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Museumsprojekt  
Thorsbro 

Det fredede Thorsbro Vandværk i Tors-

lunde er et af de ældste og mest centrale 

steder i hovedstadsområdets vandforsy-

ningsnet. Det gemmer på en historie 

som er nærværende for hundredetusinde 

borgere, uden at man i det daglige over-

hoved skænker det en tanke. - At kunne 

tage sig et bad, lave sin morgenkaffe og 

vaske sit tøj, er ting som er helt naturlige 

i vores hverdag – vandet er der jo bare. 

Men vandet er der kun fordi, at nogen 

har tænkt tanker, lagt rør, bygget pumper 

og vandværk m.m. I hele dette spindel-

væv er Thorsbro Vandværk en hel natur-

lig portal til oplevelsen af 

vandforsyningens historie. 

I et spændende forsøg på at få 

denne historie fortalt på en 

levende og indsigtsfuld måde, 

har man igangsat et pilotpro-

jekt under titlen ”THORSBRO 

– Porten til byernes vand”. 

med henblik på, at bevare og 

fortælle den gode historie om 

Thorsbro Vandværk og vand-

værkets betydning for Ishøj 

Kommune. Historien bliver fortalt af 

fagspecialisterne Lis Engquist, Grethe 

Pontoppidan og Thomas Tramp Peder-

sen i samarbejde med Ishøj Kommune 

Thorsbro Vandværks Museumsforening 

og Thorslunde-Ishøj Lokalhistoriske 

Forening. 

Se mere om det spændende projekt på 

vores hjemmeside under menupunktet 

Thorsbro Vandværk. 

Steen Skovhus 

Selv om Coronaen har lagt det meste ned,  

har vi holdt fanen højt! 
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Foto: Ukendt 

Zone-Redningskorpsets 
kranvognsstation ved Jægerkroen 

I en Zone-Redningskorpset-telefontavle 

står anført en station:  

Greve Strand  

Hundige 66A.  

Ved hjælp af TDCs 

arkiver kan man spore 

telefon-nummeret til 

Jægerkroens Autoser-

vice" ved Svend J. Hansen på adressen 

Ishøj Strandvej 78.  

Carl Hansen, som er søn af Svend Han-

sen og bor i Canada, er idemanden bag 

denne artikel, og han beretter …. 

Den halve telefon 

Telefonnummeret på tele-

fontavlen er vores nummer 

og viser 66A – det er en 

"halv" telefon   og det 

frembringer et minde fra 

dengang. 

Min far var meget fortørnet 

over at vi ikke kunne få en hel telefon. 

Han tog det meget seriøst, at det var en 

Zone-station det her. Hvordan pokker 

skulle folk kunne få fat i ham hvis led-

ningen altid eller bare nogle gange var 

optaget. 

Lige meget hvor meget han brokkede sig 

til telefonselskabet hjalp det ikke et hak. 

Det kulminerede med, at han skrev en 

artikel til en avis for at fortælle verden 

om hvor åndsvagt det var, at man til 

sammenligning i en barbersalon, som 

fandtes i et af de større luksus hoteller i 

København, havde en telefon ved hver 

barberstol, så kunden kunne sidde og 

samtale medens han blev barberet og 

klippet. 

Jeg synes jeg kan huske, at min far blev 

gjort til grin for offentligheden, hvilket 

ikke hjalp på hans humør. Men slutresul-

tatet virkede nedslående på ham og han 

lod det løbe ud i sandet og levede vist 

med den halve telefon resten af sin tid i 

Jægerkroens Autoservice. 
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Foto: Ukendt 

Vi flytter på landet 

”I mit tolvte år flyttede min familie en-

deligt langt om længe fra København, til 

stor glæde for mig der altid havde ønsket 

at kunne bo på landet. Det var i 1949, 

min far havde arrangeret et lejemål med 

Jægerkroens ejer, som også ejede huset, 

hvor vi skulle bo med tilhørende værk-

sted. I hovedbygningen var der beboelse 

i den ende, som vender ud mod Køreve-

jen og bagtil lå værkstedet. 

Kranvognen var min fars store stolthed! 

Den havde han ejet i et par år og brugt i 

sin autoreparations virksomhed, inden vi 

flyttede ud til Jægerkroen.  

Min Far så en mulighed og så kom han i 

tanke om at køre for Zone-Rednings-

korpset, fordi skadede motorkøretøjer 

blev droppet på vores parkeringsplads 

på vej fra Køge til København eller om-

vendt. Det   

skete tit at 

de beskadi-

gede køre-

tøjer med 

fører og 

evt. passa-

gerer måtte 

vente på en kranvogn fra bestemmelses-

stedet, inden de kunne komme videre. 

Det ville jo være meget praktisk, hvis 

min far kunne transportere dem videre, 

da han jo alligevel havde en kranvogn 

stående. 

Sådan blev det så til at min far kom til at 

køre for Zone-Redningskorps. Kranvog-

nen blev malet om til trods for, at det 

ikke var så længe siden, at, den var blevet 

malet orange med blå skærme. Min fars 

første uniform var en kasket og en brugt 

militærkappe, som han dekorerede med 

Zone-mærker og -knapper. I mellemti-

den fik han taget mål til en rigtig Zone-

Redningskorps-uniform med spidsbuk-

ser, ridestøvler og hele ”pibetøjet”, som 

han så frem til med stor forventning. 

Min Far var imidlertid syg, allerede da vi 

flyttede fra København og det blev ikke 

bedre med tiden. Han var kommet til 

skade som 24 årig, da han var Falck-

redder, han var med til at redde en hest, 

som var gået i en mose og da den nervø-

se hest var kommet op på tør jord spar-

kede den og ramte min far i skridtet og 

knuste hans ene testikel. Han nægtede at 

tage på skadestuen og med tiden udvik-

lede det sig til kræft. Da hans nye Zone-

uniform langt om længe kom, havde han 

tabt, sig så meget, at den var blevet alt 

for stor til ham. Om støvlerne sagde 

han, de ligner nogle raflebægre, hans ben 

var blevet så tynde. 

Eventyret varede kun nogle få år til han 

måtte opgive forretningen, men i den tid 

det varede, oplevede vi en masse takket 

være Zone-Redningskorpset. En masse 

biler blev transporteret mellem Køben-

havn og Køge og sommetider til Nykø-

bing Falster Der nåede jeg aldrig at kom-

me med, fordi jeg var enten i skole eller 

på arbejde, mine små søskende derimod 

var tit med på de ture. 

Foto: Ukendt 
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Kranvognen 

Kranvognen stod som regel parkeret til ven-

stre for den venstre indkørsel bag et stål-

trådshegn så den kunne ses af de forbikøren-

de. Førerhuset var ligesom alle andre 1934 

Bedford modeller, men kassen bagved var 

kortere og højere og med et gelænder der 

startede bag førerhuset og fortsatte nedad 

bag til. Baghjulene var noget større end for-

hjulene og den havde bagskærme, som var 

forsænket ind i siderne af karossen. Selve 

kranen havde foruden håndtaget med to 

positioner for høj og lav gearing også et hjul, 

som kunne sænke og løfte selve kranen.  

En dag da kranen havde været sat i høj stil-

ling kørte mekanikeren vognen ind i værkste-

det for at lave et eller andet ved den og på 

det nærmeste løftede taget af værkstedet. Jeg 

mener at kunne huske at 34'eren havde skrå-

stillet differentiale hus, det gik de væk fra i 

1935.  

Drama skal der til 

Nogle mere dramatiske begivenheder ople-

vede vi da også af og til. 

Jeg husker blandt andet et ældre ægtepar 

som boede lige i nærheden, de havde en 

bokser-hund som hed Hof. De elskede den 

hund over alt på jorden, og da den blev syg 

og senere afgik ved døden tilkaldte de min 

far. "Svend du må komme med kranvognen, 

Hof ligger i sin kasse og vi vil bede dig om at 

køre ham til København til en hundegrav-

plads. Men du må endelig køre stille og for-

sigtigt, helst ikke mere end 30 kilometer i 

timen." Min Far lovede at efterkomme deres 

ønsker. Men ligeså snart 

han var ude af syne gav 

han den gas. Ja hvad 

gør man i sådan en 

situation, det er let at 

føle sig lidt til grin. 

En anden gang skete 

der noget alvorligt lidt 

henne ad vejen. Først 

lød der et brag efter-

fulgt af en skrabende 

lyd som syntes at vare 

en evighed. En stor 

tung lastbil læsset med 

sække var på vej mod 

København, da en varevogn som kom fra 

Ishøj, kørte ud foran den og blev ramt midt 

på passagersiden. Varevognen blev skubbet 

sidelæns henved 20 - 30 meter, førerdøren 

sprang op og blev revet af og kom under 

bilen sammen med føreren, alt imedens de 

kurede hen ad vejrabatten. 

Foto: Ukendt 
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Foto: Ukendt 

Foto: Peter Kay 

 

Foto: Ukendt 

Foto: Lise Due 

Både min far og mor styrtede af sted for at 

yde hjælp. Først da så min far at føreren lå 

fastklemt under bilen og han løb alt hvad 

remmer og tøj kunne holde hjem for at hen-

te kranvognen. I mellemtiden var der to sko-

lebørn {mine klassekammerater) som var 

kommet op at køre og som endnu sad i bi-

len, min mor fik dem hevet ud og lagt hen i 

grønsværen hvor hun tog sig af dem. De var 

heldigvis ikke kommet særligt slemt til skade. 

Jeg synes at jeg kan huske, at der var noget 

med en brækket arm. 

Kranvognen stod som altid parkeret ud mod 

vejen, men bag et fire fod højt ståltrådshegn. 

Det forcerede min far i et spring og i løbet af 

ingen tid var han tilbage og fik løftet varebi-

len op så de kunne få manden ud. Jeg synes 

det         forekommer 

         mig, at han 

          overlevede. 

                 Nogen 

                   havde 

           ringet efter 

            Falck, min 

             far havde  

          nok at se til 

    og fik ikke ringet efter en Zone-

ambulance før han havde fået manden red-

det ud. 

Nu kommer det bedste af det hele og det har 

min far pralet med mange gange siden: Zo-

nen's ambulance kom trods forsinkelsen 

alligevel først, det var de jo kendt for og når 

man er søn af en Zone-redder har man lov 

til at vise en smule stolthed måske oven i 

købet prale lidt." 

Benzinstandere 

Apropos min mor. Hun havde tjansen at 

passe vores to BP standere til benzin. Min 

Mor blev træt af at hive i den håndpumpe, 

og når folk så, at det foregik med håndkraft, 

skulle de kun ha' fem liter. Min Far prøvede 

at få BP til at forstå, at det ikke duede og bad 

om at få elektriske pumper. Det ville de ikke 

gå med til, da vi ikke solgte nok benzin. 

Så ringede han til Caltex. De var mere end 

villige til at give os nye pumper og oven i 

købet en lift og en stor kompressor, det kun-

ne ikke være bedre. 

Caltex blev senere til Texaco. På et tidspunkt 

var der Texaco tanke på begge sider af Køre-

vejen. 

Fo-Foto: Privat 
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Foto: Ukendt

Bag Vallensbæk Kro 

"Det var en tidlig forårsdag omkring 

1950, frosten var næppe gået af jorden. 

En familie var kørt ud til deres sommer-

hus, som lå tæt ved stranden bag ved 

Vallensbæk Kro. Da abonnenten var 

kørt dertil, var jorden god og hård, men i 

løbet, af dagen var frosten gået af, jor-

den var blevet blød og da min far og jeg 

ankom i vores gamle Bedford fra 1934, 

sad abonnentens bil i til akslen. 

Nu gjorde min far noget, som jeg bagef-

ter syntes var 

mindre smart, og 

jeg kan kun und-

skylde det med, 

at han muligvis 

ikke var helt klar 

i hovedet, min 

far havde visse 

tendenser, idet 

han var temmelig 

glad for visse 

mærker nemlig 

Tuborg og Carls-

berg, og det kun-

ne godt være, at han havde fået bare en 

tår for meget, i hvert fald nok til at have 

indflydelse på hans dømmekraft. Med-

mindre at han troede, at de meget store 

baghjul på Bedford'en kunne holde sig 

flydende bedre end de små forhjul på 

den lille bil som sad fast. I hvert fald 

bakkede han op foran bilen, satte en 

krog i og jeg blev beordret til, at nu kun-

ne jeg bare hejse løs. Det resulterede i, 

som naturen allerede havde foreskrevet, 

at den lille bil blev løftet op og så var det 

bare at køre fremad, men ak og ve, i det 

samme sekund som Bedfordens hjul 

kom i omdrejninger, sank de ned i den 

bløde jord. Far havde ellers gået rundt 

og følt på jorden ved at trampe på den 

og gøre ved, jo den lod da til at være 

solid nok. Men der er trods alt en vis 

forskel på en ganske normal mands vægt 

sammenlignet med vægten af en kran-

vogn med en personbil hængende i kro-

gen. Vi tog kro-

gen af og kørte 

kranvognen så 

langt frem som 

wiren tillige med 

forlænger og 

kæder tillod, 

hvorefter vi prø-

vede at hive den 

stakkels lille bil 

frem. Det resul-

terede bare i at 

Bedforden kørte 

endnu mere fast. 

Foto: Ukendt 

7 
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”Se”, sagde fatter, "hvis nu det træ der-

ovre havde stået, lidt nærmere, kunne vi 

have ført kablet under kranvognen og på 

den måde hive den ud", men det gjorde 

det altså bare ikke. Fatter gik nu ind på 

kroen for at låne telefonen og ringe hjem 

efter nogle store brædder som lå og flød 

omme bagved. Vi havde en stor lukket 

kassevogn til reparation, far bad vores 

mekaniker om at lægge brædderne og 

nogle flere wirer i den og bringe dem ud 

til "ulykkesstedet", imedens syntes fatter, 

at han lige så godt kunne udnytte vente-

tiden med at nyde en bajer, medens jeg 

fik en sodavand. Der gik en evig tid før 

mekanikeren ankom med de brædder, og 

da han endelig viste sig i døren, var han 

sølet til i mudder. Det viste sig, at han 

var kørt fast med den store kolods af en 

kassevogn og havde prøvet at komme fri 

ved egen hjælp, hvilket det ikke blev 

bedre af. Vi måtte nu ud og tage bestik 

af situationen. Han havde set kranvog-

nen, og det var vel meningen, at han ville 

bakke hen til kranvognen for at læsse 

brædder og kabler af så han ikke skulle 

slæbe dem alt for langt. Han nåede kun 

at komme rundt således at han holdt et 

godt stykke foran Bedford'en, men i en 

ret vinkel og åbenbart, da han ville bakke 

og dreje samtidig, satte den sig fast og 

der holdt han i til akslen. Så gik der et lys 

op for min far: "Der er det træ vi har 

brug for!" udbrød han. Vi fik sat en 

strop i bagenden af kassevognen som af 

gode grunde ikke rokkede sig af stedet, 

og fik hevet Bedford'en op på det tørre, 

dernæst var det den lille bils tur. Vi smed 

de beskidte brædder og wirer ind i kasse-

vognen og kørte hjem. Det var blevet til 

en lang hård dag til langt ud på aftenen, 

vi var blevet godt trætte og trængte til at 

komme hjem og få et varmt bad for ikke 

at tale om noget at spise. Næste dag var 

vi tidligt oppe for at bjerge kassevognen. 

Tænk sig alt det smadder bare for at 

trække en bil op som var kørt fast, det 

var vist en dårlig forretning men fatter 

gav aldrig op. 

 

 

Min far var Zone-mand til fingerspidserne 

og den ros skal han ha'! 

Med min fars alt for tidlige død  

den 15. oktober 1952, kun 39 år gammel,  

ophørte også et Zonen-eventyr  

på hovedlandvejen i Ishøj. 
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Slægtsforskning 1. juni kl. 17:00-19:00 
Bredekærgård 7. september kl. 17:00-19:00 
Gratis entré  
 
 

JAZZ på Gårdspladsen 
gennemføres når coronasituatonen i  
Ishøj tillader det 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

...følg med på foreningens hjemmeside 

www.ishoejlokalhistorisk.dk 
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Foto: Gunnar Christiansen 

Foto: Spejderkammerat 
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Det hele endte med, at der kom hen 

imod 650 borgere i Torslunde-Ishøj 

Kommune til fest i Vejlebrohallen. Over 

400 af dem var nye tilflyttere, resten ar-

rangører, foreningsmedlemmer m.fl. 

Kun en del kendte personager fra andre 

kommuner havde fået adgang, derud-

over var der kun plads til Ishøj-folk. 

Især i de sidste par dage op til festen har 

arrangørerne lydt noget hektiske. 650 er 

mange mennesker på én gang. Det var 

derfor en glædelig overraskelse, at plad-

sen mellem de opstillede borde var fin - 

så fin, at to personer sagtens kunne pas-

sere rækkerne uden at vælte noget un-

dervejs. 

Viceborgmester Henrik Berg, der var 

den, der fik ideen til festen, åbnede ar-

rangementet, 

h v o r e f t e r 

kommuneas-

sistent Peter 

Kay aftenen 

igennem hop-

pede ind i 

rollen som 

konferencier og holdt rede på de mange 

tråde. 

Den eneste af festdeltagerne, som var 

personligt indbudt, var forhenværende 

sognerådsformand Peter Eriksen, men 

derudover deltog bl.a. kommunens yng-

ste og ældste borger pr. 1. april. Der er 

ca. 86 års forskel. 

Når man siger A og tager hul på idégrundlaget for at lave en fest for nytilflyt-

tere, så må man også sige B og være på pletten, når det går løs.  

Derfor var DAGBLADET i Taastrup også på plads i Vejlebrohallen til Vel-

komstfesten den 14. maj 1971, og her er deres beretning: 

Ishøj-festen .. et godt eksperiement 

… fortsat fra APRIL 2021 
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     Ishøj-børnene med moderne børnesange 

og Hair-melodier - Hakkebakkeskoven 

med et aldeles uimodståeligt pindsvin, 

der udmærkede sig ved ikke at sige et 

muk under hele forestillingen - Enrico 

Lund som to slags gøgler af den rigtig         

traditionelle Bakken-

slags - prisværdigt få 

officielle taler, pris-

overrækkelser og lod-

trækninger - cafeteria

-priser helt nede ved 

jorden - et orkester, 

der med grundigt 

brug af Dansk-

toppen holdt ef-

fektivt sammen på 

det hele. 

Det var et eksperiment, og det kostede 

Torslunde-Ishøj Kommune knap 12.000 

kr., alt inklusive. Der har været gjort 

vrøvl i meget vrede vendinger over det 

beløb, men det kan vel ikke være urime-

ligt at anføre, at over 600 mennesker fik 

fornøjelse af pengene. 

Det er altid svært at lodde, om et ekspe-

riment har været en succes, og især om 

det har været en ubetinget succes. Det er 

en kendsgerning, at halvdelen holdt ud 

til det sidste, at dansegulvet var fuldt, når 

orkestret var i aktion, og så så det ud til, 

at folk hyggede sig meget godt ved bor-

dene. 

Det er et spørgsmål, hvor meget mere 

man med rimelighed kan vente af sådan 

et massearrangement. 

Lyden kiksede 

Det var viceborg-

mester ,  major 

H e n r i k  B e r g 

(kons.), der i sin tid 

fik ideen til en 

kommunalt arran-

geret tilflytterfest. - 

Er det lykkedes 

efter hensigten? 

”Indtil nu har det 

været vellykket, synes jeg (klokken var på 

vej mod halvtolv). Det er jo begrænset, 

hvor meget jeg har kunnet overskue i 

aftenens løb, men folks reaktioner har 

absolut været positive”, siger Henrik 

Berg og fortsætter: ”Jeg synes godt, vi 

kan gentage eksperimentet, for et ekspe-

riment har det været. Vi har aldrig prø-

vet den slags før, og jeg mener, det er 

gjort ganske godt.  

Der er selvfølgelig visse ændringer, der 

skal foretages foruden i programmet. 

Lydanlægget kunne nok trænge til en 

omgang”. 

Hvad det sidste angår, satte Berg finge-

ren på et ømt punkt ved arrangementer i 

Vejlebrohallen, som allerede gjorde sig 

gældende ved halindvielsen.  

Mikrofonerne sang med, endnu inden 

Ishøj-børnene nåede at sætte i med deres 

første nummer, og det blev de ved med 

til den bitre ende. 

Flere festdeltagere gjorde opmærksom 

på, at det var næsten umuligt at høre 

noget bare midt i salen. 
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Fru Birgit Olsen 

hørte til dem, der 

fremhævede denne 

svaghed, men i 

øvrigt mente, at det 

var gået meget 

godt. ”Nu er det 

nok mest tilflytter-

ne, der har fornø-

jelse af det. Jeg har 

boet her al min tid, men det har altid 

været lidt småt med den brede kontakt. 

Jeg tror nok, at det hjælper, efter at vi 

har fået hallen. Det var nok i høj grad et 

samlingssted, der manglede”. 

 

Børnene spurtede rundt 

Omkring 30 børn i alderen 5-10 år spur-

tede rundt mellem bordene under hele 

festen og morede sig dejligt. En af dem 

var 7-årige Helle, som lod sig villigt 

standse midt i en faneflugt - men var 

ellers ikke meget for at udtale sig om, 

hvad hun mente om arrangementet. 

”Jeg har kigget og 

sådan noget. Løbet 

rundt og kigget og 

leget", sagde Helle. 

Hvilket ikke lyder 

ophidsende, men 

damen var i hvert 

fald blussende i hele 

hovedet. Med me-

gen møje lykkedes 

det at få oplyst, at det bedste nu alligevel 

var Enrico Lund i hans klovnenummer. 

Min egen skyld, at jeg keder mig 

Det, der nærmede sig mest en kritik af 

selve festen, kom fra Helge Ørsted Pe-

dersen, der har boet i kommunen i halv-

andet år og i øvrigt sad og læste avis ved 

et af de bageste borde, da vi fandt ham:  

”Ja, jeg keder 

mig rædsels-

fuldt, men det 

er nok nærmest 

min egen skyld. 

Jeg tror bare 

ikke på at man 

kan lave en fest 

for folk, der 

ikke kender en 

levende sjæl i 

forvejen. Det kommer de ikke til på den 

her måde. Og så er det ærlig talt for dår-

ligt, at lydanlægget overhovedet ikke 

virker, det er temmelig horribelt, som 

det har teet sig i aften”. 

”Ellers vil jeg da gerne sige, at jeg er sær-

deles positiv over for kommunen. Kom-

munalbestyrelsen lader til at være meget 

fornuftig, den er bare belastet med et 

elendigt amt, der laver dødsensfarlige 

veje og ikke gør noget ved det!”, sluttede 

Helge Ørsted Pedersen. 

Alle de ny borgere var maget glade for 

den præsentation, som alle foreningerne 

i kommunen havde opstillet. De nye 

syntes, at de fik den information, de hav-

de brug for. Ligeledes var foreningerne 

også glade for alle de mange indmeldel-

ser, de fik. 
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Væk fra sovebymentaliteten. 

Arne Nyhuus var til 

gengæld mere end 

almindeligt velvillig 

til en omtale: 

” Det er godt! En-

delig noget, der kan 

rive folk op af start-

hullerne, lidt væk 

fra sovebymentali-

teten. 

At der så kan være et par skønheds-

fejl, det får være. Vi trænger til den 

slags i en kommune som denne.” 

Ved et af de »etablerede naboborde« 

sad sognets stedlige provst fra Tors-

lunde, Eigil Georg Miland Petersen 

og fru Jenny Johansen med respek-

tive kone og mand. Fru Johansen havde 

været ude på gulvet og fået knækket en 

brillestang, men var nu gået over til fi-

skefileterne.  

Provst Miland: ”Det er en god ide af 

kommunen - og folk bliver vel også ry-

stet sammen på dansegulvet. Der er jo 

det med alderen for mit vedkommende. 

Jeg synes også, orkestret laver alt for 

megen larm, men det må man vel finde 

sig i i den situation”. 

For langt mellem bordene til at kontak-

ten kunne blive til noget, sagde folk på 

vej hjem. 

”Vi hører jo et og andet, når folk er på 

vej hjem, og jeg kunne da godt tænke 

mig at give et par gode råd til kommu-

nen næste gang, den holder tilflytter-

fest”, sagde vognmand Poul Nielsen, 

Ishøj Taxi, der lå i meget nært samarbej-

de med arrangørerne af festen i Vejle-

brohallen. 

”Vi havde vogne ved Vejlebrohallen hele 

aftenen og kørte i a1t ca. 35 ture, og fæl-

les for dem alle sammen var, at folk sag-

de, at det havde været en fantastisk god 

og informativ velkomstfest. 

Det, der foregik på velkomstaftenen. må betegnes som succes. Kommunens allesteds nærvæ-

rende skattemedarbejder, Peter Kay kædede tingene på scenen sammen på helt professionel 

maner, og Vejlebrohallens inspektør Poul Nielsen med frue fik deres ilddåb som restauratø-

rer. Over 600 gæster var der, og de blev nydeligt betjent. 

Festråd fra taximand 
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Erfaringer fra Velkomstfesten  
Højttaleranlæg 

Højtaleranlægget svigtede fordi Hersted-

vestersenderen gik ind i forstærkeren på 

grund af de lange mikrofon- og højtaler-

ledninger. Hvis der skal afholdes en fest 

ti1, vil der i en højde af 5 meter over 

gulvet blive ophængt 2 store højtalere 

samt 10 og 20 m fra scenen i hver side 

blive ophængt mindre højttalere. Derved 

opnås fuld lyddækning af salen. Hallens 

højttaleranlæg er meget svær at få koblet 

ind, da der bruges retningsmikrofoner 

som ikke tåler reflekslyde fra højttalere. 

Scene 

Scenen skal være 13 cm (en palet) høje-

re så alle kan se. Scenen bør placeres for 

enden af salen, da dette giver en bord-

plads til 650-700 mennesker. Hvis sce-

nen stilles midt på langsiden af hallen, vil 

dette tage rigtig meget synsplads. Samti-

dig vil der kun er plads til omkring 400-

450 mennesker. 

Belysning 

Belysning skal kommunen selv sørge for, 

hvilket vil billiggøre ophængningen, da 

sidste regning fra Wolmer Nielsen ikke 

har kunnet godkendes. For den egentlige 

tilslutning anbefales EI-firmaet Ander-

sen & Jensen, Taastrup. 

Servering og borde 

Bordene kan rykkes mere sammen, men 

ikke 2 eller flere sammen, da det vil van-

skeliggøre servering og trafik. (Desuden 

skal bordplacering godkendes af brand-

væsenet). Der bør ikke serveres andet af 

mad end smørrebrød, i hallen, da hallens 

køkkenanlæg ikke er baseret på servering 

til 650 personer. 

Transport 

Det må forventes, at der stilles med flere 

”friske folk” til rådighed fra kommunens 

vejhold til transport af stole og borde fra 

Vibeholmskolen og Grevehallen. 

Parkering 

Det må tilrådes, at parkeringspladsen 

udbygges, og at reguleringen foretages af 

kommunekontorets personale, da dette- 

vil være besparende. 

Foreninger 

Det konstateredes, at nogle foreninger 

ikke havde lyst til at gøre noget ud af at 

få   flere medlemmer, hvorfor det må 

indskærpes foreninger, at deres stand er 

af en acceptabel udsmykning. 

Publikums og foreningers mening 

Man bør nok anmode foreningerne om 

at fremsende deres syn på Velkomstfe-

sten. Ved samtaler med nye borgere, 

som havde deltaget i festen fremgik det 

at disse i store træk havde været fuld 

tilfreds med aftenen.  

Den gennemgående utilfredshed gjaldt 

højttaleranlæg og ”Dyrene i Hakkebak-

keskoven”. 

Orkester og underholdning 

Orkesteret bør være på scenen fra start, 

hvilket også let kan lade sig gøre. Afte-

nen bør forløbe mere professionelt! ! ! ! 
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Tekstredigering: Peter Kay    Korrektur: Lise Due    Foto: Dagbladet, Sydkysten og Peter Kay 

Efter at succesen med Velkomstfesten 

var rygtedes over det ganske Danmark 

stod telefonerne ikke stille på Kommu-

nekontoret på Kirkebjerggård i Ishøj 

Landsby. Kommuner, som var blevet 

sammenlagt i 1966 ad frivillighedens vej 

og tvangssammenlagte kommuner i 

1970, ringede for at få flere oplysninger 

om vejen til den kæmpe succes, som 

velkomstfesten var.  

 Hvordan får man rystet en sammen-

bragt befolkning sammen” 

 Hvordan tilrettelægger man sådan et 

stort arrangement” 

 Hvordan gennemføres en fest med så 

mange mennesker” 

 Hvordan får man foreninger til at 

arbejde sammen, om at præsentere 

sine egne aktiviteter uden jalousi”. 

Spørgsmålene var mange. 

Forklaringen på at så mange kommuner 

i det ganske land henvendte sig var gan-

ske enkel. I 1966 sammenlagde mange 

sognekommuner sig frivilligt efter et 

”vink med en vognstang” fra Indenrigs-

ministeriet. Ikke mindst om udsigten til 

stordriftsfordelene – hvilket viste sig at 

være et stort blår i øjnene. I 1970 kom så 

sammenlægningen af alle de kommuner, 

som ikke selv kunne finde ud af at sam-

menlægge sig. Der var bare én ting In-

denrigsministeriet ikke havde taget med i 

”Guleroden” – SOGNEBØRNENE.  

I gamle dage havde hver sognekommune 

sit eget fodbold- og håndboldhold. Det 

viste sig at befolkningen i nabo sogne-

kommuner ikke kunne være i stue sam-

men og slet ikke, når der skete noget på 

grønsværen. To landsbyer, som ligger 

ved siden af hinanden, vil altid være ar-

vefjender. Tænk bare på SB50 og TIIF i 

tresserne – det var nærmest hadsk. 

Jo, en fest hvor alle arvefjenderne mød-

tes med deres foreninger mm. ville un-

der alle omstændigheder skabe ro og 

samhørighed.  
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