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Den gode historie
Der er ikke et sogn, ikke en by, vel næppe et hus i hele Danmarks rige, uden der
bor et minde fra gamle dage; et eventyr,
et sagn eller en overlevering fra en af
familiens ældre.
Gammel snak og tale, tro og overtro
overleveret fra mund til mund måske
gennem det talte ord eller en eller måske
en skillingevise.
Fra gammel tid har historiefortælleren
været en central
person. En man
glædede sig til
skulle komme, en
man så hen til om
det var til fest eller
blot i hverdagen.
Historier skaber
samhørighed, fælleskab og er med til at sikre kulturoverføring fra generation til generation og til
de nye på egnen.
Sagt på lidt mere nutidigt dansk: Historiefortælling er med til at skabe en bærende forståelse mennesker imellem.
Historiefortællingen er også “bare” rigtig
god underholdning.
At få fortalt historie er en nærværende
og autentisk måde at være sammen på.

Historierne bringer os tilbage, pirrer til
fantasien og giver mulighed for, at vi
selv skaber billeder i vores små hoveder.
I foreningens regi kunne vi godt tænke
os at samle en gruppe mennesker, der vil
være med til at fortælle de mange gode
historier, der efterhånden er samlet sammen.
Thorslunde-Ishøj Lokalhistoriske Forening står på to ben 1) at indsamle 2) at
formidle. Så hvorfor ikke formidle
den lokale historie
som man gjorde
engang – gennem
fortællingen.
Har du lyst til, på
skoler, plejehjem ja
hvor som helst, at
være den der fortæller og videregiver
egnens historier?
Vil du være med eller blot høre mere om
vores lidt skæve ide – så send en mail til
mig på info@ishoejlokalhistorisk.dk eller
blot mød op på arkivet d. 19. februar kl.
14.00.
Måske kan vi skabe en fælles passion.
Steen Skovhus
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Indkaldelse til generalforsamling 2019
Tirsdag den 12. marts 2019 kl. 19.00 på Bredekærgård

Dagsorden
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Valg af dirigent
Formandens beretning
Regnskab
Beretning fra eventuelle arbejdsgrupper
Forslag, herunder kontingentforslag
Valg
Bestyrelse
På valg er:
Torben Eg – modtager genvalg
Lars Andersen – modtager genvalg
Carsten Lauridsen – modtager genvalg
Kristian Pedersen – modtager genvalg
Peter Kay – modtager genvalg
Suppleanter
På valg er:
Jørgen Arnull – modtager genvalg
Lise Heeno – modtager genvalg
Anders Hvid Jensen– modtager genvalg
Revisorer
På valg er:
Bent Grøn Lauersen – modtager genvalg
Richard Bast, suppleant - modtager genvalg
7. Eventuelt
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde
senest den 5. marts 2019.
Eventuelt indkomne forslag vil blive offentliggjort på foreningens hjemmeside den 6.
marts 2019
Foreningens reviderede regnskab for 2018 vil kunne ses på generalforsamlingen, samt
på foreningens hjemmeside fra den 1. marts 2019.
Efter generalforsamlingen er foreningen vært ved et mindre traktement.
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Opkrævning via Betalingsservice
Af hensyn til vores kasserer og for at gøre det nemmere for vores mange
medlemmer, vil kontingentet for 2019 blive opkrævet via Betalingsservice.
Vi håber I vil tage godt imod det nye tiltag, og at I vil tilmelde kontingentbetalingen til automatisk betalingsservice, det vil spare os for rigtig meget arbejde.

Kontingentet bliver ikke dyrere for jer medlemmer, det vil fortsat være
100 kr. for par og 75 kr. for enlige.
På forhånd tak.

Vores video – interview gruppe mangler folk
Vi har brug for nye kræfter til at indsamle
borgernes historier inden det bliver forsendt.
Gennem flere år har vi haft en gruppe der
gennem video-interview har opsamlet rigtig
mange spændende fortællinger om personer
i lokalmiljøet, deres liv og deres erindringer
m.m.
Hele tiden kommer nye historier til, som vi
også gerne vil have bevaret for eftertiden og
til det har vi brug for hjælp.
Lige nu har vi mest brug for interviewer, men har du mere lyst at være kameramand
skal du heller ikke holde dig tilbage.
Intervieweren er den der researcher og strukturerer samtalen og gennemfører selve
interviewet – selvfølgelig med støtte fra resten af teamet.
Har du lyst – kontakt Peter Kay på 4030 3538, han er foreningens tovholder på projektet.
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Slægtsforskning
Gratis entré

27. februar kl. 19:00
Bredekærgård

Lokalhistorisk Forening indbyder interesserede medlemmer til
slægtsforskningsaften med temaet:

Kalender og Helligdage
Mennesket har altid interesseret sig for
tiden og tidsregning. Man har lavet forskellige former for kalendere og systemer for at kunne holde rede på tidens
gang, religiøse fester og andre fest- og
helligdage. Hvad betyder det, når vi i

kirkebogen læser, at Peter Hansen blev
døbt 7. p. Trin 1770, eller at samme Peter Hansen blev begravet Christi Festum
Ascensio 1817. På hvilke datoer faldt
disse begivenheder?

Den første tirsdag i hver måned kl. 14-16 sidder slægtsforskningseksperter
klar til at hjælpe dig med finurlighederne i din slægts historie
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BREDEKÆRGÅRD
Lørdag d. 13. april ’19 kl. 10.00-15.00

Vandværkets
Dag
Søndag d. 26. maj 2019 kl. 13.00-16.00
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Skæbnevalget
Vi skulle opbygge Ishøj efter de planer, som vi fik udleveret af Boligministeriet i november 1967. Staten havde betinget sig, at de absolut ikke skulle lægge penge på bordet til udbygningen.
Planerne var lavet – loven var vedtaget – så priserne på alt steg til umenneskelige højder. Men hvem skulle
betale for udviklingen? Det skulle
alle grundejerne.
En landmand som havde betalt
1.200 kr. i ejendomsskat kom fremover til at betale det tidobbelte –
altså 12.000 kr. om året. Der var
ikke noget at sige til, at de pev’. Det
var staten hele vejen igennem, som
scorede kassen. Vi fik bare ikke nogle af pengene – og det er ikke første
gang, det er sket!
Historien om Centerområdet
Der kom en mand i sommerferien. Det
viste sig at være en mand fra Valby, der
havde forvildet sig helt til Ishøj – der var

ingen som kendte ham, men han købte
jord af den bonde, som ejede det meste
af centerjorden.
Da vi kom hjem fra ferie blev vi klar
over, at det var entreprenøren Axel Juul
Jørgensen og byggematadoren Bøje Nielsen, der havde sendte en stråmand ud
for at handle. Han havde bare fået en
pose penge med – havde bonden vidst
det, havde de nok kommet til at betale
en lidt højere pris.
Vi blev faktisk taget på sengen i den
sommerferie! Ham der solgte havde ikke
læst det med små bogstaver i salgsdokumentet, men det er en helt anden historie.
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De havde været i den situation, at de
havde brændt fingrene oppe i Farum. I
Farum Kommune havde de et fint økonomiudvalg af borgerlige og med kun to
socialdemokrater i byrådet. Økonomiudvalget havde vedtaget, at de skulle have
Dansk Totalentreprise til at bygge deres
nye bycenter, men de glemte at sende
forslaget til Farum Byråd.
Axel Juul Jørgensen og Bøje Nielsen
havde imidlertid kørt store entreprenørmaskiner ind i Farum by, ind på centerarealet. Så var fanden løs!

De blev så tossede, at de ikke ville have
noget byggeri.
Byggesagen kom herefter endeligt i byrådet, hvor dem udenfor økonomiudvalget
sagde: ”Vi har ikke fået noget at vide, så
i kan godt glemme det byggeri!”
Så stillede Axel Juul Jørgensen og Bøje
Nielsen på Farum Rådhus og sagde: ”Ja,
ja, det er meget godt – vi er startet – vi
skal have fem millioner kroner i erstatning.

Borgerne blev forskrækket og sagde:
”Hvad skal der ske her?” ”Vi har da ikke
læst noget om det i lokalavisen!”.
Så sker der det, som kan ske mellem
mennesker. Der var nogle medlemmer i
byrådet som kom meget tæt sammen og
andre som kom mindre tæt sammen –
og så blev de uvenner.

Vi har fem tusinde kvadratmeter etageadskillelse liggende på den cementfabrik,
som har støbt dem osv.
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Jordskredsvalget 1973
Nogen tid efter episoden i Farum bliver
der udskrevet valg til Folketinget – og
det var det tossede valg – katastrofevalget for de gamle partier den 4. december
1973.
Erhard Jacobsen
have en måned før
brudt med Socialdemokratiet og
stiftet Centrumdemokraterne. Partiet strøg ind i Folketinget med 14
mandater.

Den hidsige bornholmer, Mogens
Glistrup havde
stiftet Fremskridtpartiet og slog alle
rekorder.
De kom i Folketinget med hele
28 mandater.
De gamle partier fik rigtig noget at tænke
over!
Den 19. december blev Regeringen Poul
Hartling dannet.
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Kaotisk kommunevalg i Thorslunde-Ishøj
Her i Torslunde-Ishøj Kommune havde vi kommunalvalg den 5. marts 1974.
Samtidig havde vi udvidet kommunalbestyrelsen fra 11 til 15 mandater. Valget
i Thorslunde-Ishøj tangerede resultatet af Folketingsvalgets kaos bare tre måneder før.

Valgresultatet

Mandater

Socialdemokratiet
Det Radikale Venstre
Det Konservative Folkeparti
Socialistiske Folkeparti
Danmarks Kommunistiske Parti
Centrum-Demokraterne
Venstre. Danmarks Liberale Parti
Fremskridtspartier

4
1
2
2
1
2
1
2

Allerede på valgaftenen var der en
værre palaver om hvem der skulle
have den eftertragtede post som byens førstemand.
 De konservative ville meget gerne have borgmesterposten.
 De Radikale Venstre var tungen
på vægtskålen, så de mente at det
var deres kandidat man skulle
koncentrere sig om.
 Fra Centrumdemokraterne var
der også en, som ville være borgmester.
Men den borgerlige fløj kunne
ikke blive enige om hvem der
skulle være borgmester., så det
hele flød mere eller mindre ud
i sandet
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Kontroversielle samarbejde
Vi havde en konservativ, som havde siddet i kommunalbestyrelse i perioden
1970-1974.
Han blev imidlertid ved de konservatives
opstillingsmøde holdt udenfor opstillingen, fordi han rejste rundt og solgte Hafnia-skinker over hele verden – Trinidad
og andre fine steder og boede på de store hoteller i udlandet.
Da han kom hjem fra en af disse rejser,
fik han at vide, at han var smidt ud af de
konservative.
Han hed Kaare Prien. Han
blev mildest
talt forbløffet
over hændelsen og sagde
højlydt: ”Nej,
fan’me nej” –
og så meldte
han sig ind i
Fremskridtspartiet. Han
sendte et personligt brev til alle dem som havde telefon. På den måde regnede han med at
kunne få mange stemmer til kommunevalget. Han fik også et af de højeste personlige stemmetal i kommunen. Det
borgerlige blev meget sure over hans
succes – Janteloven.
Kaare Prien var ikke tabt bag en vogn, så
han henvendte sig til kommunisten
Svend Svendsen om de ikke sammen

skulle finde på
noget. Svend
Svendsen boede dengang
nede
ved
strande og var
formand for
malernes fagforening
i
København.
Han
havde
været
valgt
der uafbrudt i
21 år uden modkandidat.
Jeg ringede til
Socialdemokratiets formand,
Anker Jørgensen og talte
med ham om
Svend Svendsen. Til det
svarede Anker
Jørgensen:
”Ham kan du godt samarbejde med –
han er et mandfolk – et ord er et ord og
en mand er en mand”.
Der var også blevet valgt et par SF’er.
Pludselig ringede de og sagde til mig:
”Per, du skal ta’ det - Du har været med
siden 1962 – Vi stoler på dig!”.
Så dannede vi det nye kontroversielle
samarbejde bestående af kommunisterne, socialdemokraterne, SF’erne og
Fremskridtpartiet.

19
Så blev der ballade
Der skulle være konstituerende møde på
kommunekontoret på Kirkebjerggård.
Der var kommet så mange borgere ind i
kommunalbestyrelsens mødesal, at der
knapt var plads til de nyvalgte kommunalbestyrelsesmedlemmer. Vinduer blev
åbnet, så dem udenfor kunne høre, men
der skete i stedet for det, at mængden
udenfor kom med tilråb til dem i salen.
Så blev man enige om at suspendere mødet og flytte det til Ishøj Forsamlingshus.
Vi fik genoptaget mødet og alt endte i
fryd og gammen.
Vi kom nu i den
situation at vi
skulle lave en
rigtig konstituering. Jeg sagde i
den forbindelse
til min kone:
”Jeg gider saft
suseme ikke slås med alle mulige, som vi
har gjort før. Nu gælder det om at alle i
kommunalbestyrelsen får noget at bestille. Der er ikke tid til at lave alt det politiske fis og ballade”. Det lykkedes! Kommunisten og maleren Svend Svendsen
blev formand for vores ejendomsudvalg,
der skal stå for alt det som skal bygges.
De andre kom ind i billedet til de andre
poster.
Leif Grundsøe, min socialdemokratiske
kammerat, blev formand for kulturelt
udvalg. Det var det, jeg havde været formand for fra 1970-1974.

Jeg skulle være formand for Økonomiudvalget – det ligger i vedtægterne. Alle
kommunalbestyrelsesmedlemmerne fik
på den måde noget at lave. Det viste sig
hurtigt, at nogle af dem skulle være i opposition – men det gad de sku’ ikke.
Henrik Berg fra de konservative sagde:
”Nej, nu træder jeg ud af militæret!” Han
var linjeofficer ude i pløjemarken. Han
ville hellere være direktør i et ejendomsselskab i København. I stedet fik vi Carsten Olesen. Han var ung og en som vi
havde kendt siden han var dreng. Han
var direktør i
BP. Han ville
gerne gøre en
indsats i kommunalbestyrelsen. Det var et
dejligt modspil
at få – en der
havde lidt mere forstand på økonomi,
end os andre. Det var herligt at opleve
hvordan Kaare Prien og Carsten Olesen
spillede op til hinanden og med kommunaldirektør Erik Mark på sidelinjen.
Vi havde det vældig sjovt, men nogle
gange sad vi også og diskuterede til midnat. Dengang fik vi ikke noget for det,
kun hvis vi havde tabt arbejdsfortjeneste.
Sådan var det! Efterhånden kom der
honorarer, men ikke de stor summer
som byrådsmedlemmer slæber hjem i
dag!
Foto: Ukendt Tekst nedskrevet og redigeret af Peter Kay

20
Et mekka
for den søde tand

Ved søndagsmatinéen i slutningen af oktober sidste år
blev medlemmerne præsenteret for Ishøj’s største kagebord. Vores egen Elin og Kristian havde tryllet den ene
efter den anden lækre og velsmagende kage frem.
Matinéen var tænkt som en ”prøveballon” for at se, om
der var stemning blandt medlemmerne til at bruge en
søndag eftermiddag på foredrag. Man må sige at bestyrelsens optimisme blev indfriet til fulde. Over et halvt
hundrede medlemmer var troppet op i Landsbysalen på
Bredekærgård.
Dagens foredrag var lagt i hænder på forvalterdatteren
fra Barfredshøj Mie Bernhagen. Hendes arrangement i
”Herregårdens” ve og vel fik denne eftermiddag endnu
mere liv. Det kan i øvrigt anbefales at læse hendes bog
”Minder fra Barfredshøj”. Bogen kan købes på Lokalhistorisk Arkiv på Bredekærgård.
Tekst & Foto: Peter Kay

Mortensandens
succesaften
Mortens aften i november blev igen en
succes og igen fuldt
hus hos Ole Kok.
Allerede en time før
serveringen begyndte, var gæsterne på
plads og vildt snakkende. Decibellen
nåede endnu engang nye højder. Efter at
formanden Steen Skovhus, havde budt

velkommen og fortalt om gamle dage
hos familien Olsen i Ishøj, blev der serveret jordens bedste andesteg med det
traditionsrige tilbehør. Aftenens underholdning stod sangerinden
Vibe
Lauth for. Hun fik
forsamlingen til at
”jinge” med på alle
de gamle danske
schlagere – Solen
er så rød mor, Musens sang, Dansevise, Gid du var i Skanderborg og mange,
mange flere.
Tekst & Foto: Peter Kay
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Julestue
på
Bredekærgård

Juletræet
med
sin
pynt

Foto: Peter Kay
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Vejleå
Kirke
Den første søndag i Advent indvies Ishøj Sogns nye kirke, Vejleå Kirke.
Kirken som har fået den bedste beliggenhed centralt i Ishøjs bymidte, har
været længe undervejs, og mange har
savnet den. Lyden af kirkeklokker der
kalder til gudstjeneste, især her op til jul,
men også resten af året, vil for mange
være med til at fuldende billedet af Ishøj
som en "hel" by.
Det er vort håb, at kirken med sin placering og smukke kirkerum, vil være medvirkende til at danne rammen om et aktivt kirkeliv.
Bygningen lader ingen i tvivl om at her
står en dansk kirke. Den tegner sig tydeligt som en moderne udgave af det vi alle
forbinder med en kirke, nemlig tårnet,
skibet og koret. De enestående glasmosaikker, med motiver hentet fra både det
Gamle og det Nye Testamente, i kirkens
seks vinduer giver rummet et fantastisk
lys, og er medvirkende til at skabe en

varm atmosfære i rummet. Døbefonden
i keramik er med sit farvespil medvirkende til at trække bånd fra fortiden frem til
nutiden, ligesom den runde prædikestol
og knæfaldet, som er fremstillet af sort
stål med guldbånd. Alteret er noget helt
for sig selv, med sin blanke marmorpuds
og de påsatte relieffer. Pladen er fremskaffet fra Jerusalem, samme stenart som
man ser i Gravkirken samme sted.
Menighedsrådet er glad for at det samarbejde som fra starten blev etableret mellem Arkitekt Claus Wohlert, og kunstneren Peter Brandes har resulteret i at denne smukke kirke nu endelig er klar til
brug.
Juleaftensgudstienesten vil for første
gang i mange år foregå i en kirke hvor
der er plads til alle.
Erik Ahrensberg
Menighedsrådsformand
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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
Carsten Lauridsen
Arne Sørensen
Kristian Pedersen
Peter Kay
Jørgen Arnull
Anders Hvid Jensen
Lise Heeno

3056 4364
3139 0846
2851 3139
4068 2681
2372 2145
2858 2600
4092 8438
4373 7329
4030 3538
4363 2216
2945 0812
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

Sæt dit præg på bladet!
Skriv eller ring
til redaktøren
med gode ideer og tips.

Ansvarshavende:

Steen Skovhus

Redaktør:

Peter Kay

Oplag:

1.200 stk.

Tryk:

LaserTryk
P. O. Pedersensvej 26
8200 Aarhus N
I

Kontingent 2019:

SSN 0902-6592
75 kr. for enlige
100 kr. for husstand
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ARRANGEMENTER
17. februar 14:00
3. marts 11:00

Bredekærgård
Bredekærgård
Ishøj Teater

Leif Grundsøe
Fastelavnsfest

12. marts 19:00
Bredekærgård
Generalforsamling
13. april
Bredekærgård
Forårsfest
26. maj
Thorsbo Vandværk
Vandværkets Dag
2. juni 13:00-16:00
Bredekærgård
Blå Mandag
16. juni 13:00-16:00
Bredekærgård
Det Grønne Ishøj
7. juli 13:00-16:00
Bredekærgård
Kansas City Stompers
21. juli 13:00-16:00
Bredekærgård
Basement
27. juli 13:00-24:00
Nyborg Voldspil
Frøken Nitouche
4. august 13:00-16:00
Bredekærgård
Doghouse Cats
11. august
Sverige
Skovtur
25. august 13:00-16:00
Bredekærgård The spirit of New Orleans
1. september 10.00-15.00 Bredekærgård Høstfest - Loppemarked
22. september 13.00
Bredekærgård
RockaBilly i Laden
10. november 18.00
Baldersbækvej 2
Mortens And
30. nov. & 1. dec.
Bredekærgård
Julestue
28. december 15:00
Ishøj Skolehal
Juletræsfest
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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.

