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MIDT I EN
GRILLTID
I skolen lærte vi om stenalderen, jernalderen, middelalderen og guldalderen,
men jeg husker ikke, at komfuralderen
var en del af undervisningen, selvom
perioden, både politisk og økonomisk,
var Europas storhedstid.
Komfuralderen omfatter perioden fra
omkring 1840 til ca. 1910. En periode
med store samfundsmæssige omvæltninger. Maskinerne ændrede hverdagen både på land og i by. Industrierne rykkede
ind til byerne, landbruget blev lagt om.
Dampskibe og jernbaner gjorde verden
mindre.
I komfuralderen blev også skabt det
Danmark, som vi stadig bekender os til.
Grundloven blev formuleret og enevælden ophørte, hvorved "Det danske folkestyre" blev etableret. Højskolebevægelsen og den danske fællessang er også
fra den periode. Og på køkken området
blev hakkebøffen og rødgrøden introduceret. - Jo, det er en tid mange, med et
vist vemod, genkalder sig i sine erindringer, også dem der er født langt senere.
Før lavede man alt sin mad over et åbent
ildsted, hvilket, med komfurets fremkomst, betød en radikal ændring af måden hvorpå man tilberedte sin mad. Selve tilberedelsestiden blev kortere, mulig-

heden for gastronomisk kreativitet
blomstrede og hjemmebag holdt sit indtog, hvilket de mange bagebogsudgivelser i slutningen af 1800-tallet bevidner.
Søndagsstegen som før havde været forbeholdt de privilegerede, der havde mulighed for spidstegning, blev almindelig i
de små hjem. Grydestegning over ild er
ret kompliceret, så i den almindelig husholdning havde man foretrukket kogning. Med komfuret fik man, til en hvis
grad, mulighed for at styre varmen, og så
havde komfuret en lille ovn.
Ovnen blev godt nok hilst velkommen,
men kritiske ryster hævdede, at ovnstegning aldrig ville overgå spidstegning. Og
derfor trækker vi stadig det åbne ildsted
frem, når vejret tillader det. Den store
forskel er blot, at det den gang var husmoderen eller kokkepigen der vendte
kødet, mens husherren fik sig en cigar
og et glas cognac.
Jeg ved godt, at sommeren allerede har
varet længe. Så jeg vil blot ønske jer alle
en fortsat god sommer med mange hyggelige og lune aftner omkring grillen,
hvor husets fru nyder et glas køligt rosé,
mens hun venter på, at husfaderen servere kødet - vel grillet.
Steen Skovhus
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SOMMERJAZZ
Bredekærgård

7. august kl. 13:00-16:00

Doghouse Cats
Doghouse Cats er et 7mands jump and jive orkester der spiller musik fra
40’erne og 50’erne.
De har med hatten på skrå,
blankpolerede sko og en 3mands 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.

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

SKOVTUR

14. august kl. 8:00

SKOVTUREN ER UDSOLGT
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

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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28. august kl. 13:00-16:00

SOMMERJAZZ
Bredekærgård

Tribute To

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”.

Papa
Bue

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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NATURENS DAG 11. september kl. 10.00-13.00
Skovhytten
Arr. Ishøj Naturcenter
En skøn familiedag for alle aldre med lyst til naturen.
Du kan bygge en fuglekasse eller dit eget insekthotel - prøv udfordringsbanen i
skoven eller nyd smagsprøver fra lokale dyr og honning.

Skovhytten

Bredekærgård
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Redigering: Peter Kay
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FOREDRAG med stegt flæsk
Bredekærgård

4. oktober kl. 18.00
Entré 75 kr.

MosedeFort & Danmark 1914-1918
Foredrag om de spændende år omkring 1. Verdenskrig
Måske har du hørt om, hvordan 1. Verdenskrig blev urkatastrofen, der ændrede
verden. Men hvad skete der egentlig i
Danmark? På det topmoderne museum
på Mosede Fort fortæller vi om Danmarks rolle 1914-1918.
Bliv klogere på en glemt del af Danmarkshistorien, når museumsformidler
Louise Ahmt holder foredrag om livet i
de danske skyttegrave, om de nyrige gullaschbaroner og de sultne københavnerbørn.

Før foredraget
serveres den gamle danske ret

Stegt Flæsk
Pris 75 kr.
excl. drikkevarer.

Musiceren i officersmessen i Mosede Batteri i 1917.
7 officerer med musikinstrumenter: piano, violin og
cello. Ved klaveret spilles firhændigt klaver, 2 personer spiller violin og 1 person på cello. "

Foredraget begynder kl. 19.30 og varer
ca. 1 time.

Der er et begrænset antal pladser til dette
arrangement.
Billetter kan købes via foreningens hjemmeside www.ishoejlokalhistorisk.dk

Tekst: Preben Kok Foto: Ukendt
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18. oktober kl. 18:30
Gratis entré

SLÆGTSFORSKNING
Bredekærgård

Tema
Fæstebreve og Skifter

Når gårdmænd og husmænd i tidligere
tider ønskede at etablere sig og skabe et
grundlag for at forsørge en familie, skete
det almindeligvis ved at de fæstede et
hus eller en gård af en godsejer. Dette
fæste blev formaliseret ved at der blev
udarbejdet et fæstebrev, som også blev
indført i skifteprotokollen. Heri blev
betingelserne oplistet, herunder beskrivelse af ejendommen, hvornår overtagelsen skulle ske samt hvor meget der skulle
betales i indfæstning og i årlig landgilde,
samt udførelse af hoveri og andre forpligtelser.
Når et medlem af familien døde var det
samme godsejer, der havde skiftejurisdiktionen og dermed var ansvarlig for, at
der blev afholdt skifte og deling imellem

arvingerne. Hans skifteforvalter stod for
det praktiske med skiftets praktiske gennemførelse, herunder registrering og
vurdering af alt ind- og udbo.
Alle detaljer i hele dette forløb blev indført i skifteprotokollen.
Fæsteprotokoller og skifteprotokoller er
derfor et vigtigt supplement til (mistede)
kirkebøger og dermed betydningsfulde
kilder for den grundige slægtsforsker, da
de hver især kan indeholde mange værdifulde informationer og detaljer om vores
forfædre og deres liv.
Så kom og hør, hvor du finder disse vigtige dokumenter og hvad de kan indeholde.
Foto: Ukendt Tekst: Arne Sørensen
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FOREDRAG
Bredekærgård

26. oktober kl. 19:00
Entré 75 kr.

JYTTE HILDEN
på sporet af årgang 1946
Aldrig har danskernes fertilitet været så
anselig som i 1940’erne. Der er derfor god grund til at tale
om de store årgange. I 1946 nåede fødselstallet det højeste nogensinde – 96.111
nyfødte. Men det skortede heller ikke på
mange fødsler i årene forinden og derefter.
En af dem, der lod sig føde i 1942 var
Jytte Hilden,
Alle de mange børn fra 40’erne blev født
ind i et fattigt samfund i skyggen af Anden Verdenskrig og atombomben. Men
krig og besættelse betød også, at der blev
sat nye mål, verden ændrede sig og det
velfærdssamfund, som ikke mindst de
store årgange har kunnet nyde godt af,
blev skabt.
Flere fik en uddannelse, kvinderne myldrede ud på arbejdsmarkedet, og kønnenes ligestilling blev en del af den politiske og folkelige diskussion.
Sammen med Jytte Hilden vil vi huske
tilbage til dengang, hvor verden af og til
var på randen af atomkrig, hvor lønningerne steg eksplosivt og hvor provinsavi-

sernes generalforsamlingsreferater kunne
fylde hele to spalter.
Jytte Hilden, civilingeniør og tidligere
kulturminister, har sammen med
cand.mag. Inge Dalsgaard skrevet og
redigeret bogen ”På sporet af årgang
1946” – en huskebog til de store årgange
fra 40’erne – hvor vi kan læse og huske
frem og tilbage,
mens vi taler om
barndom, ungdom,
voksentid, alderdom
og drømme.
Både de drømme.
Der er blevet opfyldt,
og dem der stadig venter …..
Efter foredraget serveres en let anretning
– drikkevarer kan købes ligesom Jytte
Hildens bog, PÅ SPORET AF ÅRGANG 1946.
Tilmelding og betaling kan ske via foreningens hjemmeside
www.ishojlokalhistorisk
Foto: Ukendt Tekst: Peter Kay
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10. november kl. 18:00
Baldersbækvej 2
Igen i år afholder Thorslunde-Ishøj Lokalhistoriske Forening sit traditionelle
Mortens aften arrangement i selskabslokalerne hos Ole Kok.
Vi skal selvfølgelig have andesteg med
rådkål og surt denne specielle aften og
desuden en dessert og kaffe.

MORTENS AFTEN
Ole Kok

Pris

200,00 kr.
pr. kuvert

Prisen inkluderer and og underholdning.
Ønskes ”andet” mad, bedes det oplyst
ved tilmelding.
Salg af billetter - se foreningens hjemmeside www.ishoejlokalhistorisk.dk eller
kontakt Preben Kok på mail: preben@ishoejlokalhistorisk.dk eller tlf.
40682681.
Sidste frist for tilmelding er den 2.
november 2016.

Ole Kok plejer at servere en dejlig saftigvelsmagende andesteg, og der er rigeligt
af den, så der er lagt op til en dejlig aften
med god mad i hyggeligt selskab.
Efter maden er der musikalsk underholdning og mulighed for en svingom.
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ISHØJT humør hele dagen
- da S-toget kom til Ishøj
Den 25. september 1976 stod Ishøj på
den anden ende.
Det var samtidig en festdag i store dele
af Køge Bugt området.
Det var den dag, da S-banen fra Vallensbæk til Hundige blev indviet.
Festligheder startede allerede fra morgenstunden, hvor Ishøj Kommunalbestyrelse havde inviteret til gratis morgenkaffe for dem, som kunne være på benene kl. 8.00. Det skete i det store festtelt,
som stod på det areal, der i dag er Ishøj
Bycenter.
Baggrunden for festlighederne ligger helt
tilbage til en vedtagelse i Rigsdagen i
1940. Dengang mente de vise mænd på
borgen, at der var behov for en udflugtsbane langs Køge Bugt. Skiftende regeringer har siden gang på gang udskudt projektet – til stor irritation for kommunerne langs bugten.
Men den lange ventetid slog ingen skår i
festlighederne, da banen endelig blev
indviet.

På stationsforpladsen i Ishøj var der
samlet flere tusinde mennesker, allerede
flere timer før festlighederne startede
officielt. Til at slå den lange ventetid
ihjel underholdt HT’s orkester
Inden S-togets ankomst til Ishøj med
Dronning Margrethe og Prins Henrik,
holdt den daværende kommunaldirektør
Erik Mark mandtal over kommunalbestyrelsesmedlemmerne – var alt klar –
stod medlemmer på deres udpegede
pladser – var blomsterbuketten klar til
overrækkelse – jo, alt var på plads.
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Stemningen hos tilskuerne var i hvert
tilfælde ISHØJT, som det hed på de
mange plakater, som var hængt på op i
hele Ishøj.

Ud af S-toget steg Dronningen og Prinsen med hele deres følge og gik ned på
stationsforpladsen, hvor de hilste på
byens øverste kvinder og mænd.

Mange skævede til stationsuret og endelig skete det, som Ishøjs borgerene havde ventet på i mange år.
Omsider rullede det nypolerede indvielsestog ind på Ishøj Station.
I dagen anledning havde de fem kvindelige medlemmer af kommunalbestyrelsen
fået syet ens kjoler med tilhørende hatte
– der var et syn, som der blev lagt mærke til i vide kredse.
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Med borgmester Per Madsen i spidsen
blev de royale personer ført hen til en
meget flot dekoreret tribune.

Her bød borgmesteren velkommen til
den store festdag og sagde blandt andet:
- Det er i dag første gang, at Ishøj bliver
beæret med officielt majestætsbesøg. Vi 17.500 indbyggere i Ishøj
glæder os over dette besøg ved indvielsen af den nye banestrækning.
Fra de historiske oplysninger ved
vi, at det var i 1851, at kongehuset
sidste gang drev jagt på Vildtbanerne i Ishøj. Nu er en del af jagtbanerne marker og udlagt til stroe
grønne områder, hvor Ishøjborgerne nyder friluftslivet.
I dag falder en af de brikker på

plads, der er med til at skabe et godt bysamfund. Jeg imødeser med stor interesse de muligheder, der åbner sig efter at vi
igen har fået en direkte forbindelse til
Vallensbæk og videre til København.
Vi forventer faktisk, at der vil blive så
stort et kundepres på DSB’s Ishøj Station, at de må udvide stationsanlægget.
Ishøj Kommune har til fulde opfyldt sin
del af planen i forbindelse med Køge
Bugt loven, og vi kunne havde ønsket, at
Staten havde været nogle år før med motorveje og baner. Vi nåede at komme til
at savne det!
Hvis der skal være realiteter i ønsket om
at fremme den kollektive trafik – i disse
energibesparelsestider – er det ønskeligt,
at de borgere, som har mulighed for det,
lader bilen stå og bruger de kollektive
transportmidler for derigennem at holde
billetpriserne nede.
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Stationen og dens forplads bliver et knudepunkt for Hovedstadens Trafikselskabs betjening af Ishøj.
I løbet af 1977 vil der på den vestlige
side af stationen blive åbnet et moderne
bycenter med nærbutikker, biografer,
svømmehal, administrationsbygning og
et nyt bibliotek.
Inden jeg slutter, skal der lyde en varm
følt tak til de mange mennesker, som
hver på sin plads, lige fra den som sleb
skinner i nattens mulm og mørke, til
dem, som organiserede planerne og samarbejdet både i generaldirektoratet og
her i Ishøj. De har fået det hele til at
rulle på ”skinner”.
Deres Majestæt og Deres kongelige Højhed – Velkommen til Ishøj …

KØGE
BUGT
MIDTPUNKT

Herefter fik generaldirektør for DSB
Povl Hjelt ordet:
- Ishøj er den første
af den nye banes nye
stationer.
De Vildtbaner, som
borgmesteren talte om, er nu erstattet af
en moderne S-Bane, som betjener et
moderne byområde under hastig ekspansion. Borgmesteren sagde, at jernbanen
var længe undervejs. Vi fra DSB havde
også kunnet ønsket, at vi havde haft
økonomisk mulighed for at være fremme noget før.
Nu er banen færdig – og så skal den bruges.
Vi er ikke i tvivl om, at det bliver tilfældet. Ligesom borgmesteren venter vi et
stort kundepres, og vi vil da se hen til
den dag, hvor det bliver nødvendigt at
udvide stationen her i Ishøj. Vi deler
fuldt ud kommenens ønske om, at man
foretrækker den attraktive kollektive
trafik og lader bilen stå. Vi mener faktisk, at med det nye stykke jernbane har
føjet en endnu attraktiv bid til det store
S-banesystem, som er og bliver grundstammen i hovedstadens kollektive
transport. Vi ser det, som Ishøj Kommune, frem til en fortsat god og sund
væst i området – en vækst, som i bogstaveligste forstand, sættes på skinner.
Til lykke med den nye station Ishøj – i
dag er det ovenikøbet gratis.
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Herefter kom dagen overraskelse. Gildbroskolens Kor sang Annette Olesens
vise om den dag, da dronningen og Stoget kom til Ishøj.
Dronningen og hele hendes følge tog
derefter videre til Hundige til endnu et
arrangement.
Der var mange Ishøj-borgerne, som var
skuffede over at Hendes Majestæt Dronningen ikke holdt nogen tale på Ishøj
Station. Grunden hertil var, at det først
var ved den egentlige indvielse, at hun
ville holde tale og den officielle indvielse
skete på den sidste station på strækningen – altså Hundige.

Festlighederne var på ingen måde slut i
Ishøj – Der blev festet hele eftermiddagen og aftenen med. På den store festplads var der gang i løjerne.
Et stort TIVOLI dannede rammen for
festligheder De optrædende stor ligefrem i kø for at komme til.
Præmiering
af
skolernes stile- og
plakatkonkurrence om den dag Stoget kom til Ishøj – Ishøj Teater – Gademaleri for
børn – Gymnastikopvisning af SB 50’s
damehold – Ishøj
Knallertbane
Tyrkisk Folkedans
– Brandslukning –
FDF’s og FPF’s
Tambourkorps –
Opvisning af Flyvevåbnets redningshelikopter fra Eskadrille 727 ”Tiger Moth”
veteranfly fra 1938 – Faldskærmsudspring – Høje Taastrup Folkedansere –
Pensionering af Ishøj-Planens Minitog
– Illusionisterne og entertainerne ”Jack
Benty og Winky” fra Billy Smats Cirkus i Londan – Party Band – Dødsspringeren Roy Frandsen .
Dagen festligheder sluttede med et
gigantisk festfyrværkeri over Ishøjs
tage.
Redigeret af Peter Kay efter teksten fra Ishøj Lokal
TV’s udsendelse ”Så kom S-Toget til Ishøj”.
Foto: Ishøj Lokal TV og Sydkysten
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Store Plantedag
Første maj stod i planternes
og urternes, tegn på Bredekærgård.
Salgsboderne, køberne,
Tratøstedet, ja, selv solskinsvejret var på plads, da der
blev holdt den store årlige
plantedag i Tranegilde.
Det købelystne publikum
satte stemningen på dagen
allerede fra morgenstunden.

Foto & Tekst: Peter Kay

Swing Cats
Den første rigtige varme solskinsdag i Ishøj
kom med JAZZ på GÅRDSPLADSEN
den sidste søndag i maj.
Det sommerglade
publikum havde
ladet bilen stå, og
brugt jernhesten i stedet.
Alle de røde bænke var længe inden, det veloplagte
band gik på scenen, fyldt til bristepunktet af forventningsfulde jazz-entusiaster. Swing Cats havde
også taget sommerhumøret med og underholdt
med musik fra jazztidens New
Foto & Tekst: Peter Kay
Orleans til det hårde Rock’n’Roll.
Traktørstedet var på plads med dejlige varme sommerpølser og
vejskænket fadøl fra Skands Bryggeri – alt var fryd og gammen.
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Den Gamle By i Århus
En skøn lørdag morgen sidst i maj mødtes forventningsfulde medlemmer ved
Stationen for at tage bussen til Den
Gamle By i Århus.
Vejret var helt i top, lidt skyer, et lille
regnskyl og solen som sporadisk viste sig.

Tidsplanen var perfekt, ved ankomsten til
Den Gamle By i Århus, stod guiderne
parat og vejret var igen med os. Guiderne
var helt igennem professionelle og kendte
deres stof. Der var mange spørgsmål og
dem mestrede de at svare på. Vi fik grundigt gennemgået den annoncerede tidsalder. Kom ind i de små stuer med de meget små senge, bl.a. så vi pigen med
svovlstikkerne og hendes syge far.

En pose med helt frisk morgenmad og kaffe, arrangeret af Elin og Kristian, som havde været oppe før en vis herre fik sko på.

Et bankospil blev afviklet på en sjov og
utraditionel måde, ved at bruge de overhalende bilers numre i nummerpladen. Det
kom der meget sjov ud af, så man mærkede næsten ikke den rimelige lange bustur.

Vi så fattigdommens vilkår, og de riges
hjem, bl.a. købmænd og håndværkere.
En bager solgte lækre kager, som var
lavet på hemmelige gamle opskrifter,
prisen svarede dog ikke fra gamle dage jo, helt igennem en meget lærerig tur.
Frokosten serveredes i det hyggelige
Hobrohuset, en skøn platte, en lokal øl
eller sodavand, og en stor snaps som
satte stemningen i vejret, derefter kaffe
og æblekage.
Efter frokosten, var der tid til lidt fordybelse i egne interesser måske lidt fra
1970erne.
Foto: Peter Kay Tekst: Lise Heeno
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NullerNix indtog scenen
Normalt finder man de store nullermænd bag reolen eller under sofaen,
men sådan er det ikke altid. En af Danmarks nok største nullermænd, eller rettere nulderkvinde gæstede jazz-scenen på
Grøn Ishøj i år.
NullerNix med Chatrine Legardh i spisen indtog scenen på Bredekærgård med
sjov og festlig jazz for børn og bedster.
Der blev leveret swingende jazz i børnehøjde med udgangspunkt i nullermændenes forunderlige verden.

Nullermænd, de her små grå flyvske fiduser der findes i enhver støvet afkrog,
lever overraskende nok et liv der til forveksling ligner vores egen. Fru Nuller
præsenteret os også for synge-myggen
Stig Ravn, der blev berømt for sin store
stemme og den veludviklede vibrator.
NullerNix gav en fængende underholdning med god musik, små sjove historier
og fantasifulde rekvisitter.

Om eftermiddagen havde Paul Harrison
Band fornøjelsen at spille for et meget
veloplagt publikum.

Bandet havde denne gang medbragt den
fremragende jazzsangerinde Camilla Ernen. Gårdspladsen var ved at revne af
beundring for hendes sang.
Tekst og foto: Steen Skovhus
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Ishøj Dyrepark

Foto: Peter Kay

Foto: Peter Kay

Dyreparken i Ishøj er en del af
Den grønne Kile. ”Kilen” er
området mellem de to grene af
motorvejene, fra Vestvolden til
Ishøj Stationsvej. Kilen dækker
et samlet areal på 1.200 ha.,
hvoraf de 250 ha. ligger i Ishøj.
I 1975 fik Ishøj Kommune
kontakt med Københavns
Zoo. Den gamle Zoo-have på
Frederiksberg Bakke skulle ombygges og
man var interesseret i at få nogle arealer,
hvor dyrene kunne blive udstationeret
under ombygningen.
I Ishøj gik man i gang med at plante læbælter og anlægge græssletter – men da
Zoo manglede penge til ombygningen,
kom der ingen dyr.
I stedet foreslog man fra Zoo, at man i
Ishøj skulle opformere truede europæiske pattedyr – fx europæisk bison og
europæiske vildhest, Przewalskyhesten.
Det var man nu ikke så glad for i Ishøj,
da det ville kræve store og meget kostbare hegn.
I 1980 købte Ishøj Kommune 3 stk.
skotsk højlandskvæg fra Vestskoven. I
1985 overtog kommunen wallisergederne og mufflonerne fra Zoo og senere er
antallet af arter udvidet med dådyr og
dværggeder.

Ishøj Dyrepark dækker i dag et areal på
mere end 30 tønder land, hvoraf de 9 tdl.
er indhegnede til folde - resten bruges til
Høslet. På den måde er kommunen, efter en rimelig tør sommer, mere end
selvforsynende med hø til dyrene om
vinteren. Bestanden af dyr var i oktober
1987, inkl. kalve, kid og lam på 24 stk.
skotsk højlandskvæg, 15 wallisergeder,
36 muffloner, 5 dværggeder og 10 dådyr.
Der er ikke planer om at udvide antallet
af arter i årene efter 1987. Derimod bliver det nødvendigt at lave folde på nogle
af de arealer, der bruges til høslet. Hvis
det er muligt vil de nye folde blive indrettet så publikum kan komme tættere på
dyrene – men hegnene skal kunne holde
løse hunde ude.
Teksten er et uddrag af omtalen i forbindelse med julemærket, skrevet af Leif Grundsøe og redigeret af Peter Kay.
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Hugo All Stars igen, igen
Selvom det var første søndag i juli og
truende uvejr, var Bredekærgård fyldt
med sit trofaste og veloplagt publikum til
Hugo All Stars musiceren.
Bandet blev skabt med lørdagsjazzen i
Hugos Kælder i Køge for år tilbage.

Bandet bestod af:
Sven Levandowsky, trommer
Jens Sølund, bas
Ole ”fessor” Lindgreen, trækbasun
Lasse Karlson, klarinet
Henrik Bolberg, trompet
Jonas Windung,
banjo
- bedre kendt som
bibliotekaren fra
Ishøj Bibliotek.

Foto & Tekst: Peter Kay

Second Line Jazzband
Flere hundrede jazzentusiaster havde
fundet vej til Bredekærgård for at høre et
veloplagt og velspillende band. Alle pladser var besat og efterhånden som koncerten skred frem, kom også den længe ventede sol og varme. Publikum var i højt
humør og ville ikke efter tre timer spille
det dygtige svenske jazzband - en symfoni for øregangene.
I et fredligt hjørne på gårdspladsen sad
kunstneren Flemming Rasmussen fra
Ishøj med sin tegneblok og forevigede,
gennem sin pen, stemningen blandt musikerne og det sommerglade publikum.
Foto & Tekst: Peter Kay
Foto: Lars Andersen
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Nyt fra Museumsforeningen
Sommeren 2016
2016 er kommet godt fra start, og besøgstallet for 2016 forventes at blive
over middel.
På Vandværkets Dag den 29. maj var
vejret helt i top, og vi talte ca. 250 besøgende, meget tilfredsstillende må vi indrømme, Vandværkets Dag er på vej til at
blive en tradition.
Se mere på www.thorsbrovand.dk
Veterantræf den første søndag i september er også en tradition. Vi satser hele
butikken og gentager dette arrangement
den 4. september. Vi har allerede mange
positive tilkendegivelser fra veteranfolket,
så nu mangler vi bare at vejret arter sig.
Det gode liv på Thorsbro
Thorsbro Vandværks Museumsforenings
formål er ifølge vedtægterne at samle
mennesker med interesse for Thorsbro
Vandværk og dets historie samt at formidle viden og indhøstede erfaringer til
et bredere publikum.
Derfor har vi fornøjelsen at præsentere
en helt fantastisk erindringsskrivelse.
Claus Hankert skriver levende og begavet om livet og opvæksten på Thorsbro.
Claus lader sig inspirere af udviklingen
på Thorsbro i midten af 1990’erne, hvor

museumsforeningen opstår og nogle
behjertede mennesker vil gøre Thorsbro
Vandværk til et industrihistorisk museum.
Claus formulerer det således:

Vore dages rationelle og kønsløse
bygninger er for intet at regne mod
Thorsbro Vandværks flotte maskinbygning, Både bygninger og maskiner har jo kun en mission, hvis de
fungerer til menneskers nytte - både
dem, der skulle drikke vandet i København, og dem der levede af arbejdet på værket. Og hvem kan om føje
år huske noget som helst om, hvordan livet var på værket, hvis ikke nogen skriver det ned?
Læs Claus Hankerts erindringsskrivelse
på Museumsforeningens hjemmeside
www.thorsbrovand.dk – se under ARKIVET og derefter HISTORISKE BERETNINGER.
Facebook
Der er jo ingen vej udenom, vi har oprettet en profil på facebook.
Søg på THORSBRO VANDVÆRKS
MUSEUM og klik på SYNES GODT
OM, så er vi i gang med dette nymodens
sociale medie.
Niels Meldgaard Nielsen
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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
7. august kl. 13.00-16.00 Bredekærgård
Doghouse Cats
GT
14. august kl. 8.00
Kun for medlemmer
UDSOL Foreningsskovtur
28. august kl. 13.00-16.00 Bredekærgård
Tribute To Papa Bue
3. september kl. 7.15
Aarhus
Den Gamle By
11. september kl. 10.00
Skovhytten
Naturens Dag
11. september kl. 10.00
Bredekærgård
HØSTFEST
4. oktober kl. 18.00
Bredekærgård
Mosede Batteri/Fort
26. oktober kl. 19.00
Bredekærgård
Jytte Hilden
10. november kl. 18.00 Baldersbækvej 2
Mortens And
26. november kl. 12.00
Bredekærgård
Julestue
27. november kl. 10.00
Bredekærgård
Julestue
28. december kl. 18:30
Ishøj Skolehal
Juletræ
17. januar 2017 kl. 18.00
Centersalen
GULE ÆRTER
14. marts 2017 kl. 19.00 Bredekærgård
Generalforsamling
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jævnligt at kigge på vor hjemmeside
www.ishoejlokalhistorisk.dk
og se de sidste nye opdateringer med bl.a.
arrangementer og foredrag.

