOR … 

Grøften rørlægges som angivet i det 

fremlagte projekt med 60 cm landbrugs-

rør på en strækning af ca. 540 m. 

Amtsvejvæsenet yder hertil et tilskud på 

6.000 kr. og kommunen et tilskud på 25 

% af restbeløbet, som de offentlige vejes 

bidrag til rørlægningen. De resterende 

anlægsudgifter pålignes de interesserede 

lodsejere – i alt ca. 62 – med lige store 

andele. De interesserede grunde er dels 

de langs grøften liggende og dels de ca. 

23 grunde, der er repræsenterede ved 

entreprenør Erik Christensen. 

Der pålægges det rørlagte grøfteareal 

servitut om, at det ikke må bebygges, 

beplantes med træer eller lignende med 

dybtgående rødder, ligesom der skal væ-

re adgang for tilsyn, reparation og lig-

nende. 

Det pålægges kommunen at vedligehol-

de og renholde rørledningen samt at 

forestå selve udførelsen af rørlægnings-

arbejdet. 

Det pålægges kommunen at fremme det 

omtalte kloakarbejde mest muligt for at 

ramme ledningen for spildevand og fri-

holde den for yderligere tilførsler, samt 

at foretage de fornødne ændringer i re-

gulativ for grøften. 

Udgiften ved sagens behandling for 

nævnet udredes forskudsvis af kommu-

nen, men tillægges i øvrigt anlægsudgif-

terne og fordeles som disse. 

THI BESTEMMES 

Foranstående anlæg vil være at udføre og udgifterne herved ar afholde som foran 

beskrevet og i det hele under adfærd efter loven. 

sign. Gustav Jensen 

formand for landvæsensnævnet 

sign. Kai Laursen   sign. Lars Nielsen 

 

Kort:  Kort– og Matrikelstyrelsen   Tekstredigering:  Peter Kay 
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Ishøj Byhave 
- som den så ud ved anlæggelse. 

Der er ikke mange bycentre, der som 

Ishøj har en Byhave. 

Byhaven ligger som en oase mellem 

svømmehal, bycenter, bibliotek og an-

delsboligblok med en ny centersal. 

En tur rundt i byhaven kan starte i Ro-

senhaven, som ligger bag svømmehallen. 

Rosenhaven er anlagt i engelsk stil, præ-

get af strenge linjer i rektangulære bede, 

der er opbygget som kontrast til det far-

veorgie af blomster, der findes her. . 

Fra Rosenhaven kommer man ned over 

skråningen til den store græsplæne, hvor 

der udfolder sig et rigt og varieret liv 

sommeren igennem. Det er her de man-

ge sommerarrangementer finder sted på 

den store scene, som kommunen opstil-

ler. I årenes løb er mange arrangementer 

blevet afviklet spændende fra jugoslavisk 

folkedans over operette, jazz til det vil-

deste rock og det Russiske Statscirkus. 

Ishøj’s første udendørs kunstværk 

”Isbjørnen” er opstillet her, og det er 

hensigten, at flere kunstværker skal ind-

købes til at forskønne området med. 

Stenen til ”Isbjørnen” stammer helt fra 

istiden, og den blev fundet af dens ska-

ber billedhuggeren Sven Bovin i en grus-

grav i Nordjylland. 

Sven Bovin har den evne, at han kan se 

en skulptur i en råsten, og da man øn-

skede en isbjørn, måtte han så finde en 

passende sten dertil. 

Isbjørnen er blevet et vartegn for Ishøj 

Kommune i de forløbne år. Den blev 

opstillet i 1979 og straks taget i brug som 

legeredskab. Den kan tåle at blive brugt, 

selvom det nok tager et par generationer 

før sliddet kan ses på stenen. En smuk 

tradition er også blevet skabt med de 

første studenter fra Ishøj Amtsgymnasi-

um, der på deres traditionelle køretur 

efter endt eksamen stoppede ved 

”Isbjørnen” og dansede rundt om den. 

Går man langs spejldammens kant, ser 

man den vekslende beplantning med 

buske, der blomstrer det meste af året. 

Langs rislebækken vokser japanske træ-

er, kinesiske vandgraner og bambus, og 

op ad murene gror klatrehotensia og 

efeu. 

Turen kan slutte med at gå over broen 

over spejldammen og ind i bycentret, 

hvor man også kan nyde 

synet af byhaven. 

 

Fortalt i 1985 af tidligere 

kommunaldirektør i Ishøj  

Erik Mark 
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Vil du være med til at skrive historien? 
Du kan bidrage med dit bidrag ved at uploade dine egne 

billeder. 

Se allerede nogle af de billeder, der ligger i Lokalhisto-

risk arkiv og billeder sendt til os fra borgere. 

 

Arkiv.dk 
Her kan man finde materiale fra omkring 550 stads- og 

lokalarkiver. 

På Arkiv.dk kan man finde alle former for materiale, som 

arkiverne landet over ligge inde med.  

I skrivende stund ligger der ligger mere en 2 mill. registe-

ringer tilgængelige online.  

 

Blade og Publikationer 
Thorslunde-Ishøj Lokalhistoriske forening udgiver man-

ge publikationer i form af foreningsblade, bøger, artikler 

og andre spændende ting. 

Der er allerede nu lagt mange forskellige blade og publi-

kationer på siden og flere kommer til, når arbejdet er 

færdiggjort.  

HUSK AT TILMELDE DIG 
NYHEDSBREVET 
 
 
 
 
 
 

www.ishoejlokalhistorisk.dk 

 

 

 
 

Har du spørgsmål, er du velkommen til 

at kontakte webmasteren Lars Andersen 

på webmaster@ishoejlokalhistorisk.dk. 

 

Foto: Ukendt  Tekst: Lars Andersen 

mailto:webmaster@ishoejlokalhistorisk.dk
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Når kulden tager magten i den fredede, 

uopvarmede museumsbygning, bliver 

aktivitetsniveauet på stedet reduceret til 

absolut minimum, men det kan ikke for-

hindre foreningen i at arbejde med den 

kommende sæson. 

 

Her i den kolde tid møder bestyrelsen 

foreningens venner til vintersamling før-

ste lørdag i måneden for at tilse bygnin-

ger og installationer, planlagte opgaver 

udføres og kommende aktiviteter bliver 

planlagt. 

 

Vedligeholdelse og pasning af de fredede 

bygninger sorterer under HOFOR, som 

ejer bygningerne. Lige nu er man i gang 

med at reparere taget.  

Tidligere stod Ishøj Kommune for vedli-

geholdelsen, men den aftale blev opsagt 

af kommunen med virkning fra 1. januar 

2013.  

I den forbindelse blev Museumsforenin-

gen stillet i udsigt, at Ishøj Kommune og 

HOFOR ville finde en løsning på den 

fremtidige museums-aktivitet på Vand-

værket.  

Der blev nævnt den mulighed, at byg-

ningen kan skifte ejer således, at det 

fremadrettet bliver muligt at søge fonde 

til vedligehold.  

Der er ikke kommet noget konkret frem, 

men tanken lever og vi arbejder med 

denne udfordring. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Museumsforeningen fortsætter ufortrø-

dent arbejdet med at drive museum, 

"som vi plejer". Vi har en aftale med 

HOFOR om, at vi kan være på Værket, 

og det er på den baggrund, at vi her har 

fornøjelsen at invitere til åbent hus i 

2016. 

 

ÅBENT HUS               kl. 18.00 - 20.00 

Tirsdag d. 26. april 2016 

Tirsdag d. 10. og 24. maj 2016 

Tirsdag d. 14. og 28. juni 2016 

Tirsdag d. 2., 16. og 30. august 2016 

 

VANDVÆRKETS DAG 

Søndag d. 29. maj kl. 13.00-16.00 

 

VETERANTRÆF 

Søndag d. 4. september kl. 13.00-16.00 

 

Vandværkets Dag den 29. maj er et nyt 

tiltag på Thorsbro. Vandværkets Dag 

afløser Museumsforeningens deltagelse i 

GRØN ISHØJ, mere herom i næste 

nummer. 

Niels Meldgaard Nielsen 
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ARRANGEMENTER 
26. januar 2016 kl. 18.30 Centersalen GULE ÆRTER 

7. februar 2016 Bredekærgård Fastelavnsfest 

8. marts 2016 kl. 19.00 Bredekærgård Generalforsamling 

9. april kl. 10.00-14.00 Bredekærgård Forårsfest 

1. maj kl. 10.00-15.00  Bredekærgård Store plantedag 

28. maj kl. 7.30 Århus Den Gamle By 

29. maj kl. 13.00-16:00 Bredekærgård Swing Cats 

19. juni kl. 12.00-13.00 Bredekærgård Børnejazz 

19. juni kl. 13.45-16.45 Bredekærgård Paul Harrison Band 

3. juli kl. 13.00-16.00 Bredekærgård Hugos All Stars 

17. juli kl. 13.00-16.00 Bredekærgård Second Line Jazzband 

7. august kl. 13.00-16.00 Bredekærgård Doghouse Cats 

28. august kl. 13.00-16.00 Bredekærgård Tribute To Papa Bue 

jævnligt at kigge på vor hjemmeside  

www.ishoejlokalhistorisk.dk  

og se de sidste nye opdateringer med bl.a.  

arrangementer og foredrag.  H
U

SK 

UDSOLGT 

http://www.ishoejlokalhistorisk.dk

