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Ishøj har sgu altid
været sin egen
Jeg bliver tit mødt med den opfattelse, at
Ishøj er en ung kommune, hvilket vel
også er den undertone som Vagn Simonsen slår an i sin sang til Ishøj i Sydkysten d. 30 december 2019; “Folk kom
for syv årtier siden, tænk at de dog gad”
og videre kan man forstå, at det var
goldt og ufremkommeligt hvis man ikke
havde bil…”Men så skete en masse og
her kom flere til”.
Ishøj er en af de få kommuner i landet,
som geografisk, har set ud som den gør
lige siden Ruder Konge var Knægt.
Den første administrative enhed man
umiddelbart kan påvise er sogneinddelingen. Her blev Torslunde Sogn oprettet, og det vi i dag kender som Ishøj
Sogn blev etableret som annekssogn.

Hvornår den egentlige sogneopdeling
sker vides ikke, men den menes at have
rødder tilbage til ca. 900-tallet og begyndelsen af 1000-tallet. Ikke usandsynligt
tænkt som storsogne efter engelsk forbillede, da kongerne Svend Tveskæg og

Knud d. Store (1018-1035) syntes bevidst at have fremmet det engelske missionsarbejde frem for det tyske.
Yderligere indikeres den administrative
enhed også af, at Ishøj Kommune er
afgrænset af de, især dengang, store
vandløb Lille Vejle Å og Store Vejle Å.
I Reglement for Fattigvæsen på Landet
af 5. juli 1803, hvori bestemmes, at de
værdigt trængendes forsørgelse skulle
ske efter en inddeling i sognedistrikter.
Sogne under samme præstekald skulle
udgøre et distrikt med egen fattigkasse,
hvis midler skulle skaffes ved ligning af
distriktets beboere. I 1814 bliver der
tillige tillagt en skolekommission med
ansvar for indførelse af en landsdækkende almue- eller folkeskole. I 1841 kommer en forordning om landkommunalvæsen og med den endelig landkommunalloven i 1867, hvor begrebet sognekommune opstår og styringen lægges i et
egentligt sogneråd.
Og sådan har det været helt til i dag, på
trods af efterfølgende kommunalreformer, i henholdsvis 1970 og den seneste i
2007, som gerne havde set Ishøj Kommune delt og fjernet fra landkortet.
Steen Skovhus
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Indkaldelse til generalforsamling 2020
Tirsdag den 10. marts 2020 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:
Steen Skovhus – modtager genvalg
Birgit Hansen – modtager genvalg
Preben Kok – modtager genvalg
Arne Sørensen– modtager genvalg
Suppleanter
På valg er:
Jørgen Arnull – modtager genvalg
Lise Heeno – modtager genvalg
Anders Hvid Jensen– modtager genvalg
Revisorer
På valg er:
Leif Braunstein – modtager genvalg
Richard Bast, suppleant - modtager genvalg
7. Eventuelt
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde
senest den 3. marts 2020.
Eventuelt indkomne forslag vil blive offentliggjort på foreningens hjemmeside den 4.
marts 2019
Foreningens reviderede regnskab for 2019 vil kunne ses på generalforsamlingen, samt
på foreningens hjemmeside fra den 1. marts 2020.

Efter generalforsamlingen er foreningen vært ved et mindre traktement.
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Ishøj Skole runder de 80
Den 1. april 1940 blev Torslunde- Ishøj
Centralskole indviet. Skolen var resultatet af en sammenlægning af tre små skoler i henholdsvis Tranegilde, Torslunde
og Ishøj Landsby. Skolen, der siden har
ændret navn til Ishøj Skole, er kommunens ældste, de andre skoler i Ishøj
Kommune kom til i 70'erne. Dengang
var Ishøj Landsby centrum i Ishøj, der

var endnu ikke bygget ved strandområdet.
Fordi skolen har eksisteret så længe, er
der mange borgere i Ishøj, der på den
ene eller anden måde har et forhold til
skolen. Mange har i deres skoletid gået
på skolen. Det gælder især ældre borgere, men også flere forældre der har deres
egne børn gående på skolen nu.
Skolen har været med hele vejen, fra
Ishøj var et landsbysamfund til den moderne kommune, det er blevet til i dag.
Det er og har været et maget stabilt lederskab, som har præget skolen. Gennem de firs år har der kun været fire førstelærere/skoleledere, hvoraf Erik Ramløse udgjorde halvdelen.

Første samlede skolebillede fra Torslunde-Ishøj Centralskole, 1941
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Da de tre små skoler blev slået sammen
til en ”Centralskole”, blev den en meget
central del af Ishøj. – Den status havde
skolen i mange, mange år, indtil man
begyndte at udbygge i hele Køge Bugtområdet. På den måde er det historikken, der gør skolen central. Alle fritidsaktiviteter - kultur, aftenskole, sport,
som ikke kunne lade sig gøre i det nærliggende Forsamlingshuset, blev rykket
ind i skolens trykke rammer.

Skolen i 2020
Ishøj er den lille og tætte skole, og det
skal den stadigvæk have med i deres arbejde med skolereformen. Man skal være
tro mod reformens intentioner, men
skoleledelsen skal implementere reformen, så det passer ind i skolens kultur
og måde at gøre tingene på, i samarbejde
med forskellige interessenter, politikere,
forældre og ansatte med ﬂere.
Tekst: Peter Kay Foto: Ukendt

50 års jubilæumsoptog gennem Ishøj Landsby

Skoleinspektør Erik Ramløse holder festtalen for eleverne i 1990
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Slægtsforskning
Bredekærgård
Gratis entré

4. februar kl. 17:00-19:00
3. marts kl. 17:00-19:00
7. april kl. 17:00-19:00
5. maj kl. 17:00-19:00
2. juni kl. 17:00-19:00

Lokalhistorisk Forening indbyder interesserede
medlemmer til slægtsforskning på Bredekærgård
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?

Kom og bliv klogere den første tirsdag i hver måned på lokalarkivet på
Bredekærgård—dog undtaget i juli og august

Heksejagt
Baren åbner kl: 18:30

4. marts kl. 19:30
Bredekærgård

En sand historie levende fortalt af André Andersen
Sladder får kvinder brændt på bålet, men da Heksejægeren
anklager Blommen, holder hendes fantasifulde førtællinger
hende i live og sætter en stopper for hekseafbrændinger.
Billetter kan købes i
, Ishøj Bycenter for 125 kr.
Medlemmer af Lokalhistorisk forening får 20% rabat
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BREDEKÆRGÅRD
Lørdag d. 18. april ’20 kl. 10.00-15.00

Opkrævning via Betalingsservice
Kontingentet for 2020 bliver opkrævet via Betalingsservice.
Vi håber, at dem som endnu ikke har tilmeldt kontingentbetaling til automatisk betalingsservice, vil tilmelde sig, da det er nemmere for vores medlemmer
og spare os for rigtig meget arbejde.
Kontingentet er - som der snart har være i mange år - fortsat 100 kr. for par
og 75 kr. for enlige.
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Den første Brugs
blev opført for 31.800 kr.
Torslunde-Ishøj Brugsforening fyldte den 13. december 2019 100 år, hvis
den havde eksisteret.
For 50 år siden – hvorfra denne artikel stammer – var der en rekordomsætning på 1.800.000 kr.
Efter 1. verdenskrig opstod en stemning
for at oprette en brugsforening i Torslunde-Ishøj Kommune. Det var i området ved Taastrup Køge Landevej, denne
stemning særlig havde hjemsted. Nok
var der en lille købmandsforretning, men
dens varesortiment har åbenbart ikke
tilfredsstillet købernes behov.
Den 31. maj 1919 blev der holdt et møde i Ishøj Forsamlingshus, hvor man
vedtog at oprette en brugsforening.
Ved en efterfølgende generalforsamling,
hvor nu afdøde sognerådsformand Vil-

helm Rasmussen, Thorsbro, var dirigent,
enedes man om, at købe en grund fra
”Benzonsdal” beliggende ved Taastrup
Køge Landevej og Torslundevej.

Til formand valgtes maskinmester Ottesen, Thorsbro. Til den første bestyrelse
valgtes gårdejer Tvæemoes, Torslunde,
husejer J. Thesbo, Torslunde, husejer
Erland Jensen, Torslunde, arbejdsmand
P. Jensen, Torslunde, mejerist O. Lindegård, Ishøj og parcellist Rasmus Rasmussen, Tranegilde.
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På et bestyrelsesmøde blev handel om
areal til byggegrund afsluttet med baron
Lercke, Benzonsdal, 7.000 kvadrat alen
til en pris af 75 pr. alen. Efter flere bestyrelsesmøder forelå tilbud om bygning af
butik med beboelse m.m.
Tilbud på 34.800 kr. fra tømrermester
Anders Andersen, Torslunde blev modtaget. Byggeriet blev igangsat og den 13.
december 1919 kunne butikken åbnes.
Efter at man havde ansat uddeler Chr.
Andersen 1. december 1919, har åbningen af butikken sikkert været en stor
begivenhed for bestyrelse og medlemmer. Man mangler beskrivelse fra denne
åbningsdag. Ifølge optegnelser startede
brugsen med 98
medlemmer den
20. juni 1919.

Man kan tale om god tilslutning af medlemmer ved starten, men dette medlemsantal har ikke været konstant. En periode
har medlemstallet været under 50, men
både større interesse for brugsen og bygning af beboelseshuse i omegnen har
været medvirkende til, at man nu ved
jubilæet har et medlemstal på 331.
SYV UDDELERE
I den forløbne årrække har man haft syv
uddelere. Nogle har været ansat få år,
men tidligere kaffehandler Olsen, Taastrup, som i 1926 overtog uddelerpladsen, varetog dette hverv i 19 år til han i
1945 ønskede at forlade pladsen. Efter
endnu en uddeler overtog
nuværende uddeler Egon
Nielsen stillingen i 1959.
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Denne periode under Nielsens ledelse af
butikken er sikkert den mest bemærkelsesværdige.
Da Nielsen overtog uddelerpladsen, blev
butikken moderniseret, den havde da
ikke undergået store forandringer siden
1935, hvor der var sket en tilbygning til
daværende butik og lagerrum.
Denne modernisering blev foretaget
med en vis skepsis, man ligesom ikke
rigtig troede på nogen stor fremtid for
brugsen, den var på dette tidspunkt inde
i et dødvande.
Dog tiden gjorde denne skepsis til skamme. Omsætningen steg, og i løbet af få
år, talte man allerede om at udvide butikken. Imidlertid havde man i 1959 måttet
sælge en del af brugsens areal for at skaffe penge til moderniseringen, så når man
nu tænkte på at udvide var grunden for

lille til at tage en ombygning af det omfang man måtte ønske.
12 FORMÆND
Efter mange samtaler i bestyrelsen fandt
man ud af, at skulle brugsen udvides,
måtte den flytte.
Efter nogen søgen fandt man en egnet
grund i det nye Vestervangkvarter, som
var under udbygning.
På hjørnet af Ishøj Bygade og den nye
vej, Friggasvej kunne man af TorslundeIshøj Sogneråd købe en velegnet byggegrund.
Resultatet blev, at man besluttede at købe denne grund af Sognerådet og flytte
brugsen hertil. Da man endelig i 1965
den 14. september, kunne flytte varelager
til den nye butik, var det til helt ændrede
butiksforhold man flyttede.
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Butikken var blevet en moderne selvbetjeningsbutik med kontant betaling.
Inden længe blev uddeler og bestyrelse
klar over, at her havde man været heldig,
her havde man truffet den rigtige beslutning. Udvidelsen var den helt store succes, og den omsætning man havde kalkuleret med for at forretningen kunne svare sig, blev glædelig overskredet, så brugsen i det sidst forløbne regnskabsår nu
har haft en omsætning på 1.857.745 kr.
Brugsen beskæftiger nu foruden uddeler,
2 faste medhjælpere samt en ekstra hjælp
på travle dage.

Brugsen har haft sine vanskeligheder at
kæmpe mod, og det har da også givet sig
udslag i skiftende bestyrelser og formænd. Der har i tidens løb været 12 formænd, dog må tilføjes, at en formand
har holdt ud i 13 år, en anden i bestyrelsen i 28 år, heraf som formand i 3 år.

KVINDELIGE MEDLEMMER I
BESTYRELSEN SIDEN 1930
Nævnes må også kvindernes indsats i
foreningens bestyrelse. Det første kvindelige medlem blev valgt i bestyrelsen i
1930, siden har der uafbrudt været kvindelige medlemmer i bestyrelsen, den meste tid, også nu, 2 kvinder i bestyrelsen.
Nu afdøde fru Karen Jørgensen, Ishøj,
blev i 1932 valgt ind i bestyrelsen og var
bestyrelsesmedlem til 1954 hvorefter fru
Jørgensen valgtes som formand. En stilling som hun beholdt i 2 år. hvorefter
dette måtte opgives på grund af svigtende helbred, men vor forening
er stolt over at have haft måske den første kvindelige
brugsforeningsformand i Danmark.
En vigtig ting for en forretning
er, at have dygtige regnskabsførere og efter i mange år at
have haft lokale regnskabsførere er foreningen i 1968 gået
over til, at få ført regnskabet af
FDB’s regnskabscentral, hvor
også revisionen nu foretages.
Den stadige vækst af omsætning og foreningens stadig solide økonomi, har lokket bestyrelsen med formanden, Rasmus Olsen i spidsen til, i anledning af foreningens 50 års jubilæum, at
invitere medlemmer samt repræsentanter
for F.D.B. og Andelsbanken til en festlig
sammenkomst i Ishøj Forsamlingshus.

Ovenstående ordlyd er sendt til Roskilde Tidende som en pressemeddelelse med ukendt forfatter.
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KONKURRENTERNE PUSTER
Tiden efter jubilæet i 69 var ikke sjov.
Allerede i tresserne begyndte privatbilismen at tage fart – alle skulle have en bil
– og med det kom også borgerne i Torslunde og Ishøj Landsby rundt i det store
”fristelsesland”.

1970´erne ændrede danskernes indkøbsvaner. De unge, travle familier begyndte
at efterspørge ”Stop og Shop” faciliteter,

der havde det hele.
Allerede den 1.maj 1973 kom den første
”trussel” da A til Z Familiemarked åbne-

de i første etape af Ishøj Bycenter ved
Ishøj Strand. Familiemarkedet kunne
sælge varer til priser, som mange gange
lå langt under Brugsforeningens indkøbspris – og det kunne naturligvis ikke
lade sig gøre på lang sigt. Det blev ikke
bedre, da Bilka i 1974 åbnede i Hundige
Storcenter – for slet ikke at tale om åbningen af City 2 den 30. oktober 1975 kl.
12 med det kæmpe store varehus OBS.

Nu kunne Brugsforeningen for Torslunde-Ishøj og Omegn godt se skriften på
væggen. Der blev virkelig sadlet om i
forretningen på Friggasvej. Det gik også
meget godt til at begynde med, men henne om hjørnet ventede ????.
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KOMMUNEN VILLE MED DJÆVLENS VOLD OG MAGT BEVARE
BRUGSEN I ISHØJ
Fra Ishøj Kommunens side med Per
Madsen i spidsen var man meget bekymret over eventuelt at miste den sidste
dagligvareforretning for borgerne i både
Torslunde og Ishøj Landsby. Der skulle
findes en løsning og den kom naturligvis
også.
Umiddelbart efter 75 års jubilæet gik
bestyrelsen for Brugsforeningen i gang
med at se fremtiden i øjnene.
Man lavede nye vedtægter pr. 19. april
1995 og rekonstruerede Brugsforeningen
med indgivelse af begæring til Erhvervsstyrelsen, som herefter fik følgende orslyd …...

Trods ihærdige forsøg på at få tingene til
”at køre” må bestyrelsen give efter og
acceptere et tilbud fra Ishøj Kommune
om at købe grunden med bygninger og
derefter leje lokalerne. Det skete pr. 19.
juni 1996 til en pris af 600.000 kr.
Brugsen på Friggasvej holdt ud i endnu
12 år, men måtte smide håndklædet i
ringen den 23. september 2008. Inden da
havde man sendt anmodning om opløsning, jf. lov om erhvervsdrivende virksomheder § 21 til Sø- og Handelsrettens
Skifteretsafdeling den 28. august 2008.
Den 2. oktober 2008 sluttede Skifteretsbehandlingen af virksomheden, som derved blev erklæret opløst.
En 89 årig æra var slut !
Foto: Ukendt Tekst: Peter Kay
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Juletradition genindført
For 25 år siden startede en tradition på
Bredekærgård i forbindelse med Thorslunde-Ishøj Lokalhistoriske Forenings
kæmpe julemarked den 1. søndag i advent. Dengang var det borgmester Per
Madsen, som fik overrakt en meget stor
juledekoration, til Ishøj Rådhus.
Den tradition blev ”hængende” indtil
borgmester Per Madsen valgte at gå på
pension og til et par år efter, at førerskabet blev overtaget af den nu siddende
borgmester, Ole Bjørstorp.
Efter at traditionen har ligget i dvale i 17

Holdet bag sidste
Jazz på Gårdspladsen

år blev den genoplivet ved dette åres
julestue på Bredekærgård. Her fik borgmester Ole Bjørstorp overdraget en
kæmpe stor juledekoration - designet af
Jane Molberg – opbygget på en stor trærod, så stor at der skal to mand til at bære den.
Desuden blev dette års julestue atter en
kæmpe succes – ”køberne” strømmede
ind på Bredekærgård for at finde den
rette julenisse, dakoration og måske en
lille julegave.
Tekst & foto: Peter Kay
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Mortens aften med maner
Forenings traditionelle
Mortens And aften blev
igen i år en kæmpe
succes. Ikke nok blev
billetterne til dette
arrangement revet
væk på meget
kort tid.
Et sådant arrangement bliver

kun en succes
når tre faktorer er i top: gæsternes humør – maden og underholdningen. Alle
tre ting blev opfyldt til fulde. Gæsterne
var fra første minut i tophumør, især
efter formandens lille historie om fortiden på egnen. Så kom den sprøde and
med alskens tilbehør, tilberedt af Ole
Kok. Efter kaffen kom gæsterne rigtig i
stemning.
Aftenens højdepunkt var lagt i hænderne på smørtenoren Per Jellum,
Han og pianisten Louise Schrøder
underholdt med alskens sange og Tekst
viser til stor glæde for tilhørerne.
Tekst & foto: Peter Kay

En Juletræsfest som ikke glemmes
4. juledag er traditionen tro børnenes
fest i Ishøj. Den stor Juletræsfest i Ishøj
Skolehal have i julen mere end 325 børn
og voksne til at danse om det syvenhalv
mester høje grantræ i selskab med den
store nissefamilie. Godteposer og sodavand gjorde ikke glæden mindre hos
børnene, medens de voksne indtog deres
kaffe med velsmagende kringle.
Mere end 325 forventningsfulde juleglade børn og voksne mødtes til årets helt
store gammeldavs juletræsfest i Ishøj
Skolehal 4. juledag.
Julestemningen var – HELT I TOP!

Det veloplagte firemands nisseorkester
med forsanger 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 kærlig behandling. Senere kom de gamle og nye
sanglege.
Mellem sanglegene fik børnene sodavand og slikposer og de voksne kaffe og
kringle.

Foto: Peter Kay

Tekst & foto: Peter Kay
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Gule ærter med Kim Sjøgren

Mere end 250 medlemmer fik en uforglemmelig aften først i 2020.
Ikke nok med at OLE KOK’s gule ærter
med sul, flæsk og kogt pølse smagte
himmelsk, men så sandelig også aftenens
underholdning.

I over en time tryllebandt violinsprællemanden Kim Sjøgren - godt hjulpet af
klaverbokseren Allan Steen - forventningsfulde medlemmer. Gennem fortællinger og anekdoter blev alle klogere på
komponister og violinmusikken.
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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
SSN 0902-6592

Kontingent 2019:

75 kr. for enlige
100 kr. for husstand
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ARRANGEMENTER
Bredekærgård
Bredekærgård
Bredekærgård
Bredekærgård
Bredekærgård

Heksejagt
Generalforsamling

Bredekærgård
Bredekærgård
Bredekærgård
Bredekærgård/Jægerspris Slot
Thorsbro Vandværk
Bredekærgård
Bredekærgård
Bredekærgård
Bredekærgård
Bredekærgård
Bredekærgård
Ud i Det Blå
Bredekærgård
Bredekærgård

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

