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FORMANDEN 
HAR ORDET 

I skrivende stund 
har vejret også fun-
det ud af, at det er 

sommer. Vi i Ishøj har vidst det længe. 
Sommerjazzen har været i gang siden 31. 
maj, og der har været leg i haven for 
børn og barnlige sjæle, så det manglede 
bare, at ham vejrmanden også vågnede 
op.  
Den store ombygning på arkivet er ved 
at være på plads.  
De mange indleveringer, specielt af for-
skellige papirer som historiske dokumen-
ter, foreningsprotokoller og andre spæn-
dende skrifter, som fortæller om livet i 
fortiden får langt bedre plads i det nye 
magasin.  
Tilgængeligheden og søgbarheden ved en 
bedre opbevaring kommer ikke bare ar-
kivet til gode, men gør det også meget 
mere anvendeligt for de mange brugere, 
der henvender sig. 
 
Næste step bliver at få selve arkivlokalet 
til igen at være et rart sted at komme. 
Det er et arbejde, vi tager fat på straks 
efter sommerferien, og jeg håber, at vi i 
starten af efteråret kan byde alle velkom-
men i et nyindrettet foreningslokale og 
Lokalhistorisk arkiv. 
 
Foreningens sommertur går som tidlige-
re nævnt til Esrum Kloster.  

Esrum Kloster blev oprettet i 1137 af 
Ærkebiskop Eskild som Cistercienser 
kloster.  
Ingen anden klosterorden opnåede stør-
re rigdom og magt i Danmark end netop 
Cistercienserne. Esrum Kloster blev så-
ledes også moderkloster til tre andre klo-
stre i Danmark, Sorø, Vitskøl og kloste-
ret ved Gudholm i Sydslesvig, samt to i 
Nordtyskland. Andre klostre udgik fra 
klosteret i Herrisvad i Skåne, som var 
Danmarks første Cistercienser kloster. 
Overalt hvor der blev oprettet klostre, 
opstod der store samfund af ordinerede 
og lægfolk, der drev landbrug, mølledrift, 
fiskeri og håndværk m.m. Faktisk fik 
munkene stor betydning som kulturbæ-
rere. Det er også dem, der gennem be-
skrivelser i de såkaldte årbøger har vide-
rebragte en stor del af Middelalderens 
historieskrivning. 

Som I kan forstå, er der ikke dømt som-
merferie i vor alle sammens forening, og 
jeg glæder mig i hvert fald til at hilse på 
Jer ved et af de mange arrangementer 
hen over eftersommeren og efteråret. 

Steen Skovhus 



3 

2. august kl. 10.00-13.00       SØNDAGSHYGGE 
Gratis adgang                                 Bredekærgård 

DET SKER 

2. august kl. 13.00                      SOMMERJAZZ 
Bredekærgård 

 
 Jenners 
 
 
 Swing 
 
 
 Service 

 
 
 
 
 
 
 
 

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

Jenners Swing Service består af kendte 
personer i fæstningsbyen Fredericia's 
musikmiljø.  
De spillede i de gode gamle dage fra 
først i 60´erne, bla. dansemusik og rock i 
både ind og udland. Medlemmerne spil-
ler blandt andet i Fredericia Big Band, 
Seven Up, Happy Jazz samt Svennes 
Dance Band. Vores erfaring er således 
omfattende, ligesom de musikalske ud-
foldelser spænder over flere forskellige 
genrer.  

I Jenners Swing Service har specialiseret  
i at spille fejende flot swingmusik, for-
uden de traditionelle populære jazz stan-
dard numre, hvilket er blevet fantastisk 
godt modtaget. Jenners Swing Service 
har siden etableringen i 1998, spillet ved 
mange forskellige arrangementer, og den 
særdeles lytteværdige musik har via 
"mund-til-øre-metoden" således opnået 
stor efterspørgsel. 
Jenners Swing Service’s motto er ”Altid 
liv og glade dage, altid fest og ballade”. 

LEG I HAVEN  
           - som i gamle dage 

Oplev bålhygge og sjove havespil fra 
gamle dage for hele familien i baghaven.  
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Foto: Arkiv 

DET SKER 

Opsamlingssteder 
BUS 1 
8:10 Solhøjvej 
8:15 Torslundevej ved kirken 
8:20 Ishøj Bygade ved Friggasvej 
8:25 Ishøj Bygade ved kirken 
8:45 Tranegilde Strandvej 
 ved Lærke Alle 
 

 
BUS 2 
8:30 Stationsforpladsen ved Netto 
 

BUS 3 
8:15 Bredekærgård 
8:45 Kærbo 
 Stoppestedet på Ishøj Boulevard 
 overfor Vejleå Kirke 

SKOVTUR 2015                                    9. august         
Esrum Kloster venter 

Vi kører fra Ishøj søndag morgen og 
sætter kursen mod Nordsjælland. Ruten 
er ikke på plads endnu - den sættes af 
vores turleder Stig, der finder en spæn-
dende rute. I løbet af formiddagen bliver 
der måske også plads til en øl eller vand. 
Det kunne være på havnen i Gilleje eller 
i byens gamle bymidte.  
Gilleleje ligger ved Sjællands nordligste 
punkt, Gilbjerghoved. Byen har formået 
at bevare en stor del af det oprindelige 
fiskerlejes idylliske små stræder og strå-
tækte gamle huse. Gilleleje er en livlig 

turist-, handels- og fiskerby med Sjæl-
lands største fiskerihavn som sit naturli-
ge centrum. 

Derefter sætter vi kursen mod Esrum 
Kloster, hvor vi spiser frokost. Efter 
frokost er der mulighed for at se kloste-
ret og den meget smukke park.  
Der bliver også serveret kaffe og kage. 
Hvis vejeret er med os, vil det foregå i 
Klosterhaven.  
Sidst på eftermiddagen går turen tilbage 
mod Ishøj. 

SKOVTUREN ER UDSOLGT 
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DET SKER  
30. august kl. 13.00                    SOMMERJAZZ 

Bredekærgård 

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

Sommerjazzsæsonen slutter af med Paul 
Harrison Band, som spiller rytmisk tradi-
tionel jazz på højeste niveau. Den popu-
lære engelske bandleader blæste sig lyn-
hurtigt frem som dominerende topnavn, 
da han indtog Danmark med sin klarinet 
og sax i 1998, og satte energisk fuld-
blodsjazz på plakaten.  
Paul Harrison kører særdeles effektivt 
med sin karakteristiske og eksplosive stil, 
tilsat et væld af overraskelser. Han har 
om nogen ramt et stort og loyalt publi-
kum i alle aldre, både i Danmark og 
uden for landets grænser, og markeret at 

kvalitet er hans varemærke hele vejen 
rundt. Et yderst catchy og melodisk re-
pertoire af traditionelle klassikere mikses 
med atypiske numre inden for genren, 
og det hele skydes af i en stor variation 
af jazzens rytmiske stilarter. 
Harrison disker op med et meget efter-
spurgt internationalt band, med fremra-
gende folk på alle poster.  

Paul Harrison Band 
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DET SKER 

HØSTMARKED      6. september kl. 10.00-15.00 
Bredekærgård 

JÆGERKROEN               7. september kl. 19.00 
Ishøj Kulturcafé                             Gratis adgang        

"Smagen af  Ishøj" 
 
Kom til det hyggeligste høstmarked i Ishøj.  
Her kan du købe lokale specialiteter og opleve masser 
hyggelige aktiviteter for hele familien. 
Arrangementet er ganske gratis og alle er velkomne. 

Sven Hilskov vil fortælle om Jægerkroens historie, især 
som han husker den som ung i 1960’ erne.  
I 1957 solgte navnkundige Kaj Sørensen (Lille Søren) 
kroen til Svens far Svend Aage Hilskov, der drev kroen 
indtil 1971. Sven bestyrede selv kroen i 1972. 
I 1950’erne var hverken telefon, radio eller bil alle-
mandseje. De fleste havde en cykel og lysten til at mødes 
med ligesindede var stor.  
Uanset vejr og vind stred man sig fra hver sin kant af 
kommunen til Ishøj for at gøre gymnastik, danse folke-
dans, høre foredrag eller deltage i vælgermøder.  
En gang i mellem var der bal. Så lå skoene i bagagebære-
ren og det kunne være en kold fornøjelse at få fødderen 
op af gummistøvlerne og ned i de iskolde laksko.  

Arrangør: Thorslunde-Ishøj Lokalhistoriske Forening og Ishøj Lokalhistoriske Arkiv 
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DET SKER 
13. september kl. 10.00-13.00         NATURENS DAG 
Brentevej 28, Tranegilde                     Skovhytten 

4. oktober kl. 10.00-15.00      SØNDAGSHYGGE 
Gratis adgang                                 Bredekærgård 

Naturen, hvor du bor 
 
Lokalhistorisk forening deltager igen i år i "Naturens dag". 
Vi mødes ved Skovhytten til en hyggelig dag for hele familien.  
Årets tema er "Naturen, hvor du bor", og vi præsenterer nogle af de gode mulighe-
der, der for at lære om vor lokale historie, mens man nyder naturen, hvor vi bor. 

LEG I HAVEN 
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DET SKER 

FOREDRAG                         12. oktober kl. 19.00 
Bredekærgård                                     Entre 50 kr. 

Børne-fotograf, bryllups-fotograf, portræt-fotograf, boudoir-fotograf 

INGE ÅSMUL 

 
Efter foredraget serveres en let anretning, og der bliver mulighed for stille 
spørgsmål til Inge Åsmul. 
Pris for foredrag og anretning 50,00 kr. - Der er et begrænset antal pladser. 
Billet kan købes via foreningens hjemmeside www. ishoejlokalhistorisk.dk 

I 1972 overtog Inge Åsmul, firmaet FO-
TOGRAF AASMUL efter sin moder, 
Margrethe Aasmul. Umiddelbart derefter 
flyttede Inge Åsmul firmaet til større 
lokaler på Køgevej i Taastrup og senest 
til patriciervillaen på Kirkevej 6. 
I 1988 rykkede tredje generation, Anne 
Aasmul, ind som nyuddannet fotograf, 
og traditionen med et godt samarbejde 
mellem mor og datter er videreført. 
Det er efter sigende lysten til at udfordre 
sig selv, at præstere det bedste og ikke 
mindst til at konkurrere, der har bragt 
Inge Åsmuls billeder og portrætter til 
sejre i et utal af konkurrencer i ind- og 
udland, og hendes kunnen 
viser de over 60 medaljer, 
som hun gennem årene har 
vundet i danske og interna-
tionale fotokonkurrencer. 
 
Inge Åsmul vil fortælle om 
to gamle brødre, Hans og 
Karl Olsen, der blev født i 

henholdsv i s 
1902 og 1903 
på proprietær-
gården Lyk-
kensgave, som 
lå tæt på Klov-
toftekrydset.  
Brødrene arvede Lykkensgave i 1975 og 
levede hele deres liv på gården.  
Alt forblev, som da deres mor døde i 
1930’erne. Brødrene var ugifte og stod 
selv for madlavning og ”rengøring”, og 
de dyrkede ingen form for selskabelig-
hed. Derfor var der ikke mange menne-
sker, der fik at se, hvordan de boede. 

Men alle vidste, at brød-
rene var velhavnede. 
Brødrene havde meget 
lidt kontakt med omver-
denen, men Inge Åsmul 
charmerede sig inden-
dørs med sit kamera og 
fik foreviget de to brød-
res livshistorie. 
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DET SKER 

10. november kl. 18.00        MORTENS AFTEN 
Baldersbækvej 2                                       Ole Kok 
Thorslunde-Ishøj Lokalhistoriske For-
ening afholder igen i år vores traditionel-
le Mortens aften arrangement i selskabs-
lokalerne hos Ole Kok. 
 
Vi skal selvfølgelig have andesteg denne  
herlige aften og desuden en dessert og 
kaffe.  
Ole Kok plejer at servere en dejlig vel-
smagende andesteg, og der er rigeligt af 
den, så der er lagt op til en dejlig aften 
med god mad i hyggeligt selskab. 
 
Efter maden vil der være musikalsk un-
derholdning og mulighed for en sving-
om.  

Pris    175,00 kr. 
Salg af billetter - se foreningens hjemme-
side www.ishoejlokalhistorisk.dk  eller 
kontakt Preben Kok på mail: pre-
ben@ishoejlokalhistorisk.dk eller tlf. 
40682681. 

20. oktober kl. 19.00       SLÆGTSFORSKNING 
Gratis adgang                                 Bredekærgård 

Slægtforskningskursus  
 

Kurset henvender sig til lettere øvede slægtsforskere. 
 

Udenlandske aner vil være et af temaerne. 
 

Tilmelding kan ske på e-mail til  
ibwo@ishoejby. dk 
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MÆLKEN 

Inden malkemaskinernes fremmarch i 
landbruget var det stort set udelukkende 
kvindernes arbejde at sørge for malknin-
gen og fremstillingen af både smør og 
ost.  
I det meste af Jylland blev malkningen 
altid foretaget i stalden, hvilket indebar 
at køerne om sommeren blev trukket 
hjem fra marken. Omvendt var det i Is-
høj. Her fik malkekøerne lov til at blive 
på marken i hele græsningsperioden. Det 
indebar, at malkepigerne måtte trave ud i 
marken og malke køerne der. Herefter 
måtte pigerne så bære de fulde mælke-
spande hjem på hovedet. Spanden hvile-
de på en såkaldt MALKEKRANS, som 
var syet som en ring, så den passede til 
hovedet. 
Køerne skulle malkes to til tre gange om 
dagen, hvilket var en meget stor daglig 
arbejdsbyrde for pigerne, som altid skulle 
passes. Selv om pigen havde fri, skulle 
hun hjem og malke. 

Efter mælken var båret ind, blev den siet 
for hår og andre urenheder.  
Når pigen skulle si mælken, lagde hun et 
silad på mælkefadet – det var en ramme 
af træ. Sien blev stillet på siladet og mæl-
ken blev hældt igennem. Når mælken var 
siet op i mælkefadet, blev mælkespanden 
skyllet grundigt med vand. Da intet skul-
le gå til spilde, blev skyllevandet hældt op 
i svinetønden. 

Mælkefadene blev sat på specialfabrike-
rede hylder under loftbjælkerne i stuen, 
hvor der var varmt, for at trække fløde. 
”Det var strengt for en lille malkepige at 
løfte de fulde fade op på hylden”, fortæl-
ler Ane, der tjente på en gård i Thorslun-
de i 1880’erne. 

Malkekrans 

Skummerske 
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MÆLKEN 

Når mælken havde stået et døgns tid, skulle 
fløden skummes af. Efter en meget gammel 
skik foregik skumningen ved, at konen med 
pegefingeren strøg fløden løs langs randen af 
fadet og derefter blæste flødelaget ud over 
fadet, som hun holdt på skrå over flødebøt-
ten. Andre skummede forsigtigt fløden af 
med en bred, flad skummeske. 
Fløden blev gemt i en såkaldt flødebøtte, der 
blev placeret i en nogenlunde sikkerhed for 
børn og hunde. 
Når fløden var skummet af, kunne den godt 
være blevet grumset af støv og snavs og lugte 
af dunsterne fra rummet. Var der kun lidt 
mælk, måtte man i længere tid samle på flø-
den til en smørkærning.  
Følgende blev, at fløden stod og blev 
endnu grimmere, end den var i forvejen. 
Dette var især et problem på små hus-
mandssteder, hvor der højst var to til tre 
køer. Her kunne det ske, at flødebøtten 
blev både grøn og gul i kanten, før der 
kunne kærnes. 

Smørret blev normalt kærnet i en stav-
kærne. Selve kærnen var en høj, smal 
bøtte – staven var af træ med en gen-
nemhullet skive i den nederste ende. Et 
låg hindrede fløden i at sprøjte op under 
arbejdet. 
 
Når der skulle kærnes, blev fløden hældt 
i kærnen – staven sat i og låget sat på, og 
så kunne man begynde at trække staven 
op og ned.  
Når fløden var tilpas sur - havde den 
rette varmegrad, og der ellers intet var i 
vejen, behøvede man ikke at kærne ret 
længe, før smørret kom.  
Allerede efter en halv times kærning be-
gyndte fløden at grynes, dvs. der viste sig 
ganske små smørklatter i fløden, som 
sprøjtede op.  
 
Det er gode tegn, når det ”svarer” giver 
genlyd, når der kærnes, men hvis det 
”fråder”, er det ikke så godt.  

Mælkefadene stod lunt ved loftbjælkem i stuen 
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Mislykkedes kærningen, måtte fløden 
koge, så der blev god kærnemælk og dår-
ligt smør. 
Kærningen kunne også være et langt og 
trættende arbejde, da det ofte skete, at 
det varede for længe, før smørret samle-
de sig.  
Kærningen skulle hele tiden holdes i 
gang for at blive et godt resultat.  
Når kærningen endelig var færdig skulle 
smørret tages op, saltes og behandles i 
det lange smørtrug, ved hjælp af en stor 
træsmørske, frem og tilbage, frem og 
tilbage.  
Kærnemælken blev hældt op i en behol-
der. Kærnen blev vasket og skoldet og 
derpå sat - med bunden i vejret - op ad 
muren ude på gårdspladsen.  
Kærnemælken blev brugt dels til den 
daglige surgrød, i stedet for mælk, dels til 
svinene.  
 
Da kærningen let mislykkedes, var det 
nærliggende at give ondsindede menne-
sker skylden for det.  
Et af de mange råd mod forhekset fløde 
kunne være at lægge en glød i kærnen. 
 
Skullet smørret være fint – fx hvis det 
skulle medbringes til en fest – kunne 
man bruge et udskåret stempel til at lave 
mønstre med.  
Det blege vintersmør kunne yderligere 
pyntes med lidt gulerodssaft. 

Originalteksten om MÆLKEN er skrevet af Mette 
Skougaard, direktør på Frederiksborgmuseet, Frede-
riksborg Slot. Peter Kay har, med tilladelse fra for-
fatteren, redigeret artiklen. 

MÆLKEN 

Smørkærne 



Foto: Peter Kay 

Store Plantedag 
Den første søndag i maj havde hund-
rede af glade og forventningsfulde 
voksne og børn fundet vej til Den Sto-
re Plantedag på Bredekærgård.  

Med solen bagende fra en skyfri him-
mel kunne alle poderne tegne og 
plante på gårdspladsen, mens de 
voksne besøgte de mange boder med 
plantefrø.  

Spejderne sørgede for snobrød 
fra åben ild 

Røde Kors forsøgte at ”klæde folk af”  

og ikke mindst var der 
stor søgning til de  
nybagte pandekager. 

DET GIK DU GLIP AF 13 
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DET GIK DU GLIP AF 

Foto: Peter Kay 

Den sidste dag i maj gik startskuddet til 
Sommerjazz sæsonen på Bredekærgård.  
Vejret viste sig fra sin pæne side, selvom 
ugen forud ikke indbød til den bedste 
sæsonstart – så mon ikke det er et godt 
tegn til en rigtig god sommer for de 
kommende Jazz arrangementer. 

Burgundia Jazz band spillede en af deres 
sidste koncerter. De fortalte, at de er 
”faldet” for aldersgrænsen, og derfor 
stopper de til julen 2015. 
De har stort set spillet overalt i landet 
siden starten i 1985. 

Bandets kendetegn er glad, swingende 
jazz, som spænder lige fra gedigen og 
traditionel jazz over revivaljazz fra 60'er-
ne til evergreens - både udenlandske og 
danske. 
Der var en vældig god stemning på plad-
sen med masser af kendte numre, og 
enkelte fik endda en svingom til den gla-
de musik. 
Det kneb heller ikke 
med gode og frivillige 
hjælpere. Dejligt, at så 
mange tropper op, når 
der er brug for en 
hjælpende hånd eller 
to. 

Sommerjazz 

Bytte, Bytte 
Købmand 
Den første søndag i juni valgfartede 
mange voksne og børn til Bredekærgård 
for at gøre årets kup på det store  

BYTTEMARKED 
De søgte blandt andet i legetøj, børnetøj, 
voksentøj, sko og meget mere. 

Foto:  Lars Andersen 

Foto:  Lars Andersen 

Foto:  Lars Andersen 
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DET GIK DU GLIP AF 

Foto:  L. Due GRØN 
ISHØJ 

Foto: Peter Kay 



16 
DET GIK DU GLIP AF 

I mere end 30 graders varme tumlede 
mange børn rundt i haven på Bredekær-
gård. 
Det var samtidig den første søndag i juli, 
hvor solen bagte fra en skyfri himmel. 

I haven var der disket op med mængder 
af vand, saftevand, for slet ikke at tale 
om mængder af vandmeloner til børnene 
og deres forældre. 
Udover gyngeture og 
kongespil var dagens 
højdepunkt VAND-
KAMP. Med vandbal-
loner og vandpistoler 
og kanoner jagtede 
børnene hinanden 
rund i haven.  

Leg i haven 

Foto:  L. Due 

Foto:  L. Due 

Jazz på gårdspladsen 
300 entusiastiske jazzfans havde 
den sidste søndag i det første 
halve år sat hinanden stævne på 
Bredekærgård. 
Det helt fantastiske humørfyld-
te jazzorkester fra Vordingborg    
- GOOSETOWN - fik gårds-
pladsen til at gynge. 

For at sikre sig en plads på 
gårdspladsen begyndte det jazz-
elskende folk allrede at indfinde 
sig to timer før start. 
Ventetiden fik tilhørerne til at 
gå med at konsultere baren og 
smage på Kristians velsmagen-
de gillede pølser, med det hele! 

Kl. 12.15 

Kl. 12.30 

Kl. 12.45 

Kl. 13.00 
Foto: Peter Kay 
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DET GIK DU GLIP AF 
Katjazzerne tog publikum med storm 

Foto:  Lars Andersen 

En veloplagt for-
m a n d  f o r 
Thorslunde-Ishøj 
Loka lh i s to r i ske 
Forening, Steen 
Skovhus bød vel-

kommen til de mange Jazzentusiater fra det 
meste af Sydkysten, som havde fundet ved til 
sommerjazz på Bredekærgård, søndagen 
midt i juli. 

Under sommerjazzen blev der budt på lækre 
pølser, velskænket fadøl og den berømte 
æblekage. Lotteriet fik også glæden frem hos  
tilhørerne - især hos dem, som havde vundet. 

Katjazzerne lagde stærkt ud med en række 
amerikanske filmevergreens omsat med jaz-
zefineret musikgenialitet. Senere blev også de 
gode danske filmmelodier taget under kærlig 
bearbejdelse af et meget veloplagt og velspil-
lende orkester – et fryd for øret. 
Den glade og livsbekræftende musik fik hur-
tigt publikum i et særdeles godt humør - ikke 
mindst fordi musikken var afstemt så fint, at 
man havde mulighed for at tale sammen. 
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MIN SKOLETID 

Mange degne var dog så usselt stillede, at 
de levede hele deres liv i den yderste 
fattigdom, og mange endte 
som almisselemmer, der måt-
te tigge for føden. 
Tidernes ugunst og dårlige 
forhold førte med sig, at 
mange degne ligesom tildels 
også præsterne forfaldt til 
drikfældighed. Der nævnes 
om mange af egnens degne, 
at de kom berusede i kirken, 
og at de under de meget lan-
ge og kedsommelige prædike-
ner forlod deres degnestol og gik ud i 
våbenhuset for at drikke brændevin og 
»smøge tobak«. 
Både præster og degne var mange steder 
hengivet til tidens to store hovedlaster: 
Drukkenskab og løsagtighed, og når de 
skønt engang advarede »forså sig med 
jomfrukrænkelse eller andet skørlevnet« 
blev de som regel for præsternes ved-
kommende forflyttet til et sogn så langt 
borte som muligt »hvor man ikke ved 
deres gerninger, eller udi et andet 
stift« (se Troels Lund »Danmarks indre 
historie« 6. bog side 139). 
Men hvis en degn gjorde sig skyldig i 
samme forseelse, måtte han som regel 
bøde med tab af embedet. 
Kaldelsen til et degneembede fandt ofte 
sted samme dag, som formanden var 
død eller i hvert fald få dage efter. An
søgerne henvendte sig som regel person-

ligt til den kaldsberettighede, så bisperne 
ofte havde travlt med den slags ting. 

Det er derfor intet under, at 
biskop Hersleb ved lande-
mødet 1738 kundgjorde, at 
han ikke ville overløbes af 
ansøgere eller forbedere for 
disse om ledige degnekald 
»Jeg vil self holde lister over 
degnene og efter deres tjene-
stetid, troskab og befundne 
frugter vide at kalde de ret-
te«, sagde han. 
For at opnå et embede måtte 

flere indgå på at give en større sum i 
afståelse til formanden og desuden for-
pligte sig til at udrede en årlig pension til 
ham og hustruen i deres levetid. Til den 
afdøde formands enke måtte efterman-
den svare pension. Ofte blev det gjort til 
en pligt for ham at gifte sig med enken, 
og endnu oftere gjorde han det for at 
han kunne blive fri for pensionen. 
En betydelig udgift for degnene var de-
res bidrag eller såkaldt »Pens« til latin-
skolerne. Den måtte højst udgøre 1/5 af 
degnens kornindtægt, og den var noget 
forskellig efter embedernes størrelse. 
Nogle degne svarede 4 tønder byg, andre 
mindre, men det var ganske givet en be-
tydelig byrde for mange. Udeblev deg
nen udover den fastsatte tid med afgif-
ten, anklagedes han af skolens rektor og 
truedes ofte af provsterne med udpant-
ning eller ruspe ion fra degneembedet. 

Fortsættelse fra maj bladet 
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Efter loven var degnen forpligtet til at 
vedligeholde degneboligen, men da der 
ikke fandtes assuranceselskaber var det 
tildels en ruin for degnen, hvis boligen 
brændte. Ganske vist fik han i de fleste 
tilfælde en hjælp fra hver kirke i stiftet på 
2 mark til genopførelsen, men det var i 
almindelighed helt utilstrækkeligt, så han 
blev ofte forarmet ved en brand. 
Dertil kom, at der i de svundne århund-
reder hyppigt måtte udredes skatter, som 
i vore dage er ukendte, f.eks. krigsskat, 
fortifikationsskat, familieskat, ildsteds-
skat og mange flere. 
Degnens undervisning i kirken bestod 
alene i katekismus og salmer, og der var 
ikke tale om undervis-
ning i at læse eller skri-
ve, og som følge heraf 
kunne bønderne heller 
ingen af delene. Selv 
efter at skolerne var 
oprettet, stod det meget 
dårligt til. 
 
Ved landemødet i 1749 
udtalte biskoppen sin 
forundring over, at 
skønt der overalt havde været skoler i 8 
år, kunne de fleste konfirmander endnu 
ikke læse. 
Det kan også ses af dokumenter og lig-
nende, at der endnu langt over 1850'erne 
var mange, der underskrev »med ført 
pen« eller »med påholdt pen« fordi de 

ikke engang var i stand til at skrive deres 
eget navn. Det støder man bl.a. også på i 
sogneforstanderskabets og andre samti-
dige protokoller i Torslunde-Ishøj. 
I tidens løb modnedes hos de styrende 
tanken om at afskaffe degnene og lade 
deres undervisning og andre gøremål 
overgå til skoleholderne i kirkebyen. Ef-
ter 1780 begyndte man at nedlægge deg-
neembederne og ved et provisorisk reg-
lement af 10. oktober 1806 blev det på-
budt, at de degneboliger, som ikke behø-
vedes til de nye indrettede skoler og de 
degneembedet tillagte jorder skulle sæl-
ges eller bortlejes. 
Degneindtægterne blev fordelt mellem 

skolelærerne i pastoratet 
eller sognet. Enhver lærer 
skulle nyde indtægten for 
hans skoledistrikt, og 
den, der beskikkedes til 
kirkesanger, skulle derfor 
have 10 rigsdaler mere, 
end hvad han ellers som 
skolelærer kunne erholde. 
Dermed var egentlig deg-
nenes tid forbi. 
Straks efter skolelovens 

vedtagelse blev der bygget små skoler i 
alle 3 landsbyer Thorslunde-Ishøj Kom-
mune, og alt tyder på, at ledende mænd i 
kommunen allerede den gang har haft 
ikke ringe forståelse for, hvad undervis-
ning betød for børnene. 

Hans Andersen 
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JULEMÆRKET 1983    

SB 50 forældreforening har fra 1982 
og 25 år frem udgivet et julemærke 
til støtte for ungdomsarbejdet. Jule-
mærket blev tegnet af den nu afdø-
de kunstner Jørgen Schwaner. 
 
Julemærket fra 1983 illustrerer  
Vildtbanegård 
 
Som mange gartnerier og gårde i 
Ishøj har Vildtbanegård lidt samme 
skæbne, at blive udslettet til fordel for 
udviklingen af Ishøj. 
Vildtbanegårds tid som bondegård var 
reelt forbi med vedtagelsen af Køge Bugt 
loven i 1961. Den krævede oprettelse af 
byområder langs Køge Bugt, hvor der 
indtil da var gode og veletablerede gårde 
og garnerier – endda på noget af Dan-
marks bedste jord. 
 
Alt har sin pris, også Vildtbanegård. 
Den Vildtbanegård - som mange Ishøj-
borgere endnu kan huske - blev opført 
efter en brand i begyndelsen af 1870erne. 
Gården blev i 1875 købt af Jens Bay og 
blev i familiens eje indtil dens endeligt – 
på nær en kort periode på andres hæn-
der. 
 
Jens Bay lod gården overgå til sønnen 
Valdemar og senere til sønnesønnen Phi-
lip, der presset af udviklingen afhændede 
den i 1964. Philip Bay og hans kone blev 
dog boende på gården indtil 1969, hvor 

stuehuset – der var det eneste, der stod 
tilbage – måtte vige for bebyggelsen 
Vildtbanegård 2. 
 
Til Vildtbanegård hørte 50 tønder land 
og den fik sit navn efter de kongelige 
vildtbaner omkring Tranegilde. 
 
Alle ved, at det kongelige hof gennem 
mange generationer, har elsket at dyrke 
deres jagtinstinkter i skovområdet om-
kring Eremitageslottet i Dyrehaven samt 
i Nordsjælland omkring Hillerød og Fre-
densborg. 
 
Mindre kendt er det, at flere konger også 
havde jagtinteresser på den København-
ske vestegn. Her var det markvildtet, der 
var det foretrukne jagtobjekt, og områ-
det – der var afgrænset af vildtbanepæle, 
hvoraf der kun er én tilbage ved Dyre-
parken vest for Tranegilde – var forbe-
holdt kongen og hans gæster. 
                                       Leif Nielsen (uddrag) 
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KØBMANDENS DATTER 
Med den øgede inetresse for at slå sig 
ned langs standen i Ishøj som sommer-
hus- og campingspladsbeboere, blev der 
også en øget trafik af forbipasserende 
biler og cyklister. Det gav en grobund 
for at åbne butikker, og en af de hand-
lende, der var tidligt ude - i slutningen af 
1940’erne - hed købmand Espersen. 
 
Familiens arbejdsplads 
”Det var min far, som oprettede en ret stor 
butik Købmand Espersen på hjørnet af 
Tranegilde Strandvej og Solvej”. 
Det fortæller Jane Molberg, der i 2014 er 
flyttet fra Lærke Alle til en lejlighed i 
Ishøj Centrum. Selv er hun født i 1942, 
og så snart hun kunne bære en pose eller 
kurv, begyndte hun også at hjælpe til. 

Da hun havde overstået den lovpligtige 
skoletid, blev hun ansat i faderens forret-
ning, og på det grundlag fik hun sin ud-
dannelse som købmandsekspedient.  

Hun fortæller videre: ”Det gav mig lyst til 
at uddanne mig yderligere ved at gå på køb-
mandsskole i København, selvom der var 
venner som advarede mig og hævdede, at 
man da ikke kunne blive rigtigt uddannet, når 
man bare havde gået og hjulpet sin far. Men 
det kunne jeg altså, og da jeg havde bestået 
min eksamen, trodsede jeg nogle nye påstan-
de om, at jeg på grund af min fortid nok ikke 
kunne få noget spændende arbejde. Men det 
gik helt modsat, for da jeg søgte ind hos sel-
veste Magasin, blev jeg straks antaget og fik 
hurtigt lov at arbejde i nogle af de afdelinger, 
jeg syntes bedst om, dvs. med salg af koloni-
alvarer eller af legetøj. Dér var jeg i en længe-
re årrække, indtil jeg blev gift og fik børn og 
med min mand flyttede til Lærke Alle”.  
                                            Vagn Simonsen (uddrag) 

Købmand Espersen med sine faste medarbejdere  
- hans hustru og en faster 

Jane Molberg bag disken som barn 
i faderens forretning på Tranegilde Strandvej 
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Rundvisninger 2015 
Traditionen tro afholdes åbent hus om 
tirsdagen på udvalgte datoer i tidsrum-
met 18.00-20.00.  
4., 11. og 18. august 2015 
På åbent-hus-tirsdage begynder rundvis-
ning i museet kl. 18.15. 

Desuden vil der være VETERANTRÆF 
søndage den 6. september 2015 i tids-
rummet kl. 13.00-16.00. 
Der kan bestilles rundvisning efter ønske 
(min. 10 pers.) Pris 20 kr./person. 
Kontakt: info@thorsbrovand.dk 
 
Vi glæder os allerede til disse fornøjelige 
tirsdage, hvor foreningen - foruden op-
start af den gamle motor - også viser 
rundt og fortæller om livet på Værket, 
Værkets historie og Værkets funktion 
samt dets relation til Københavns Kom-
mune, hvortil drikkevandet blev og sta-
dig bliver leveret. 

Vi er pt. i gang med 
en større opdatering 
af hjemmesiden.  
Det bevirker, at du 

inden for kort fremtid vil få mulighed 
for bl.a. at søge og finde mere historisk 
information.  
For at få dette udvidet mest muligt, har 
vi brug for din hjælp.  
Ligger du inde med et gammelt foto 
med en kort beskrivelse, som du tænker, 
er af historisk værdi, så er vi meget inte-
resseret i at modtage/kopiere det.  
På et senere tidspunkt kan du via hjem-
mesiden sende os dine egne historiske 
billeder med en kort beskrivelse til os. 

Det gælder for os om at få samlet alle 
billeder og historier, som ligger gemt i 
skuffer og skabe. 
Det er vores fornemmeste opgave, at få 
fortalt vores fælles historie. 
På hjemmesidens forside vil der blive 
oplyst om seneste opdateringer. 
Desuden bliver hjemmesiden i fremtiden 
mere mobilvenlig. 
 
Husk tilmelding af nyhedsbrev via 
hjemmesiden ... 
www.ishoejlokalhistorisk.dk  
 
Har du en god ide til noget nyt, så kon-
takt webmaster@ishoejlokalhistorisk.dk  

NYT FRA WEBMASTER  
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ARRANGEMENTER 

2. august kl. 10.00-13.00 Bredekærgård Leg i haven 

2. august kl. 13.00 Jazz på Bredekærgård Jenners Swing Service 

9. august Kun for medlemmer Foreningsskovtur 

30. august kl. 13.00 Jazz på Bredekærgård Paul Harrison Band 

6. september kl. 10.00 Bredekærgård Høstmarked   

7. september kl. 19.00 Ishøj Kulturcafé Jægerkroen 

13. september kl. 10.00 Skovhytten Naturens dag 

4. oktober kl. 10.00-15.00 Bredekærgård Søndagshygge 

12. oktober kl. 19.00 Bredekærgård Fotograf  Inge Åsmul 

20. oktober kl. 19.00 Bredekærgård Slægtsforskning 

1. november kl. 10.00 Bredekærgård Søndagshygge 

10. november kl. 18.00 Baldersbækvej 2 Mortensand   

28. november kl. 12.00  Bredekærgård Julestue 

29. november kl. 10.00 Bredekærgård Julestue 

28. december kl. 18:30 Ishøj Skolehal Juletræ 

19. januar 2016 Centersalen GULE ÆRTER 

Medlemskort 2015        THORSLUNDE-ISHØJ LOKALHISTORISKE FORENING 


