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De epidemier ! ? ! 

Et krus te på Stokrose og lidt røgelsestræ, 

suppleret med en varm drik tilberedt på 

Basilikum mod tre og firdagsfeber og lidt 

Isop mod hosten – hvor svært kan det 

være. 

Nu er det nok ikke i Hildegard af Bingens 

urtebog, man skal finde løsningen på vore 

dages virusangreb. Hildegard levede i det 

12. århundrede og selv om hun er aner-

kendt for hendes lægekunst og urtemedi-

cin, var det den russiske botaniker Dmitri 

Iwanowski, der i 1892 påviste den første 

virus. Han opdagede at vand fra en syg 

tobaksplante kunne inficere en rask. Og 

han påviste, at det smittestof, der frem-

kaldte den såkaldte mosaiksyge på tobaks-

plantens blade, kunne passere igennem så 

fintmaskede filtre, at bakterier ikke kunne 

trænge igennem. 

I dag oplever vi jævnligt virussygdomme, 

men få er så omsiggribende som den Co-

vid-19 infektion vi oplever nu. Alligevel 

har vi faktisk haft flere end vi lige tænker, 

måske fordi de ikke ramte netop os og 

Danmark særligt hårdt, eller måske bare 

fordi vi glemmer hurtigt. 

 Den spanske syge fra 1918 kostede ca. 

500 millioner livet, heraf ca. 15.000 i 

Danmark. 

 Den Asiatiske influenza fra 1957-58 - 

AH2N2 kostede omkring en million 

menneskeliv. 

 

 

 HIV som første gang blev registret i en 

blodprøve fra en mand i Kinshasa, Con-

go i 1959 kostede ca. 32 millioner men-

neskeliv. 

 Svineinfluenzaen A(H1N1)v blev opda-

get i foråret 2009 og kostede omkring 

300.000 menneskeliv. 

 Ebola blev identificeret i 1979 og koste-

de omkring 11.000 menneskeliv. 

 Og så er der jo Corona eller Covid-19 / 

SARS-CoV-2, som vi kan følge i daglige 

opdateringer. 

Listen vil ikke ende her. Vi vil opleve flere 

store virusudbrud i fremtiden.  

Forskere peger på 3 væsentlige ting, der er 

fremmende for store virusudbrud. 

1: Den stigende urbanisering og globalise-

ring gør, at nye virusudbrud kan sprede 

sig hurtig. Vores måder at bo skaber 

basis for de her perfekte virusstorme. 

2: Den måde vi, verden over, driver inten-

sive landbrug og driver rovdrift på vo-

res natur. 

3: Den stigende sociale ulighed i verden. 

Tre ting, siger forskerne, som skaber gun-

stige forhold for spredning af vira. 

 

Undskyld, det var ikke meningen at sprede 

gru og utryghed, men når man nu står 

midt i denne Corona problematik bliver 

historikeren i mig nysgerrig.  

Steen Skovhus 
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Foto: Ukendt 

Bestyrelsen i Thorslunde-Ishøj Lokalhistoriske Forening har set i øjnene, at 

der i disse tider ikke kan afholdes generalforsamling, som vi kender det! 

Derfor har bestyrelsen gået andre veje og er kommet til det resultat, at gen-

nemføre generalforsamlingen, her i bladet: 
 

Dagsorden 
1:  Valg af dirigent  

 Udgår 

2:  Formandens beretning 

Corona år 2. Det var ikke lige det, vi 

havde forestillet os ved sidste års gene-

ralforsamling. Den blev afholdt dagen 

før Danmark blev lukket ned. Sommer-

jazzen 2020 måtte vi hurtigt acceptere 

ikke kunne afholdes, men RockaBillyen i 

september skulle blive det helt store… 

troede vi. Sammen med Bredekærgård 

og Kultur og Fritid havde vi sat det helt 

store releaseparty op. To dage med høst-

fest, jazz og RockaBilly – nu skulle vi… 

men nej, alt forblev lukket. Ingen fest, 

ingen Mortens And, ingen julestue, in-

gen juletræ, ikke noget som helst og så 

alligevel var der et lille hul - foredrag. 

Kulturelle arrangementer, hvor man sad 

i biografopstilling og gik ind ad den ene 

dør, ud ad den anden og sprittede og 

sprittede, så kunne man. – Det holdt så 

kun til et enkelt arrangement med Egon 

Clausen, tidligere lære på Ishøj Central-

skole og Vibeholmsskolen, så var den 

dør også lukket og det er den fortsat. 

Det betyder selvfølgelig ikke at vores 

gamle forening går i hi – nej, det har blot 

givet muligheder for noget andet.  

På arkivet er vi ved at registrere og ny-

organisere vores mange genstande. Vi 

havde også en kort periode i efteråret, 

hvor vores tapre frivillige kunne genop-

tage arbejdet på arkivet. Lige nu sidder I 

med et ekstranummer af vores blad i 

hånden, ikke blot på grund af denne al-

ternative generalforsamling, men fordi vi 

har haft mere tid til at grave gode histo-

rier frem. Egentlig er der basis for man-

ge ekstranumre, hvilket vi så ikke har på 

bedding, men glæd jer for historierne vil 

blive bragt. 

På sidste års generalforsamling præsente-

rede vi et stor overskud, og held for det, 

for vores indtægter er i den grad for-

svundet i 2020. Vi har heldigvis en rigtig 

god og stor medlemsskare, men vi kan 

se, at der også går lidt svind i den. Jeg 

forstår godt, at man i disse tider kigger 

lidt på sine forskellige medlemsskaber 

man har, men jeg håber og tror, at så 

snart vi kommer tilbage, vil foreningen 

igen opleve medlemstilgang.  

I skal i hvert fald vide, at I er savnede og 

at vores forening stadig har brug for 

engagerede medlemmer og frivillige.  
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Foto: Ukendt 

3:  Regnskab 

 

 Kommentar til regnskabet sendes pr. mail til formand@ishoejlokalhistorisk.dk 

Selvom vi ser os nødsaget til, at afholde 

vores generalforsamling på denne lidt 

amputerede måde, så tager vi revanche.  

Så snart det bliver muligt at samles igen, 

vil der blive indkaldt til en ekstraordinær 

generalforsamling. 

Slutteligt vil jeg bruge min beretning til 

at mindes en mangeårig frivillig på arki-

vet Jørgen Mortensen, også kaldet scan-

ner Jørgen, som gik bort efter længere 

tids sygdom.  

Jørgen var gennem mange år nærmest 

fast inventar på arkivet, engageret og 

altid i godt humør og en rar person at 

tale med. I de senere år blev Jørgen ramt 

af cancer, men det forhindrede ham ikke 

i at komme på arkivet.  

Vi har sagt farvel til et dejligt og nærvæ-

rende menneske  

 

– kære Jørgen, æret være dit minde. 
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4: Beretning fra arbejdsgrupper  

 Der foreligger ingen beretninger 

 

5:  Forslag, herunder kontingentforslag 

 Der er ikke indkommet nogen forslag. 

 Kontingentet foreslås uændret 

 Kommentar til dette punkt sendes pr. mail til formand@ishoejlokalhistorisk.dk 

 

6:  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 

  Finn Snebang Christensen, suppleant - modtager genvalg 

  Richard Bast, suppleant - modtager genvalg 

 

Ønskes andre personer indvalgt på de forskellige poster bedes mail herom sendt 

til formand@ishoejlokalhistorisk.dk 

 

7:  Eventuelt 

 Skulle der være kommentar til dette punkt bedes dette mailet til  

 formand@ishoejlokalhistorisk.dk 

 

Alle kommentarer skal være formanden i hende senest den 15. april 2021. 

Det er bestyrelsens håb, at generalforsamlingen ’21 kan gennemføres på denne måde. 
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Foto: Ukendt 

Foto: Peter Kay 

 

Jeg er født d. 26 september 1947 på fru 

Frandsen`s fødeklinik i Glostrup. Min 

mor, far og jeg boede hos min morforæl-

dre på Solhøj. 

Det første der står for mig er en 3 hjulet 

cykel. Der var linoleum på en del af gul-

vet i stuen under spisebordet. Det stod 

midt på gulvet, så jeg kunne cykle om-

kring det.  

I stuen var der en høj kakkelovn og jeg 

husker, at der til tider stod en plade med 

Marengs. Min mormor bagte meget, og 

hun holdt høns, så der altid var friske 

æg. Måske var det derfor, der hver uge 

blev bagt en kringle, en mørk og en lys 

roulade samt to sandkager, ifald der 

skulle komme nogen forbi til kaffe. 

Dengang kom folk altid lige ind til en 

kop kaffe og en snak. I vores nu fortrav-

lede hverdag, er det ikke tilfældet - vores 

dag er ofte skemalagt, - det der med lige 

at falde ind hos venner er ikke det sam-

me mere. 

Vi boede på en lille ejendom, med hest, 

køer, grise og høns. Der blev også dyrket 

jordbær, asparges, og bær. Min far var 

udlært gartner og fik opstillet en 

”Bakke”, hvor der kunne dyrkes toma-

ter, og agurker, som også blev sendt på 

torvet, altså på Israels Plads – der hvor 

Torvehallerne ligger i dag. 

    Min barndom på Solhøj 
         ….. nedskrevet af  Stig Nielsen 

Min mor - som nok er troværdig - har berettet for mig, at jeg er undfanget i vores stue 

på Lille Solhøjvej 8. Det skete 3. juledag 1946, lige her hvor jeg sidder og skriver om 

mine første år på Solhøj. 

Foto: Ukendt 

Foto: Ukendt 
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Foto: Ukendt

Tilbage til mig !  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jeg blev selvfølgelig passet af mine mor-

forældre. Der var ikke nogen form for 

kommunal pasning dengang. For mig 

var det rigtig godt, for jeg kom til at få 

meget viden om egnen, og hørte mange 

fantastiske historier. 

Der kom mange handlende – der kom 

bagere: om tirsdagen Larsen fra Kilde-

brønde Mølle, om lørdagen Glimsholdt 

fra Røde Vejrmølle og ikke mindst Bern-

hardt fra Hedehusene. Han kom onsdag 

- og ikke at forglemme - med fløde-

skumskager lige inden eftermiddagskaf-

fen om søndagen.  

Der kom tre slagtere, ostemand, fiske-

mand, og resten af vores varer kom mæl-

kemand Jørgensen med fra Thorslunde 

Brugsforening. 

Skulle der ellers handles, var det i Taa-

strup det foregik. Her boede lægen, bog-

handleren, tøj- og manufakturhandleren, 

sagføreren, Taastrup Cykelimport og 

Hedes Møbler. 

 

I 1949 -1951 blev Solhøjvej ført igen-

nem til Baldersbrønde. Inden da var der 

en cykelsti langs gartneriet Solhøj til Bal-

dersbrønde. Der var en poststi forbi 

Tanghuse, over Truelsmarken til Hede-

husene. 

 Posten brugte 

denne sti indtil 

i begyndelsen 

af 70erne.  

Vores post 

kom og kom-

mer stadig fra 

Hedehusene 

 - derfor har vi 

postnummer 2640 Hedehusene. 

 – Vi er omkring 30 husstande i Ishøj 

Kommune, som ikke kom med, da den 

øvrige del af kommunens adresser fik 

2635 Ishøj – Vi i Solhøj bliver til stadig-

hed ”glemt”. 

 

Det med Hedehusene er lidt svært, for 

telefoncentralen var Taastrup, og vi har 

altid ligget i Torslunde-Ishøj Kommu-

ne/Ishøj Kommune.  

Foto: Aasmul 

Foto: Ukendt 

Foto: Ukendt 
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Tilbage til fortiden  

Min morfar havde i 1931 købt Solhøjvej 

60 for 5.100,00 kr. mod at sælgeren måt-

te blive boende til leje for 100,00 kr. om 

året.  

Ejendommen ligger på hjørnet af Tors-

lundevej og Solhøjvej. I 1950 blev mine 

forældre forpagtere af ejendommen, dog 

drev min morfar stadig jorden.  

Jeg blev endnu passet hos mine morfor-

ældre og det gjorde, at jeg kom meget 

med min mormor på besøg hos hendes 

søskende i København. Når min mor-

mor var på besøg hos veninderne, sad 

jeg så og hørte på al den ”damesnak”, 

der foregik. 

Den første gang jeg så fjernsyn var hos 

Niels Jen´s og Signe. De boede ved Ishøj 

Mejeri på Pilemøllevej i Ishøj Landsby 

og havde sønnen Elo, der var maler og 

ungkarl.  

Han havde købt et fjernsyn, og en folke-

vogn. På fjernsynet så jeg Andy Pandy 

lejer og ler, som programmet hed. 

 

Min far arbejdede på Sukkerhuset i Kø-

benhavn. Han tog afsted med det første 

tog fra Hedehusene hver morgenen kl. 

5:30, og min mor tog med bus 127 til 

Vindinge, hvor Reerslev-Vindinge kom-

munekontor lå. 

 

Mine legekammerater 

Der var ikke så mange børn på Solhøj. 

Jeg legede med Jørgen og Karin hos 

Bent Andreasen, som var søn af gartne-

riet Solhøj.  

Desuden var der Bodil Olsen, som var 

datter af pantefogeden i Reerslev-

Vindinge Kommune – Lis og Leif Niel-

sen boede i Solhjem ved skoven og så 

var der alle børnene fra Barfredshøj og 

Torslundegården.  

Børnene fra familierne Gromada - med 

blandt andet Birte Lindgren - legede jeg 

også meget med. 

 

Bent Andreasen var som tidligere nævnt 

søn fra gartneriet Solhøj, så der kom jeg 

også ofte.  

Der foregik mange ting - der var blandt 

andet en dam med guldfisk, som vi en-

gang forsøgte at fange, men de vendte 

alle buen i vejeret og var døde.  

Vi puttede alle de døde halvrådne fisk 

op i en spand og tog dem med til min 

morfar. 

Han skældte og smældte og sendte os 

retur med de døde fisk - hvorfor ved jeg 

ikke. 

Foto: Sylvester Hviid 
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Min kærlighed til dans 

Ella Kofoed´s Danseskole har også sat 

sit præg på hele egnen – hun havde dan-

seskole i næsten alle forsamlingshuse i 

miles omkreds. Jeg startede i begyndel-

sen af halvtresserne med at gå til dans i 

Ishøj Forsamlingshus.  

Da der dengang, ligesom i dag, var man-

gel på herrer, blev jeg tilbudt at danse 

gratis på de forskellige hold hun havde i 

Reerslev Forsamlingshus, på Roskilde-

kroen, på Sengeløsekroen, på Kildebrøn-

de Kroen, for til sidst at slutte af på Lip-

perts Hotel i Taastrup  

 Jo, jeg var en meget habil danser, som – 

når jeg selv skal sige det – pigerne svær-

mede om. 

Ella Kofoed havde det med at parre de 

forskellige dansere. Højden skulle og 

kemien skulle passe. 

Fru Kofoed var også lidt af en ”Kirsten 

giftekniv” – Jeg var så heldig at møde 

min kone, Jytte på danseskolen på Kilde-

brønde Kro.  

Min skoletid 

Da jeg skulle i skole, ville min mor ikke 

have at jeg kom i Ishøj Skole, for der 

underviste pastoren fra Torslunde, Eigil 

Georg Miland Petersen. Jeg kom i stedet 

på Roskilde Private Realskole på Dron-

ning Margrethes Vej 6.  

Jeg skulle nu med 

bus 127 til Roskil-

de. Samtidig var jeg 

så heldig, at jeg 

kunne køre sam-

men med min mor 

om morgenen og 

hjem om eftermid-

dagen, men hun skulle kun til Vindinge. 

I bussen havde vi faste pladser. Der var 

mange skolebørn med bussen, både ud 

og hjem. I Roskilde var der både Kate-

dralskolen, og den katolske skole.  

Foto: Ukendt 

Foto: Ukendt 

Foto: Skolefoto 



10 

 
Da min skolegang forgik i Roskilde, blev 

vi elever tvunget til at gå til konfirmati-

onsforberedelse i Roskilde hos pastor 

Klarskov – så i dag kan jeg bryste mig af 

at være blevet konfirmeret i Roskilde 

Domkirke. 

 

Mig som spejder 

I 1957 var en af mine skolekammerater 

fra Fløng blevet ulveunge i Baldersbrøn-

de hos Balderne – de gule spejdere. En 

ny verden åbnede sig for mig, da jeg var 

enebarn. Jeg blev spejder og det tog det 

meste af min fritid, så det blev spejderri 

de fleste dage.  

Når jeg cyklede til Baldersbrønde, var 

det somme tider sammen med Pilegårds-

manden Hans Hansen, der var hjemme-

værnsmand i Baldersbrønde. 

Både Hjemmeværnet klubhus og skyde-

bane samt vores spejderhytte lå ved si-

den af hinanden ved grusgraven. 

 

Samarbejdsaftalen opsagt 

I 1962 fik jeg opsagt min ”samarbejds-

aftale” med skolen. En af mine meget 

gode spejdervenner’s far var smedeme-

ster i Høje Taastrup, og der blev jeg an-

sat som arbejdsdreng for en kort perio-

de. Dette gav mig mange minder og me-

gen indsigt i, at bedrive et håndværk.  

Som mange andre kom jeg på Osted Fri- 

og Efterskole i 1962/63 - det er nok den 

bedste skoletid, jeg har haft. Herefter 

kom jeg i tømrerlære hos tømrermester 

Gunnar Christiansen i Kildebrønde. 

Mit svendestykke ! 

- Et helt nyt liv begyndte for mig. 

 

Tekstredigering: Lise Due og Peter Kay 

Foto: Gunnar Christiansen 

Foto: Spejderkammerat 
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Folk skal rystes sammen ved fest 
Det var overskriften på tre eminente Introduktionsfester for nye borgere i  
Torslunde-Ishøj Kommune for 50 år siden. 

Dagbladet i Taastrup var ikke sen til at gå i marken - efter at idéen var luftet 
i midten af  januar 1971 - for at spørge de tilflyttende borgere hvad de syntes 
om at lave en ”Velkommen til Ishøj” - fest. 

En mægtig god idé 

”Ideen er fantastisk 

god” siger Karen Pe-

tersen, Ishøj Cen-

trum. Hun flyttede i 

november 1970 til 

Torslunde-Ishøj fra 

Viborg. 

”Her er dejligt at væ-

re”, siger hun videre, men tilføjede i ube-

stemte vendinger, der talte for sig selv: 

”Man ved ikke rigtig noget om noget”! 

Har De fået personlige kontakter blandt 

beboere i kommunen? 

Karen Petersen trak lidt på svaret: ”Jeg 

lægger ikke skjul på, at en velkomstfest-

fest vil være velkommen”. 

  

Wenche Rothner, 

Ishøj Centrum, der 

havde boet i Torslun-

de-Ishøj i to år, følte 

sig ikke tiltrukket af 

ideen. 

”Vi er alle nye her, og 

det gør, at man har let 

ved at komme i kontakt med hinanden. 

At mange har små børn giver også en 

god kontaktflade. Jeg går på aftenkursus 

på Vibeholmskolen og har derigennem 

skabt mange kontakter i kommunen. I 

hvert fald føler jeg ikke behov for flere”. 

 

B. Toldbod, Ishøj 

Centrum, flyttede til 

Torslunde-Ishøj i 

efteråret 1970 fra 

Brøndby:  ”Når man 

kommer hertil mang-

ler man kontakt til 

foreninger, og jeg tror 

der er mange som ikke tager initiativet til 

at skabe den selv. Det vil kunne ske ved 

introduktionsfesten. Ensomhed er ikke 

et personligt problem, men jeg ville ger-

ne kende lidt mere til mine naboer - me-

re end blot de 3 gange jeg har set dem. 

Et lidt mindre upersonligt forhold uden 

at det skal blive sladderagtigt. I den for-

bindelse mener jeg også en introdukti-

onsfest ville være en god ide”. 
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Slægtsforskning 6. april kl. 17:00-19:00 
Bredekærgård 4. maj kl. 17:00-19:00 
Gratis entré 1. juni kl. 17:00-19:00 
 7. september kl. 17:00-19:00 
 

Ideen til Velkommen til Ishøj-festen 

kom fra den konservative viceborgme-

ster Henrik Tøstesen Berg. Han mente, 

at festen ville kunne forebygge, at de 

mange tilflyttere, der i de kommende år 

fik bopæl i Torslunde-Ishøj, kom til at 

føle sig fortabt i vrimlen. Ideen havde 

han givet som forslag til kommunalbe-

styrelsen, som formentlig på dens næste 

møde vil behandle det: 

”Festen går ud 

på, at tilflytterne 

ved arrangemen-

tet, der skal fore-

gå i Vejlebrohal-

len, skal dels præ-

senteres for de 

tilbud, som fin-

des i kommunen, 

(foreninger, orga-

nisationer, klubber m. v.) og dels skal 

have lejlighed til at knytte de første per-

sonlige kontakter” sagde Henrik Berg på 

kommunalbestyrelsesmødet den 2. fe-

bruar 1971. Alle kommunalbestyrelses-

medlemmerne syntes det var en rigtig 

god idé.. 

Da kommunalbestyrelsen havde vedta-

get arrangementet endeligt, var der alt 

det praktiske som skulle tilrettelægges. 

Meget hurtigt ”stirrede” øjnene mod 

kommunens ”pauseklovn”.   

Han gik straks i gang.   

Stedet for afholdelsen var ligesom fast-

lagt på forhånd til Vejlebrohallen. Han 

mente ikke, at man bare kunne bede folk 

om at komme til en flad kop kaffe, lidt 

underholdning og foreningssnak. Der 

skulle andre ”boller på suppen”. Ud-

gangspunktet var dog, at det ikke måtte 

koste penge. Hjernen blev ”lagt i blød”. 

Da PK kendte lidt til underholdnings-

branchen i forvejen blev Henrik Tøste-

sen Berg’s forslag vendt lidt på hovedet. 

 

… fortsætter næste side 
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Politisk behandling 

På kommunalbestyrelsesmødet i april 

kunne formanden for det kulturelle ud-

valg, socialdemokraten Per Madsen be-

rette: 

”Fredag den.14. maj skal den såkaldte 

introduktionsfest i Torslunde-Ishøj hol-

des. Den kommer til at koste omkring 

12.000 kr. og bliver for alle tilflyttere i 

perioden 1. januar 1970 – 31. marts 

1971 , så de kan lære hinanden bedre at 

kende og lære de 

”offentlige” folk at 

kende, samt høre om 

de muligheder, der er 

i kommunen. Festen 

holdes i Vejlebro-

Hallen. 

Der vil blive sendt 

skrivelse til de tilflyt-

tere, der kan blive 

tale om, og festen vil 

forme sig således, at 

der først bliver en 

times topunderhold-

ning med lokale og 

landskendte kunstnere, hvorefter der 

bliver dans, ligeledes til et top-orkester. 

Vejlebro-Hallen vil blive omdannet til 

restaurant, og det er den samlede kom-

munalbestyrelses håb, at festen vil opfyl-

de sin mission. 

Først og fremmest håber man i øjeblik-

ket, at mange vil tilmelde sig, men skulle 

det knibe med det vil man udvide, såle-

des at tidligere og senere 

tilflyttere kan deltage”. 

Per Madsen nævnte ligele-

des, at en del forældre må-

ske ville have vanskeligt 

ved at finde »barnepiger« 

til deres børn, men det 

problem løses ved, at man åbner vugge-

stuen Puslingebo på Vejlebrovej, således 

at børnene kan blive passet her. 

Det vil komme til at koste 6 kr. for for-

ældrene, men så er der også mulighed 

for soveplads til alle 

børnene. 

”Bliver festen en 

succes, vil vi senere 

arrangere lignende 

introduktionsfester”, 

sagde Per Madsen. 

Kommunalbestyrel-

sen besluttede heref-

ter, at Peter Kay 

skulle stå i spidsen 

for det videre arbej-

de med tilrettelæggel-

sen og afviklingen af 

Velkomstfesten. 
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Tilrettelæggelse af den første fest 

Det endte med at alle tilflyttere inden for 

de sidste par år blev inviteret. Selve 

fremfindingen af alle navnene var et ka-

pitel for sig. PK gennemgik alle folke-

registerkort  

 

 

 

 

– dengang 

var der ikke EDB til at 

klare opgaven – og fremskaffede derved 

manuelt mere end 750 adresser på nye 

borgere, som hver skulle have en invita-

tion. Men da datoen for festen endnu 

ikke var fastsat, skulle adresserne hele 

tiden justeres. 

I stedet for at lave det til en børne/

voksen fest endte det med at festen skul-

le være for voksne, en fredag aften kl. 

20.00. Der skulle være mulighed for bør-

nepasning for vågne og sovende børn -  

der skulle være lokal underholdning - 

underholdning af en professionel kunst-

ner (måtte ikke være prangende, men 

skulle være nede på jorden) - et stor dan-

seorkester, så de voksne kunne få sig en 

sving om. 

Alt skred planmæssigt frem indtil alar-

men lød – ”Vejlebrohallen står i flam-

mer!” – PK var ikke sen, han sprang på 

cyklen og meget hurtigt kom han fra 

Kirkebjerggård i Ishøj Landsby til Ishøj 

Strand, hvor Vejlebrohallen ligger. Un-

der vejs flød tanker gennem hans hoved: 

Hvad gør vi med Instroduktionsfesten? 

Kan vi flytte den et andet sted hen. Er 

der et lokale i kommunen, der er stort 

nok til at huse de mange mennesker. 

Tankerne flød gennem hans hoved, ind-

til han nåede Vejlebrohallen. Det viste 

sig, at der var opstået brand i hallens 

tagkonstruktion. Nogle af håndværkerne 

var ved at afbrænde rest tagpap, men da 

vinden var rettet mod hallen, så havde 

ilden fået fat i hjørnet af hallen.  

En lettet PK cyklede tilbage til Kirke-

bjerggård og forsatte sit tilrettelæggelses-

arbejde. 

Selve det at man havde fået ideen til en 

fest for nye borgere var rygtedes til næ-

sten alle medier i Danmark. Alle var in-

teresseret i hvordan man kunne gennem-

føre sådan et arrangement. 
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Hjernen i blød 

Hverken Torslunde-Ishøj Kommune 

eller Vejlebrohallen havde nogensinde 

prøvet at lave arrangementer med om-

kring 1.000 gæster. Det var en udfor-

dring – så alle hjernecellerne blev sat i 

omdrejninger. 

De store linjer var ligesom politisk be-

sluttet i det kulturelle udvalg. Nu kom så 

spørgsmålene:  

Hvilke amatører og professionelle kunst-

nere skulle der entreres med? 

Hvor skulle vi få stole og borde fra? Da 

Vejlebrohallen var nystartet, havde de 

endnu ikke fået indkøbt de mængder, 

som skulle bruges. 

Hvordan skulle en scene opbygges og 

hvor stor skulle den være? – jo, spørgs-

målene hobede sig op! 

PK gjorde sammen med 

halinspektøren - nu afdø-

de Poul Nielsen - et 

kæmpe stykke arbejde for 

at gøre det hele så beha-

geligt som muligt for alle 

gæsterne. De brugte et 

par dage i enerum til at 

sætte struktur på tingene. 

Der skulle bruges to scener – en til taler 

og underholdning og en til et stort orke-

ster. Scenelys skulle arrangeres Følge-

spot skulle anskaffes. Bagvæggen i Vejle-

brohallen så ikke lige frem indbydende 

og farverig ud, så der skulle laves et eller 

andet til at ”Pynte”  

Det var så heldigt at en af medarbejder-

ne på kommunekontoret var gift med 

tegneserietegneren Engelmann. Han var 

villig til – for små penge - at male en 

kulisse til os. Hos Skandinavisk Teater 

Teknik blev indkøbt et 32 m2 kulisse 

lærred på 4x8 meter og tæpper til sideku-

lisser. På det tidspunkt var flere af loka-

lerne på Kirkebjerggård ikke taget i brug 

endnu, så i det store lokale på 1. sal blev 

det store lærred rullet ud. I løbet af et 

par dage havde Engelmann malet den 

smukkeste skov. Efter en uge malede 

han så byvåbnet på den anden side. Me-

get praktisk – det har været brugt ved 

adskillige arrangementer siden. 

Scenerne var et kapitel for sig. Det endte 

med at de skulle opbygges på paller be-

lagt med spånplader.  
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For at kunne holde styr på det hele blev 

der udarbejdet en ”huskeseddel”. Af den 

fremgår det: 

 Indkøb af 30 buketter med 4 tulipa-

ner med grønt til bordene. 

 14 store buketter med grønt til scene-

pynt. 

 Afhentning af projektører i Køben-

havn. 

 Hente 30 lange borde, 70 stole og 

barer i GreveHallen – 20 borde, 

380 store, tallerkener og kopper 

med bestik på Vibeholmskolen. 

 Leje af 400 glas hos Strandmar-

kens Serviceudlejning. 

 70 duge fra FIX 

 Hente bagtæppe og sidestykker 

på Kirkebjerggård og kulisser  

 til Dyrene i Hakkebakkeskoven 

 på Vibeholmskolen. 

 Vogne fra Teknisk Forvalt-

ning til diverse kørsler/

afhentninger 

 Ishøj Taxi for afhentning af 

kunstnere og medvirkende. 

 Hvordan skal kommunens 

foreninger præsentere sig 

bedst muligt. 

 

De sidste par dage inden fe-

sten skulle være var meget 

hektisk. Man begyndte at 

opbygge scenerne allerede 

dagen før – først scenen 

hvor taler og underhold-

ning skulle foregå, så ophængning af 

den store kulisse fra Kirkebjerggård og 

så til sidst scenen til det store orkester.  

Alt gik som planlagt, men ikke nok med 

det - en stor del af kommunens persona-

le stillede sig velvilligt til rådighed: Stå i 

baren, pusle om gæsterne, sørge for par-

kering,  børnepasning, ja, der var jo ikke 

den ting der ikke skulle laves - så alle var 

af huse for at lave en så fantastisk fest 

som overhovedet muligt til glæde for 

kommunens nye borgere. 
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Lokalavisen SYDKYSTEN havde fulgt 

tilflytterfesten meget intenst i hele plan-

lægningsperioden. 

I morgen fredag er Vejlebrohallen ram-

men om Torslunde-Ishøj Kommunes 

første tilflytterfest,. Der vil senere blive 

fulgt op af flere lignende »introduk-

tionsfester« for kommunen, efterhånden 

som antallet af tilflyttere er dertil. 

Baggrunden for festen er, at man har 

erkendt at de store tilflytninger, medfø-

rer visse tilflytningsproblemer for de nye 

familier. Man vil derfor prøve at skabe 

og formidle såvel kontakter som en bed-

re trivsel mellem borgerne. 

Samtlige foreninger i kommunen vil væ-

re repræsenteret ved festerne, for at kun-

ne give oplysninger om deres formål og 

program. 

Blandt de mange repræsenterede er … 

 Torslunde-Ishøj Idrætsforening 

 Ishøj Touring Club 

 Ishøj Kulturcenterforening 

 Konservative,  Socialdemokraterne, 

Venstresocialisterne, Radikale Ven-

stre og Venstre   

 A.O.F og F.O.F. 

 Ishøj og Torslunde menighedsråd 

 Forældreforeningerne ved Ishøj Sko-

le og Vibeholmskolen 

 Strandens Boldklub af 1950 

 Torslunde-Ishøj Pensionistforening 

 Midiklubben 

 Lions Klub, Torslunde-Ishøj 

 Venstre i Torslunde-Ishøj 

 Menighedskredsen 

 Ældreklubben 

 Ishøj Ungdomsklub 

 Ishøj Ungdomsskole 

 Den kommunale Aftenskole 

 Strandens Ungdomsklub 

 Torslunde-Ishøj Bibliotek 

 Det Danske Spejderkorps, som ved 

festen ikke alene vil gøre opmærksom 

på deres eksistens, men som også vil 

prøve at få hvervet nogle ledere 

blandt de mange tilflyttere. Det er 

nemlig sådan, at spejderkorpset får 

flere og flere medlemmer efterhån-

den, som de mange tilflyttere kom-

mer til kommunen, men til gengæld 

varer det noget, før »de nye« engage-

rer sig rigtigt, hvorfor man ret hurtigt 

kan komme ud for et problem med 

manglende ledere. 

Efter de oprindelige planer skulle festen 

koste 12.000 kroner. Det var dette beløb 

kommunalbestyrelsen bevilgede. Efter-

hånden som man er kommet rigtigt i 

gang med planlægningen af arrangemen-

tet er udgifterne skåret ned til 9-10.000 

kroner, hvilket må siges at være billigt 

for en fest med over 600 gæster. 

Det bliver ikke nogen kedelig fest. For-

uden de mange foreningsstande er der 

underholdning af bl.a. Erico Lund og 

Kjøllers-singers, samt dans til The Party-

Band. 

I morgen afholdes tilflytterfesten 
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Der er ingen tvivl om, at man har ramt 

det rigtige i Torslunde-Ishøj Kommune 

med introduktionsarrangementet, hvor 

tilflytterne får oplysning krydret med 

god underholdning. 

”Efter alt at dømme må både initiativta-

gere, arrangører, deltagere, ja selv skepti-

kere nu være enige om, at introduktions-

fester for de nye tilflyttere, er det helt 

rigtige. Torslunde-Ishøj Kommunes ar-

rangement i Vejlebrohallen var nemlig 

en kæmpe-succes, og der kan ikke være 

megen tvivl om, at man gjorde ret i at 

kalde den ”Introduktionsfest I”, for den 

må simpelthen følges op”, skrev SYD-

KYSTEN. 

Festaftenen ind-

ledtes af vice-

borgmester, ma-

jor Henrik T. 

Berg - der er den 

oprindelige initi-

ativtager til vel-

k o m s t f e s t e n . 

Han redegjorde  

for tankerne bag 

arrangementet.: 

”I den forgangne, kedsomme vinter hav-

de vi her i kommunen, i lighed med så 

mange andre kommuner, en løbende 

»trivselsdebat«, hvor der fra forskellig 

side blev rejst tvivl om, det ville være 

muligt at leve en ordentlig, menneske-

værdig tilværelse i det nye bymiljø, der er 

under opbygning i Ishøj Strand-området. 

Fra kommunalbestyrelsens side efterlyste 

vi kraftigt - men desværre tildeles forgæ-

ves – nogle forslag og ideer, der kunne 

afhjælpe den formodede mangel på triv-

sel og den formodede miljøfattigdom i 

de ny kvarterer”, sagde major Berg. 

 

Ankenævn 

Det konservative kommunalbestyrelses-

medlem kom med et godt forslag til en 

slags ankenævn, hvor beboere kunne 

henvende sig, når bureaukratiet - hvad 

enten det var statsligt, kommunalt eller 

privat - truede med at kvæle dem.  

Ankenævnet blev straks nedsat, og det 

blev suppleret med en »servicetelefon«, 

hvor man kunne henvende sig med den 

slags små, praktiske problemer af for-

skellig art som tilflyttere - og vel for den 

sags skyld undertiden også ældre beboe-

re - kunne have vanskeligt ved at finde 

en løsning på andre steder. 

”Hvis DE f. eks. har uløste problemer. 

så kan De trygt ringe på telefon 99 19 25 

- men altså kun i kontortiden”, sagde 

Henrik T. Berg . 

Dette resultat var naturligvis udmærket, 

omend måske lidt beskedent i betragt-

ning af det omfang, debatten havde haft. 

Introduktionsfesten blev en kæmpesucces,  

som må følges op 
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Kommunens opgaver 

Henrik T. Berg fortsatte: ”Jeg prøvede 

derfor i ensomme stunder at analysere 

kommunens forhold til beboerne, for at 

finde ud af, om kommunalbestyrelsen på 

væsentlige punkter svigtede en eller an-

den opgave af trivselsmæssig betydning. 

Herved nåede jeg frem til den opfattelse, 

at det først og fremmest er kommunens 

opgave at sørge for en hensigtsmæssig 

fysisk ramme om borgernes liv, i form af 

velplanlagte boligområder, veje, kloak-

ker, skoler, -børneinstitutioner, pensio-

nisthjem og pensionistboliger, bibliote-

ker, sportsfaciliteter og mødelokaler, og 

jeg synes egentlig, at Torslunde-Ishøj 

Kommune - sin hidtidige lidenhed til 

trods - er ganske godt på vej med at ska-

be denne ramme. 

Man må jo i denne forbindelse huske på, 

at hverken Rom eller Ishøj - uden sam-

menligning i øvrigt - blev bygget på en 

dag, selvom det for Ishøjs vedkommen-

de, måske nok ser sådan ud i øjeblikket”. 

Choktilstand 

”Kommunen skal altså danne rammen, 

men den kunne måske derudover påtage 

sig den opgave at gøre tilflyttere bekendt 

med, hvad der i øvrigt foregår i området. 

Det kunne hjælpe tilflytterne med at  

blive revet ud af den choktilstand af kor-

tere eller længere varighed, som en flyt-

ning uvægerligt hensætter en familie i. 

Familien kunne blive optaget på en nem-

mere måde i det dagligliv, som nu en-

gang leves her på stedet”. 

”Både af menneskelige og økonomiske 

grunde er det værdifuldt, at tilflyttere 

hurtigt føler sig hjemme, således at den 

karakter af »gennemgangslejr«, som nye 

boligområder ofte har i starten, ikke for-

mår at sætte sit præg alt for stærkt”. 

»1984« 

”Løsning af denne kommunale opgave 

må ikke ske på nogen påtrængende må-

de, for selvom samfundet måske mere 

og mere kommer til at ligne den gruop-

vækkende fremtidsfantasi, som George 

Orweil så glimrende har beskrevet i sin 

roman » 1884«, så har folk her i landet 

dog stadig en grundlovsfæstet ret til at 

være i fred og passe sig selv, hvis det er 

det, de ønsker. 

Men for de mere udadvendte og kon-

taktsøgende prøver vi i aften forsøgsvis 

at løse kommunens formidlingsopgave 

gennem afholdelse af denne fest, og jeg 

bør nok forklare, at når festen i aften 

hedder »I«, så er det fordi den - hvis den 

bliver en succes - skal efterfølges af et 

ikke nærmere bestemt antal af lignende 

fester for de 10.000 tilflyttere, der ventes 

her i området det kommende par år”. 
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Tekst 

Ældste og yngste borger  

Borgmester Kai Laursen glædede sig 

over den store interesse og tilslutning til 

festen. Han fortalte kommunens nye 

borgere om Torslunde-Ishøjs historie, 

der strækker sig helt tilbage til Ærtebølle 

tiden, hvorfra der er fundet bopladser 

ved Tranegilde by. Den historiske beret-

ning sluttedes med en forklaring af by-

våbnet, som indeholder megen mytologi. 

Kai Laursen præsenterede herefter kom-

munens ældste og yngste borger.  

”Det var noget andet, dengang jeg kom 

til Torslunde”, sagde aftenens ældste, 

den 86-årige Poul Sjøgren. ”Da var byen 

kun et par hjulspor”. Det var i 1908 - da 

stenbroen i Taastrup blev lagt. 

Aftenens yngste sagde ikke så meget. 

Det var den godt seks uger gamle Chri-

stensen fra Ishøj Strand, der endnu ikke 

har fået fornavn. Lizzie og Poul Chri-

stensens søn kåredes fornyelig som bor-

ger nr. 5.000. Han tog det hele med op-

højet ro. ”En dag vil han nok gøre store 

øjne, når han opdager, hvad han har væ-

ret udsat for i aften”, sluttede borgme-

ster Kai Laursen. 
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Foto:  Peter Kay 

 

Ishøj-børnene 

Aftenens underholdning var ikke den 

mindst vigtige del af festen, og her var 

der sørget godt for de nye borgere. 

Det er svært at udnævne noget som høj-

depunktet, for alt var godt. Lærer Poul 

Kjøller optrådte -sammen med lshøj-

børnene, der høstede stor succes med 

deres sange, selv om de af festens konfe-

rencier kaldtes »Kjøllersingers«. 

Ind imellem talerne optrådte Bakkens 

Pjerrot, Erico Lund med klovnerier og 

gamle bakkeviser.  

Endelig opførte en klasse fra Vibe-

holmskolen et uddrag af Dyrene i 

Hakkebakkeskoven. 

Musikken til den 

e f t e r f ø l g e n d e 

dans blev leveret 

af Metronomes 

indspilningsorke-

stret »The Party 

Band«, der satte 

»swing i futterne«. 
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Idrætslederpris 

Midt på aftenen uddelte borgmester 

Kai Laursen to idrætslederpriser på 

hver 500 kroner, som var skænket 

af et privat firma. Prisen blev givet 

til to ledere, som havde gjort et 

stort arbejde i årets løb. 

Fra Torslunde-Ishøj Idrætsforening 

var det håndboldlederen Flemming 

Kristiansen, som modtog prisen og 

fra Strandens Boldklub var det Otto 

Friis, der var formand og kasserer 

for foreningen, samtidig med at han 

trænet ungdomsfodboldsspillerne. 

 

Melding fra Puslingebo kl. 22:00 

Puslingebo i Ishøj Centrum var i afte-

nens anledning parkeringsted for alle de 

børn, hvis forældre var til fest i Vejlebro-

hallen. Kl. 22 lød meldingen fra ”parke-

ringen” at der var lukket og slukket og 

musestille bortset fra i køkkenet, hvor 

personalet med ro i sindet startede afte-

nens fortæring. Alle børnene lå nemlig 

allerede på det tidspunkt rundt omkring i 

rummene på store madrasser og sov. 

Kun fra spædbørneafdelingen hørtes der 

ind imellem et grynt eller to.” 

”Vi har ærlig talt været ret glade for, at 

alle de 39 børn, der var meldt til, ikke er 

kommet”, indrømmede børnehavelede-

ren, fru Ruth Mectoi. ”Her er kun 27, og 

jeg forstår egentlig ikke, hvor resten bli-

ver af, hvis det er rigtigt, at hallen er så 

fuld, som den skal være”.  

Forklaringen var muiigvis, at festdelta-

gerne i sidste øjeblik havde forbarmet sig 

over disse poder og taget dem med i 

hallen. Men ellers viste det sig altså som 

en udmærket ordning, at kommunen 

arrangerede børneparkering i forbindelse 

med arrangementet. 
Tekstredigering: Peter Kay 

Korrektur: Lise Due 

Foto: Dagbladet, Sydkysten og Peter Kay 

Fortsætter i nr. 3  JUNI 2021 

HUSK at betale kontingent 
— Vi mangler betaling fra over 80 medlemmer 
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