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PÅSKENS
ÆDEGILDER
Påsken er ovre. Maverne buler af alt den
gode mad. Påskefrokost her og der er en
tradition. Alskens lækkerier bliver anrettet for familie og venner - der skal ikke
mangle noget. Påsken er i dag et orgie af
mad og madspild, og man kan kun gisne
om hvad vores formødre ville sige, hvis
de rent tilfældigt dukkede op til et moderne påskebord.
Påsken falder på et tidspunkt, hvor der
ikke er så mange muligheder tilbage i
fadeburet, og alle de ny friske grøntsager
er endnu ikke dukket op af mulden.
Det betød selvfølgelig ikke, at der dengang ikke var traditioner. Skærtorsdag
skulle man have skærtorsdagskål, dvs.
grønkål med syv eller ni slags grønt i - for
så skulle man ikke kunne få kolden - en
slags malaria - det år. Sygdommen forsvandt godt nok tidligt i Danmark, men
skærtorsdagskålen blev holdt i hævd.
Nogle steder hed det sig, at hvis man
spiste et æble langfredag morgen, havde
det samme virkning, det var bare lidt
svært at opbevare æblerne i så lang tid
den gang. Langfredag var en sorgens
dag, hvilket blev markeret med en gammel skik, hvor man spiste det meste triste mad, som man kendte til, og det var
dengang rugmelsgrød.

Påskedag blev maden præget af påskeæggene. Når forårslyset bryder lægger hønsene masser af æg. Faktisk var forårsmånederne den tid på året, hvor der blev
lagt allerflest æg - for når æggene klækkes og kyllingerne skulle i gang, var der
både varme og foder nok. Æggene blev
farvet med løgskaller eller stenmos og
blanket med flæskesvær. Der blev trillet
æg og byttet med naboen, hvis æg måske
havde en anden farve.
Til dagligt spiste man ikke æg uden at
blandede dem med andre ingredienser.
Så kunne de strække lidt længere, som fx
i æggekage. Gæster fik røræg. Blødkogte
spiste man slet ikke i gammel tid. I påsken spiste man masser af hårdkogte æg,
til smørebrød, til mellemmad, og i meldyppelse med masser af sennep til, jo det
var en ren herlighed.
Hvis man nu besøger Den gamle by i
Aarhus, kan man blive meget klogere på
mange af de gamle traditioner. Og ja,
foreningens bestyrelse er også blevet
klogere, så derfor arrangere vi, efter stort
ønske, en ekstra tur, allerede i år, til Den
gamle by i Aarhus.
Steen Skovhus
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Formandens beretning
i uddrag

Vi mistede et æresmedlem her fornyligt Viggo Friis gik bort
Viggo Friis sad i væres bestyrelse fra
1986 til 1998 og var formand i perioden
1989 - 1995.
Viggo blev formand i foreningen, da vi
åbnede arkivet på Bredekærgård. Viggo
har sammen med Lars Hansen – Lars
Hansen er ansat på arkivet og har været
det lige siden og havde 25 års jubilæum
sidste år.
Det var Viggo og Lars, som tegnede de
store streger i forhold til arkivet, og det
er en stor del af Viggos arbejde, som vi
stadig anvender og nyder godt af - som
forening har vi rigtig meget at takke Viggo for.
Jeg vil bede om, at vi holder et minuts
stilhed for Viggo.
Det har været lidt af et pudsigt foreningsår. Vores jazz, vores sommerudflugt og gule ærter og alle festerne, dem
har vi klaret med succes. Der kommer
mange flere, og det er fantastisk dejligt.
Vi har også alle sammen fået et blad og
det er også i den gode gænge.
Så har vi bare været i den situation, at vi
på andre punkter har ligget lidt i dvale.
Jeg tror det hænger lidt sammen med at

vores store TV-Ishøj-projekt flyttede fra
Kirkebjerggård til Østergården. Det store arbejde med at pakke ned og sætte op
samt få ledninger, EDB og alt mulig andet til at fungere har bevirket, at der lige
var noget energi, som skulle samles op.
Men vi er kommet i gang igen. Nu sidder
de gamle hold og knokler for at få det
kvalificeret, således, at det er tilgængeligt
for alle. Ikke kun dem i Ishøj, men for
alle i den ganske verden.
De fleste udsendelser er allerede lagt på
YouTube.

Sidste år sagde jeg på generalforsamlingen, at vi havde knoklet på at få vores
samarbejdsaftaler med Ishøj Kommune i
hus. Både samarbejdsaftalen og vedtægterne for selve arkivet er på plads. Forløbet gik strålende, og det går godt stadigvæk. Men så skulle vi i gang med at bygge om på arkivet og lave større magasin.
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Det tog meget tid med at få samlet de
mange tråde. Arkivet blev først malet i
december måned. Ved at stå i et vadested i mange måneder giver ikke ligefrem
motivation til at komme i orden. Nogle
behjertede sjæle fik imidlertid tingene på
plads, så det nye arkiv og magasin er i
dag blevet rigtigt godt. Det er dejligt Det er allerede fyldt godt op. Jeg ved at
flere af bestyrelsens medlemmer stadig
skruer og hænger op - så i løbet af relativt kort tid vil arkivet stå indbydende og
præsentabelt til at byde gæsterne velkommen.
Selv om vi har været lidt lave på energien
i det forgangne år, så synes jeg, at vi er
ved at finde den igen.

En anden af de ting, som også har trukket lidt tænder ud, er vore børnearrangementer. De har været fantastiske, og der
har været rigtig mange mennesker. Det
store problem for os var bare, at det ikke
rigtigt lykkedes for os at samle en gruppe
unge forældre til at drive det. Arrangementerne kom langt hen ad vejen til at

hænge på en person, og det trak også
energi ud af folk. Samtidig er vi så uheldige, at tovholderen på børnearrangementerne har valgt at trække sig.
Vi har ikke helt droppet børnearrangementerne - vi holder fast i nogle af dem.
Fastelavn har vi valgt at beholde i eget
regi, da det tidligere har været sammen
med andre. Der var rigtig mange, så det
er et godt arrangement, som vi kan leve
videre med.
Vi har ”Store Plantedag” i maj. Her prøver vi at trække på nogle af de gamle
gartnere. Der er stadigvæk et par enkelte
af dem tilbage, ellers må vi klæde en ud
her i maj måned.
Til efteråret har vi vores Høstfest, som
vi også havde sidste år, hvor den var
meget velbesøgt.
Så har vi også vores juletræ, som er en
fantastisk tradition. Det er utroligt, at vi
år efter år kan samle så mange børn til
noget som er så almindeligt, som at danse rundt om et juletræ 4. juledag og ikke
få anden gave end en godtepose - det
synes jeg er fantastisk. Men det mest
sjove er, at vi altid sælger flere voksenbilletter en børnebilletter. For hver gang
der er nogen, der har fået et lille barnebarn, så skal forældre og bedsteforældrene på alle sider med, for at se det lille
barn danse rundt om juletræet. Det synes
jeg er rigtigt hyggeligt. Jeg håber meget,
at det er en tradition, vi kan få til at leve.
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Så har vi i øvrigt også lavet et nyt tiltag.
Det var lige ved at tage live af os. Vi satte en bustur til Århus, til Den Gamle
BY, i søen, og jeg skal indrømme, at jeg
var ikke helt sikker på, at turen blev til
noget. Men den blev udsolgt før den
næsten var blevet udbudt, det er jo fantastisk. Vi har altså noget at fortsætte med.
Et eller to ture om året til historiske steder i Danmark - altså, hvor vi kører længere, end vi gør på vores sommertur.
I min øresnegl har jeg hørt noget om, at
Den Fynske Landsby, også er et af emnerne inden for den nære fremtid. Så jer
der kom for sent - det må i undskylde, i
får chancen igen.

I det forgangne år har vi skrue lidt op for
de interview, vi laver.
Vi har lavet videointerview i mange år.
Viggo Friis lavede rigtig mange. De og
mange efterfølgende kommer ind på
vores hjemmeside og på vores YouTubeKanal. Befolkningen i Ishøj bliver ældre
og ældre, så hvis vi skal nå at få optaget
alle, har vi sat et ekstra hold i gang med

et sæt ekstra kameraer - så i løbet af foråret og sommeren, bliver der produceret
lidt ekstra.
Det kan i glæde jer til, for på den måde
får vi fortalt nogle af de historier, der
gemmer sig i Ishøj.
Vi kan ikke blive ved med at optage alle
dem, som var her inden Ishøj voksede.
Nu skal vi finde alle dem, som kom i
tresserne og halvfjerdserne. Vi skal finde
historien om, hvordan det var at komme
til en pløjemark, sætte et hus og begynde
at leve i en ny kommune.
Vi har i Ishøj på relativt kort tid ændret
en hel kommune.
Ishøj Kommune har stort set siden urmennesket opstod, haft den samme størrelse. Vi har ikke været underlagt sammenlægninger med andre kommuner. Vi
var for relativt få år siden en landkommune, hvor de fleste havde et eller andet
med jorden at gøre og nogle enkelte, der
boede i parcelhus. Nu er vi en rigtig forstad med parcelhuskvarterer, og ejerlejligheder, almennyttige beboelser. Det
første industrikvarter bliver nu jævnet
med jorden for at gøre plads til nye boligkomplekser. På under halvtreds år har
man således gået fra at være en landbokommune med et landsbysamfund, til at
være en moderne forstad. Den historie
er spændene, den er der ikke mange steder man kan fortælle. I Mange andre
kommuner er den kommet snigende hen
over tid.
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Det er nu, at alle jer, som kom i halvfjerdserne, står for tur til at blive interviewet.
Da man startede lokalhistorisk foreningen for mere end fyrre år siden og indtil
for relativt få år siden, var man meget
opmærksom på at få fat i alt det gamle altså alt det der var før, for det skulle
man lige nå at have indsamlet, inden det
var glemt.
Foreningen har ligesom ikke sat fokus på
den udvikling, som kom med den udbygning af Ishøj. Jeg kunne virkeligt godt
tænke mig, at de medlemmerne, der kom
i den periode, og som havde lyst til at
være med til at fortælle den
historie, om at blive aktive i
foreningen. De skal være
med til at skrive nutidshistorien. Vi har vores blad, som
prøver at kommunikere gode
historier. Vi prøver ihærdigt
at samle historierne - det der
skete i går, er historie i dag.
Så en meget stor bøn: Meld
jer til at gøre vores lokale
historie vedkommende og
levende.
Hvis der nu sidder en gammel skolelærer
eller en anden gammel skriverkarl - så
har vi et projekt, der hedder, at kigge alt
det materiale igennem, vi har og få uddraget historierne af det, fordi vi har rigtigt meget materiale på arkivet. En kærlig
hånd kunne gøre underværker – og så er

det spændende samtidig. Vi får ikke humanioras eller anden PhD til at fortælle
historien, vi må gøre det selv.
Men jeg ved, at der sidder rigtigt mange
rundt omkring i Ishøj, som faktisk godt
kunne gøre det. Jeg opfordrer jer til at
tage fat i det, kom gerne og være med og
tage lidt over fra alle de, som har rendt
her og været en del af foreningen, det må
i meget, meget gerne.
Ja det var vel stort set det, jeg ville sige
om foreningen og foreningens liv i det
forgangne år.
Herefter blev beretningen vedtaget enstemmigt

Efter en diskussion om revisionsberetningen blev også regnskabet godkendt
tillige med uændret kontingent.
Valg af bestyrelse, suppleanter og revisorer gik planmæssigt.
Afskrift: Ole Olsen Redigering: Peter Kay
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Thorslunde-Ishøj Lokalhistoriske Forening
har mistet sit æresmedlem og
tidligere formand gennem seks år
Viggo Friis
Viggo Friis blev medlem af ThorslundeIshøj Lokalhistorisk Forening i midten af
1980'erne på et tidspunkt, hvor han stadig var fuld beskæftiget med sit arbejde
ved KTAS (Københavns Telefon). Alligevel havde han overskud til at begynde
at interessere sig for Torslunde-Ishøjs
lokalhistorie.
Han var barnefødt i Ishøj i 1928 - i et
lille træhus på kun 48 kvadratmeter ved
Ishøj Strand som søn af gartner Ingvar
Friis, i en tid og på et sted, hvor ingen
bekvemmeligheder eksisterede.
Som barn gik han på den for godt og vel
75 år siden nedlagte Tranegilde Skole,
før han fulgte med ud på den splinternye
Centralskole i Ishøj Landsby. Stort set alt
hvad han lærte senere var "autodidaktisk", selvlært, et af hans favorit-udtryk.
Dette med at kaste sig ud i nye eventyr
uden faldskærm kom i allerhøjeste grad
Lokalhistorisk Arkiv og Forening til gode, da Viggo Friis ved foreningens generalforsamling i 1989 lod sig vælge som
formand.
Mange sider af foreningsarbejdet blev
nytænkt - der blev hurtigt introduceret
interviews optaget på VHS-video (al ny
teknik var han begejstret for), fast udgivelse af foreningens blad fire gange år-

ligt, omfangsrige
udstillinger, traktørsted og jazzkoncerter om sommeren, julestue (på et tidspunkt hvor julestuer absolut ikke var
omfangsrige i antal) og meget andet.
Men hvad der måske i virkeligheden stod
hans hjerte allernærmest var en årelang,
ihærdig indsamling af tusindvis af gamle
Torslunde-Ishøj-billeder. Han fremstille
kopier af dem til indstik i de tykke ringbind, som Lokalhistorisk Forening i dag
råder omkring 100 stykker af. Han elskede dette arbejde og nød hvert eneste
øjeblik af det. Parallelt med dette opbyggede han et fornøjeligt kammeratskab
med tidligere slagtermester og modstandsmand Aksel Nielsen, med hvem
han i en lang periode holdt lokalhistoriske foredrag for mange af Ishøjs skolers
klasser.
Efter godt 10 år som formand, hvor antallet af medlemmer mere end tredobledes - ikke mindst på grund af hans egen
personlige agitation - nedtrappede han
gradvist det lokalhistoriske arbejde, men
fortsatte i de nystiftede kogræsserlaug og
pilefletforening.
Skrevet af Lars Hansen og Ib Woidemann
Redigeret af Peter Kay Foto: Ukendt
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STORE PLANTEDAG
Bredekærgård

1. maj kl. 10.00-13.00
Gratis entré

Store Plantedag på Bredekærgård er snart
en rigtig tradition.

Foto: Ukendt

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
udvikling. I dag er brugshaven igen moderne, så tag derfor
hele familien med til Bredekærgård til Stor Plantedag og lidt
af havens glæder.

Håndværksgartneriet kommer med krydderurter, sommerblomster og gammeldags og specielle stueplanter.
Har du planter, stiklinger eller frø i overskud, vil der være mulighed for at bytte og få nye med hjem. Der vil også være mulighed
for at hente god dyrknings-inspiration og have tips fra ligesindede og der vil være en masse andre aktiviteter, så kom og få en
hyggelig dag.

Swing Cats
Bredekærgård

Foto: Peter Kay

29. maj 2016 kl. 13.00

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.
Swing Cats har udgivet 2 CD'er. Det første album
er fra 2001 med 20 populære numre udgivet i anledning af deres 25 års jubilæum. Albummet har
fået titlen 'From New Orleans to rock'n'roll'.
Det andet album er 'Swing Cats LIVE', som er
optaget på Femø Jazzfestival i 2003, med Hans
Knudsen som 'very special guest star' på piano og
vokal.
Foto: Ukendt

Entré 25 kr. – Gratis for medlemmer af Thorslunde-Ishøj Lokalhistorisk forening
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19. juni kl. 12.00-13.00
Gratis entré

BØRNEJAZZ
Bredekærgård

Cathine Legardh Trio med Nullernix

Foto: Ukendt

19. juni kl. 13.45
Gratis entré

NullerNix er et familieorkester, som i virkeligheden
henvender sig til alle – men i særdeleshed til børn i
alderen 2-10 år samt forældre. Efter koncerten/
showet får børnene muligheden for at trykke Nullermanden i hånden samt få et signeret postkort.
Alt kan ske, når Frk. Legardh og NullerNix er klar
med en håndfuld nye sange. Finurlige og til tider
frække anekdoter flyder frit fra den grå lever. Det
handler om støv og andet småkravl - og om at se verden nedefra. Børnene inddrages til fagter, sang, dans
osv. og stilen er atter jazz – i traditionel, swingende
forstand – samt blues, bossa, pop, country m.m.

SOMMERJAZZ
Bredekærgård

Paul Harrison Band og Camilla
Sidste år afsluttede Paul Harrison Band sommerjazzen på Bredekærgård. Nu disker
han op med et yderst succefuldt band med eminente danske og udenlandske kræfter, og et væld af spændende gæstesolister. Den populære engelske kapelmester blæste sig lynhurtigt frem som topnavn, da han indtog Danmark med
sin klarinet og saxofon i 1998 og
satte energisk fuldblodsjazz på plakaten. Og han følges af et stort og
loyalt publikum i Danmark og uden
for landets grænser.
Høj musikalsk kvalitet og meget
udadvent sceneoptræden er HarriFoto: Peter Kay
sons varemærke.
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Søndag d. 3. juli 2016
Bredekærgård

kl. 13:00-16:00

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.
Foto: Peter Kay

Foto: Steen Skovhus

Foto: Peter Kay

Søndag d. 17. juli 2016
Bredekærgård

kl. 13:00-16:00

Second Lise Jazzband
Jazzbandet blev dannet i 1989 i Göteborg i Sverige, og har siden da etableret en position som en af de mest populære traditionelle jazzbands i Europa. Originale improvisationer og arrangementer og en enorm intensitet får selv trommehinden til at vibrere
af velvære.
Second Line Jazzbands popularitet skyldes
musikernes store formåen til at skifte stilarter, repertoire og musikalske retninger under
en koncert og samtidigt være tro mod den
New Orleanske inspirerede stil bandet har.
Bandet er i konstant udvikling og repertoiret spænder sig fra alt mellem Bunk Johnson og Kid Ory til Bob Dylan, via Louis Prima og Irving Berlin.
Krydret med blues og gospel, skaber disse - endnu relativt unge - musikere en
energi som man sjældent forbinder med den traditionelle jazzen.

Entré 25 kr. – Gratis for medlemmer af Thorslunde-Ishøj Lokalhistorisk forening
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Søndag d. 14. august 2016

kl. 8:00

SKOVTUR
- ud og se med …………….
I år har vi valgt at lægge vores tur til det
smukke Odsherred og Vestsjælland.
Det historiske vi skal besøge vil løbende kunne ses på hjemmesiden.
Vores kulinariske indtag vil ske på Danmarks ældste kro.

Bromølle Kro har en lang og drabelig
historie, men er i dag et refugium, hvor
ro og god mad er i højsædet. Mærk historiens vingesus på af landets mest
eksklusive, spændende og attraktive
landevejskroer.

Opsamlingssteder
BUS 1
8:10
8:15
8:20
8:25
8:45

Solhøjvej
Torslundevej ved kirken
Ishøj Bygade ved Friggasvej
Ishøj Bygade ved kirken
Tranegilde Strandvej
ved Lærke Alle

Krohistorie med tråde 800 år tilbage
Historien om Bromølle Kro starter helt
tilbage i 1198, hvor Biskop Absalon –
den selv samme, som grundlagde København – forærede dele af området
mellem Jyderup og Slagelse til Sorø
Kloster.
Dengang var stedet det eneste, hvor det
var muligt at krydse Åmosen, hvilket
gjorde det til et trafikknudepunkt, samtidig med at der lå en vandmølle, som
tiltrak bønder fra nær og fjern. Det gav
mølleren den lyse idé, at supplere indkomsten fra møllen ved at oprette et
udskænkningssted. Dermed var Bromølle Kro en realitet, og selv om mosen i
1776 blev drænet og møllen lukket, var
Bromølle Kro blevet så kendt, at folk
blev ved med at komme.
Læs mere om turen og tilmelding
på hjemmesiden

BUS 2
8:30 Stationsforpladsen ved Netto

BUS 3
8:15 Bredekærgård
8:45 Kærbo
Stoppestedet på Ishøj Boulevard
overfor Vejleå Kirke
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Søndag d. 7. august 2016
Bredekærgård

kl. 13:00-16:00

Doghous Cats
Doghouse Cats er et 7-mands jump and jive orkester der
Foto: Steen Skovhus
spiller musik fra 40’erne og 50’erne.
De har med hatten på skrå,
blankpolerede sko og en 3-mands blæsergruppe skabt et
band der virkelig appellerer til dansefødderne.
Doghouse Cats spiller numre som, "In The Mood",
"Shake Rattle and Roll", "Just a gigolo", "Don’t Get
Around
Much Anymore" og mange flere.
Foto:
Peter Kay
Med spilleglæde der kan mærkes langt ud i lokalet har Doghouse Cats allerede haft
stor succes hos publikum og spiller såvel på klubber og spillesteder som til private
arrangementer og i foreninger. Besætninger består af:
Thomas Christensen: Guitar/Sang - Kenneth Bay: Keys/Kor
Foto: Arkiv
Claus Andreasen: Trommer/Kor
- Peter Høgfeldt: Bas/Kor Erik Pyndt: Alt-/Baryton Sax - Claus Mott: Trompet - Fredrik Moth: Tenor Sax

Søndag d. 28. august 2016
Bredekærgård

kl. 13:00-16:00

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”.
Deres legendariske leder, kapelmester Arne
Bue Jensen, der afgik ved døden i november 2011, bliver stadig mindet og hyldet
over det ganske land ved utallige succesfulde koncerter

Entré 25 kr. – Gratis for medlemmer af Thorslunde-Ishøj Lokalhistorisk forening
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Der er historie
- i hver kvadratmeter jord
I forrige århundrede, nærmere betegnet i 1970, holdt en meget lokalhistorisk entusiast, Vilhelm Rasmussen et yderst interessant foredrag i den
otte år gamle forening HISTORISK SAMFUND for Høje Taastrup
og Torslunde-Ishøj kommuner.
Ud fra sit mangeårige kendskab til og arbejde med Torslunde-Ishøj
Kommunes historie berettede han om kommunens to sogne og tre gamle
landsbyer.
Geografi
- Det smalle stykke land, der ganske
svagt hæver sig mellem to engdrag, der
skæres af Store Vejleå mod nord og Lille
Vejleå mod syd er Torslunde-Ishøj
Kommune.
Store Vejleå danner skel helt op til Valby
Mose, hvor åen drejer mod nord og ender som en grøft i tørvemosen bag
Vridsløsemagle. Selvom jordbunden her
består af tørv og tørvejord, viser det sig
nedenunder, at der overalt er tale om
gammel havbund. Det er den dybe bugt
eller fjord, der fordom gik langt ind i
landet fra Køge Bugt.

Foto: Peter Kay

Foto: Ukendt

De første
Hvor ager og eng mødes, lidt øst for
Tranegilde by, er fundet rester af en
gammel boplads fra Ertebølletiden, 5000
år før Kristi fødsel. Det er nogle af de
ældste bopladser, man finder spor af, og
denne kultur finder man rester af ved
vore gamle strandbredder, der godt kan
ligge langt inde i landet.
De første mennesker, der tog landet i
besiddelse, har slået sig ned her. Først
som fiskere og fangstmænd senere som
jorddyrkere. Lige øst for Tranegilde by
på den en lav bakkeskråning er der gentagne gange fundet gravrester, knogler
og hele skeletter. Ageren er fra gammel
tid kaldet kirkegårdsbakken, og man kan
ikke helt udelukke, at der her drejer sig
om en begravelsesplads fra før vor tid.
Tænk om vi her ved Vejlen kunne finde
blot lidt i retning af Lindholm høje ved
Nørre Sundby, men vi er ikke så heldige
at have et urørt areal, der i 2000 år har
været dækket af et metertykt sandlag.
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Kirkegårdsbakken
Mystikken om Kirkegårdsbakken blev
dog delvis opklaret i begyndelsen af
1900-tallet, da man ved jordkørsel fandt
en del hele skeletter både af børn og
voksne. De sagkyndige, der undersøgte
fundet, fastslog, at det drejede sig om en
massegrav fra tiden, da pesten hærgede
København. Trangilde jorde tilhørte
enten kronen eller staden Københavns
borgmestre, og de har så sørget for at
pestligene blev begravet udenfor staden
København af hensyn til smittefaren.
Det samme er tilfældet med Frederiksberg Kommune. De har arealet nord for
Roskildevej mellem Vestvolden og
Korsdalsvej udlagt til pestkirkegård.

Danmark.
Saxo skriver noget om en søkonge ved
navn Hunding, og der er måske rimeligt
at sætte bynavnt Hundige i forbindelse
med hin fjerne sørøver- eller bygdekonge.
Langs Lille Vejleå
Vi følger Lille Vejleå til Pile Mølle, den
største af de tre møller, der lå i kommunen. Åen danner fortsat både kommuneog amtsskel (regionsskel) lige til Torsbro
Vandværk.
Hvor Taastrup Køge landevejen
(Køgevej) føres over Vejleåen lå indtil
først i 1950’erne en gammel vejbro, der

En dysse, der har ligget vest for Tranegilde har givet både marken og en udflyttet gård navn (Dysagergård).
Borgen
Syd på ved lille Vejleå findes også dunkle
historiske minder. Mellem Strandgården,
en udflyttet Ishøjgård, der nu står overfor udslettelse, og Hundige vil man påvise et gammelt voldsted med parallelle
grave og volde. Overleveringen fortæller,
at der her skulle være pløjet brændte sten
fra borgen op. Det kan dog næppe være
rigtigt, at der her har været nogen stenbygget borg, for så ville der også have
været andre historiske efterretninger om
den. Har der været en borg her, må den
være meget ældre end brændte mursten i

Foto: Ukendt

var et kunstværk i brobygningsarbejde.
Desværre måtte broen vige, da de nedrammede pæle, der bar den hvælvede
bro rådnede, da vandstanden faldt ved
Københavns Vandforsynings boringer,
som udtørrede kilderne.
På broens stenportal var indhugget 1769
og Kong Christian VII’s navnetræk samt
Thorsbro med H. Stenene findes nu i en
privat have i Torslunde.
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Mellem Køgevej og Torsbro vandværk
lå det oprindelige gamle vadested over
åen.
En septembermorgen i 1328 stod her en
blodigt slag. Tapre sjællandske bønder
mødtes her med grev Gerts lejesvende.
Overmagten var for stor, og bønderne,
der kun var udrustet med lanse og leer,
blev mejet ned for fode. Spor af vadestedet og skeletter af bønderne fra dette
massemord er fundet på stedet.
Åen er ikke fuldtud kommunegrænse
længere, men grænsen går mod syd, hvor
den følger en dyb grøft gennem Benzonsdals marker. Åen fortsætter vestpå
gennem den idyliske smedeeng, hvor
fordom møllerne lå. Vi er nu i Torslunde, og her taler fortiden også til os.
Roskilde-munke byggede
Torslunde Kirke
To høje fra bronzealderen findes endnu i
Torslunde, men der har tidligere været
mange flere. Nord for Torslunde by er
der fundet en grav fra den romerske

jernalder med rige gravfund og potteskår.
Hvad ikke fundene fra oldtiden kan sige
os noget bestemt om med hensyn til
alder og tid, det kan den gamle Torslunde Kirke. Kort efter at bispen Svend
Nordbakke havde bygget sin frådstenskathedral i Roskilde og senere påbegyndt Frue Kirke, har skrænten i
Torslunde ned mod åen inspireret til, at
der blev bygget en kirke på toppen. Den
første naturligvis i træ. Det gjaldt jo om
at komme først, thi dengang hed det sig:
”Hvo som lagde en syld (grund) og byggede en kirke kunne tage så meget jord i
besiddelse, at kirken kunne klare sig
økonomisk” – og de tog vel helst lidt til.
Kampen om jorden og magten spillede
ind i kirkebyggeriet dengang.
Denne kirke af træ har ikke haft nogen
særlig lang levetid. Ganske vist kan vi
ikke som i Sct. Jørgensbjerg vise minder
om trækirker, men visheden om den
første trækirkes eksistens findes sikkert
under gulvet i kirkens skib.

Foto: Ukendt
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Hvor Torshøjgård ligger - hentedes
stenene
De første murede stenkirker blev jo bygget af tilhugne kvadre. Her af frådsten
fra egnens mange kilder. Torslunde havde kilder nok. Hvor nu Torshøjgård ligger er anvendt masser af dette kalkmateriale fra det store kalkleje ved Fredehjemmet.

Foto: Peter Kay

Omkring år 1100 er den første kirke
bygget i Torslunde, det er den del, der
udgør kirkens skib, men at det ikke er
tilfældige lokale folk, der har bygget den,
det viser den faglige dygtighed, hvormed
arbejdet er gjort og at det er de bygmestre, der også har bygget i Roskilde, kan
der vist ikke være tvivl om.
Den romanske vestgavl, der nu står som
skillevæg mellem tårnet og kirkens lofter
er et sandt kunstværk.

Foto: Peter Kay

Sjællands Stifts landsbykirker
Ishøj Kirke er mindst 100 år yngre. Den
er fra begyndelsen bygget af limsten,
sandsynligvis fra Karlstrup – eller måske
helt fra Stevns.Det kan nok undre en, at
man ikke har anvendt frådsten, som der
var nok af, men man var allerede på det
tidspunkt Ishøj Kirke opførtes ophørt
med at anvende frådsten.
Hvem er så bygherren? Ja, ganske vist
nævnes en herremand Niels Madsen
eller Nikolaus Madtson Eshøv omkring
år 1200, og måske har hans forgænger
bygget den lille kirke og anlagt Ishøj by
langs Balders-bækken eller måske har
bygden allerede været der dengang.
Vi ved intet derom, kun at kirken så længe vi kan følge den tilbage i tiden, må
have haft samme ejerforhold som kirken
i hovedsognet Torslunde. Først Roskildes Bispestol og efter Reformationen var
det kronen med slotsfogeden på Københavns Slot som kirkepatron, indtil kirken
i forrige århundrede gik ind under Sjællands Stifts landsbykirker. Det blev opløst i 1950 som et fallitbo og kirken blev
selveje. Kirkens formue - andel af tiendeafløsningen m.v. - måtte da udredes af
statskassen.
Sikkert er det, at Torslunde Kirke opstod omkring det gamle hedenske gudehov. De store sten i kirkens syld og måske også den interessante store nu romanske sten med indhugget skibsanker,
der ligger ved kirken, har oprindelig ligget på offerpladsen.
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Åen vrimlede med store fede laks
I Lille Vejleå med dens livsgivende
strømme af klart kildevand – ja, det var
altså dengang – vrimlede det med store
fede laks, og åen kunne besejles med
datidens små både.
Det blev dog den fede muld, der gav
næring til de Torslundemaglebønder.
Bønder har de sikkert altid været.
Præsten, der nok også var sognefoged og
meget andet, boede i Torslunde i den
gamle præstegård, der lå på den sydlige
del af den nuværende kirkegård. Her var
det, at præsten Hans Jakobsen måtte
dele sin præstegård med svenskekongen
Carl Gustav, da fredsforhandlingerne
Høje Taastrup fandt sted i 1658.
En gammel kirkelade nævnes nedbrudt i
1666. Nogle mener, at den har ligget i
forlængelse af kirkens kor, men den østlige kirkegavl tyder ikke på blot at være
en skillevæg.
Laden har uden tvivl ligget i kirkegårdens nordøstlige hjørne. Ved et vejarbejde omkring 1952, fandt man en solid
syld af store kampesten.
De Torslunde bønder har heller ikke
savnet et ur. I 1778 blev der på foranledning af præsten Klaus først opsat en
sejerværk (større ur), men der er dog
nok intet tilbage af dette gamle ur.
Nævnes må det også, at det berømte
maleri ”Et gilde på Hedeboegnen” og et
par til er malet i Torslunde. Det nævnes i
1855, da maleren var gæst hos sognefoged Niels Andersen.

Sådan slap præsten af med enken
Præstegårdens jorde strakte sig i vest helt
ud til skellet med Reerslev sogn. Men en
lille gård, der bærer navnet Anneksgården er udskilt fra præstegården, hvilket
tydeligt ses deraf, at der midt i denne
gårds marker er en eng, der tilhører præstegården og som kaldes præstens tørveskær.
Da det dengang var almindeligt, at en
ung præst, når han kom til sognet ikke
blot overtog præstegård og præstekald,
men også forgængerens gamle enke, er
det ikke helt utænkeligt, at en ung præst
har klaret problemet med den gamle
enke ved at udskille denne gård til hende
som erstatning eller enkepension.
Byhornene og Byvåbnet
Vilhelm Rasmussen, Ishøj, sluttede sin
historiske beretning med at fortælle, at
tre gamle byhorn nu findes i kommunens varetægt. Det er de rigtig gamle
oldermandshorn, der er skåret med bymændenes bomærke, så dem må der i al
fremtid med omhu værnes om.
I 1953 fik Torslunde-Ishøj Kommune et
våbenmærke udarbejdet af heraldisk institut. Torslunde har herpå den ene halvdel Torshammeren og ovenover og ankeret fra den gamle sten ved Torslunde
Kirke. Ishøj er angivet ved en sølvgrå
høj og Tranegilde er symboliseret ved et
jagthorn, der hentyder til kongens vildtbaner i området.
Redigeret af Peter Kay
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Strandparken
Køge Bugt Strandpark er opstået af den
eksisterende sandø samt ved indpumpning af 5 kubikmeter sand fra Køge
Bugt. Det blev til 5 km2 rekreativt område med skove, søer, stisystem, parkeringspladser, broer, sluseanlæg, kiosker,
toiletter og ikke mindst en 7,2 km lang
badestrand i topkvalitet. Samtidig er der
indpasset fire lystbådehavne med plads
til omkring 4.000 lystbåde.
Projekt Køge Bugt Strandpark er bygget
med to hovedformål. Det ene formål er
lagt på en god badestrand, samt et pragtfuldt rekreativt område med gode adgangsforhold for befolkningen i hele
hovedstadsområdet. Det andet formål,
som i starten af projektet var mest betydningsfulde og som dannede det politiske
grundlag for gennemførelsen af projektet
var sikringen af de lavtliggende områder
langs kysten, som efterhånden blev tættere bebygget, og hvor årligt oversvømmelser forekom og bevirkede, at vandet
trængte op i huse, haver, kloaker m.m.
med efterfølgende store udgifter for
grundejerne. Projektet er derfor bygget
med et fremskudt dige og sikret mod
land med sluseanlæg.
Søerne indgår i denne sammenhæng som
led i Strandparkens funktion som højvandssikring. Mellem åerne og søerne er
bygget overløbssystemer, så afvandingen

af årene forgår igennem søerne og ud i
Køge Bugt. Modsat bliver unormalt høje
vandstande i bugten stoppet af sluseanlæggene med den automatiske højvanssikring. Ved flere af udløbsværkerne er
der bygget slæbesteder, som giver joller
og mindre både mulighed for at komme
til og fra søerne.
Strandparken har på en hed sommerdag
besøg af mere 100.000 badegæster ved
stranden.
Ishøj Havn består af fire Havneøer. De
to største øer - Hummeren og Søhesten har til formål at indeholde selve lystbådehavnen og klubhuse. Ligeledes råder den
over sadelmager, forretninger, kiosk,
restauranter, værksteder, køb og salg af
både samt andre former for maritime
erhvervsdrivende.

Uddrag af havnefoged Børge Schumacher’s skrift til julemærket, redigeret af Peter Kay
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I den første del af 2016 har Thorslunde-Ishøj Lokalhistoriske Forening afhold to succesfulde arrangementer og medvirket i et tredje.
Gule Ærter
Flæsk, pølser og gule ærter fra Ole Kok tilsat øl og TAFFEL AKVAVIT - også kaldet
Rød Aalborg – var hovedingredienserne, som fik over 200 medlemmer af ThorslundeIshøj Lokalhistoriske Forening til at sætte hinanden stævne i
Ishøj Centersal sidst i januar måned.
Gensynsglæden var stor blandt gæsterne. ”Hvordan har du haft
det, det sidste år?” Det var nogle af de sætninger, som røg gennem lokalet. Blandt mange medlemmer er det en fast tradition,
at man møder til GULE ÆRTER sidst i januar.
I anledning af den forestående fastelavn blev der serveret
fastelavnsboller til kaffen, og var der ikke stemning i salen i
forvejen, så blev det der, da De Farende Svende indtog scenen. Med harmonika, vaskebræt, banjo og omdelte sanghæfter fik orkesteret gang i medlemmers smukke klare sangstemmer.
Fastelavn
Traditionen tro holdt foreningen sin årlige fastelavnsfest i begyndelsen af februar.
Skuespillerne Vika Dahlberg-Hansen og Annevig Schelde Ebbe fra
Ishøj Teater lavede en interaktiv fortælleforestilling, som tog udgangspunkt i
børnenes udklædning, spændende eventyr og mange børnelege.
Derefter var der tøndeslagning
med kåring af kattedronningerne og kattekongerne samt præmiering af bedste udklædning.
Forårsfest
Den 9. april deltog foreningen i Ishøj
Kommunes officielle åbning af Bredekærgård med en udstilling om den 9. april
1940. I og omkring gården og dyreparken
vrimlede det med får og lam.
Foto: Lars Andersen

Foto & Tekst: Peter Kay
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Program for 2016
Traditionen tro afholdes åbent hus om
tirsdagen på udvalgte datoer
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
Rundvisningerne starter kl. 18.15.

B&W dieselmotor årgang 1935 startes kl.
19.00.
Desuden vil der være åbent hus på to
udvalgte søndage i tidsrummet kl. 13.0016.00, første gang til Vandværkets Dag
den 29. maj
Der er udflugt for foreningens medlemmer torsdag den 26. maj.
Museumsforeningen har deltaget i
GRØN ISHØJ side 2003, og fra 2004
har vores lokale Gospelkor Ice Glory
sunget i ”katedralen”, som de kalder

maskinbygningen på Vandværket.
Det har været en fin tradition. 12 gode
år til stor glæde og fornøjelse for rigtig
mange gæster, men alt har jo en tid.
Vi stopper med GRØN ISHØJ og ønsker det allerbedste for arrangementet,
som primært foregår på Bredekærgård.
Sommerens helt store arrangement på
Thorsbro har vi valgt at kalde for
Vandværkets Dag.
Det foregår sidste søndag i maj, weekenden hvor Torslunde Festivalen afvikles.
Ikke for at blive en del af Festivalen,
men fordi vi tror på samarbejde, og fordi
vi ser en mulighed for, sammen med
Festivalen, at profilere vores Ishøj. Vi
kan jo også kalde det for Torslunde
weekend.
Mere information og program for weekenden findes på hjemmesiderne ……..
Torslunde Festivalen afvikles over to
dage, fredag den 27. og lørdag den 28
maj.
www.torslunde-festival.dk
Vandværkets Dag den 29. maj på
Thorsbro Vandværk.
www.thorsbrovand.dk
Niels Meldgaard Nielsen
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Formand
Næstformand
Kasserer
Sekretær
Webmaster
Bestyrelsesmedlem
Bestyrelsesmedlem
Bestyrelsesmedlem
Bestyrelsesmedlem & redaktør
Suppleant
Suppleant
Suppleant

Steen Skovhus
Torben Eg
Birgit Hansen
Preben Kok
Lars Andersen
Ib Woidemann
Arne Sørensen
Kristian Pedersen
Peter Kay
Jørgen Arnull
Ole Olsen
Lise Heeno

3056 4364
3139 0846
2851 3139
4068 2681
2372 2145
4373 9918
4092 8438
4373 7329
4030 3538
4363 2216
2945 0811
4018 1844

LOKALHISTORISK ARKIV
Arkivet er åbent hver tirsdag fra kl. 14.00 til kl. 19.00.
Ferielukket i juli og mellem jul og nytår
Arkivet kan også kontaktes på telefon 43 54 64 75.
Spørg efter Troels Øhlenschlæger eller Lars Hansen.
E-mail: lars.hansen@kroppedal.dk
Hjemmeside: ishoejlokalhistorisk.dk
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ARRANGEMENTER
1. maj kl. 10.00-15.00

Store plantedag

Bredekærgård
Aarhus UDSOLGT

28. maj kl. 7.30

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

14. august kl. 8.00

Kun for medlemmer

28. august kl. 13.00-16.00
3. september kl. 7.15
4. oktober kl. 19.00

H
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Bredekærgård
Aarhus
Bredekærgård

Foreningsskovtur
Tribute To Papa Bue
Den Gamle By
Mosede Batteri/Fort

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

