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I foreningens formål indgår, at vi skal 

indsamle og formidle den lokale historie, 

men det kan selvfølgelig kun ske, hvis 

der er nogen der vil eller kan indlevere 

lokalt materiale, genstande, skrifter og 

lignende, eller bare dele deres historie 

med foreningen. Det er der heldigvis 

mange der vil, men vi modtager gerne 

endnu mere. 

En af fremtidens store udfordringer er, 

at vi bliver digitale. 

Vi skriver ikke me-

re breve, men e-

mail og SMS’er 

som af natur har 

meget kortere leve-

tid en de gode gam-

le breve. Før kunne 

man gemme sin 

brevveksling med 

familien eller kæresten i skotøjsæsker 

under sengen eller på loftet for så at 

dukke op som spændende historie man-

ge år senere. En e-mail eller en SMS bli-

ver ofte kun gemt på telefonen eller 

computeren og slettes med et enkelt tryk 

på ”delete” knappen, når den er læst. 

Det samme gør sig gældende med bille-

der. En gang var det dyrt, og vi var på-

passelig med mængden og motivet og 

skabte fotoalbummer, som sirligt blev 

sat i reolen. I dag tager vi i tusindvis af 

billeder, og de bliver derfor ikke på sam-

me måde minder, man gemmer for efter-

tiden.  

I gamle dage skrev man måske ikke ned, 

men fortalte historien og skabte fælles-

skaber gennem den mundtlige overleve-

ring. I dag skriver vi så meget som aldrig 

før, men også meget mere fragmenteret, 

så vi risikerer at 

miste den sammen-

hængende historie 

og derved også fæl-

lesskabet. 

Vi har netop været 

ualmindeligt heldi-

ge i foreningen. Jeg 

blev for et par må-

neder siden ringet 

op af en person i København, som ved 

et tilfælde, i forbindelse med et loppe-

køb, havde fået fat i en større brevveks-

ling, som i slutningen af 1800’tallet er 

blevet sendt til datteren af den daværen-

de sognefoged i Thorslunde. 

Giveren mente at denne brevsamling 

retteligt hørte hjemme hos os – det er vi 

yderst taknemmelig for. 

Steen Skovhus 

Hvordan sikrer vi den  

nære historie i fremtiden? 
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Foto: Peter Kay 

MORTENS AFTEN  10. november kl. 18:00 

Ole Kok         Baldersbækvej 2 

Så skal vi til den igen - Thorslunde-Ishøj 

Lokalhistoriske Forening afholder sit 

traditionelle Mortens aften arrangement i 

selskabslokalerne hos Ole Kok. 

Vi skal selvfølgelig have andesteg med 

rødkål og surt denne specielle aften og 

desuden en dessert og kaffe.  

Underholdningen står Peter Komik 

for. Han har sin helt unikke stil. 

Meningen med hans show er, at publi-

kum skal grine og more sig mest muligt. 

Der til benytter han trylletricks og gags – 

foruden sit sprog og stærk involvering af 

publikum. 

Det ,der især ken-

detegner ham, er 

hans evne til at 

improvisere med 

publikum og få 

tilskuerne til at 

føle sig som noget 

særligt. 

Ole Kok plejer at servere en dejlig saftig 

velsmagende andesteg, - og der er rige-

ligt af den, - så der er lagt op til en dejlig 

aften med god mad i hyggeligt selskab. 

 

Pris    200,00 kr.  
pr. kuvert 

 

Prisen inkluderer and og underholdning. 

Ønskes ”andet” mad, bedes det oplyst 

ved tilmelding.  

Salg af billetter - se foreningens hjemme-

side www.ishoejlokalhistorisk.dk eller 

kontakt Preben Kok på mail: pre-

ben@ishoejlokalhistorisk.dk eller tlf. 

40682681. 

 

Sidste frist for tilmelding er den 2. 

november 2017. 

U
D

SO
L
G

T
 

http://www.ishoejlokalhistorisk.dk
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Boder med hjemmelavede bolsjer, pølse, ost og honning 

julenisser, juledekorationer og den sære bonde 

Kroppedal Museum viser udstillingen ”Fyrsten fra Ishøj” 

IBUS spejderne sælger pyntegrønt og laver fuglekugler 

Ishøj Naturcenter malker koen og kærner smør 

Halm-hoppeland i laden 

TRAKTØRSTEDET tilbyder gløgg, æbleskiver og ris a la mande 

 

Lørdag den 2. december og søndag den 3. december 2017 

begge dage klokken 10.00-15.00 



 

Skovhytten 
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Skovhytten 

GENERALFORSAMLING  

13. marts 2018 kl. 19:00 

GULE ÆRTER              16. januar 2018 kl. 18.30 

Centersalen                                    Ishøj Bycenter 

Gule ærter er en klassisk dansk ret, date-

ret tilbage til 1766, der traditionelt spises 

om vinteren. Retten hører til kategorien 

søbemad, som spises med ske og tilbere-

des i en gryde.  

 

Til gule ærter hører bl.a. tørrede ærter, 

suppe, grøntsager, flæsk, pølse og ikke 

mindst et godt selskab. 

 

Thorslunde-Ishøj Lokalhistoriske For-

ening holder på traditionerne og invite-

rer derfor til en af årets oplevelser –  

Gule ærter i Ishøj Kultur Cafe 

 

Igen - ifølge traditionen - er det Ole 

Kok, der bruger mange timer på at koge 

suppen og tilberede alt tilbehøret. 

Aftenens underholdning står Halvdan-

skerne for. 

Prisen for dette overdådige arrangement 

er beskedne 175 kr. pr. person for ærter, 

en snaps, en øl/vand og underholdning i 

topklasse. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tilmelding sker via foreningens hjemme-

side www.ishoejlokalhistorisk.dk eller til 

Preben Kok - preben@ishoejlokalhistorisk.dk 

eller på tlf. 40 68 26 81. 

Der vil efter tilmeldingen blive frem-

sendt et bekræftelsesbrev med oplysning 

om bankkonto. Brevet sendes kun til 

dem, der tilmelder sig via mail eller tele-

fon. 

Sidste frist for  
tilmelding er den  

8. januar 2018. 
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FASTELAVN  9. februar kl. 11.00 
Bredekærgård           Entré 50 kr. 

Plakat mangler 

 



Høsten var – indtil mejemaskinernes tid 

– en af årets største begivenheder for 

bondebefolkningen. Alle mænd, kvinder 

og ofte børn måtte i gang med det slid-

somme arbejde, med afhøstning med le, 

opbinding af kornet i neg og sætning af 

negene i hobe. – Og derefter hjemkørsel 

til laden med sætning på gulv og lofter. 

Arbejdet foregik normalt fra midten af 

juli til midten af august måned, stort set 

uden hensyntagen til vejr og vind. Kun 

meget stærk regn kunne stoppe arbejdet. 

Var kornet vådt, lod man det blot ligge 

og tørre på skrå – det vil sige at man 

undlod at binde det til neg – i et par da-

ge. 

Vigtigst var det, at kornet nåede tørt ind 

i laden, så det ikke rådnede inden tærsk-

ningen, som først fandt sted i vintermå-

nederne. 

I oldtiden høstede man kornet med 

kornsegl – først lavet af flint, siden af 

bronze og jern.  

I jernalderen dukkede leen op, men den 

krumme segl af jern synes dog at have 

været det vigtigste høstredskab gennem 

middelalder og formentlig frem til 1700-

tallet. 

Udbyttet var på den tid ikke mere end 3-

5 fold – det vil sige 3-5 gange det man 

havde sået ud.  

I dag ligger foldtallene ofte på over 30. 

Høst og Høstmaskiner 
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Fra 1700-tallet blev leen – forsynet med 

mejetøj – det foretrukne høstredskab. 

Bag dette redskabsskifte ligger forment-

lig det forhold, at kornmarkernes om-

fang udvidedes betydeligt i disse år. Leen 

holdt sig som vigtigste høstredskab til 

langt ind i de første årtier af 1800-tallet. 

En øget kornproduktion i det meste af 

Europa i tiden omkring år 1800 satte 

forsøg i gang med at skabe en høstma-

skine. 

I England udviklede Bell en maskine, 

som havde sine forbilleder i en høstvogn  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

opfundet af romerne. Den bestod af en 

to-hjulet vogn med knivskær sat foran, 

således at aksene blev afskåret og faldt 

ned i vognens lad, når vognen skubbedes 

gennem kornmarken. Som skubbekraft 

anvendtes okser. Denne høstvogn omta-

les i skrifter fra Romerriget samt findes 

afbilledet. 

Udviklingen af høstemaskiner gik dog 

stærkest i USA. Den første mejemaskine, 

som nåede til Danmark fra USA var en 

Mc Cormick maskine. Den kom til lan-

det i 1852 indkøbt af godsejer Bech fra 

Valbygaard på Sjælland. Han brugte ma-

skinen i nogle år, men tilsyneladende kun 

i begrænset omfang. 

Maskinen var lavet næsten kun af træ og 

krævede foruden kusk en person, som 

sad med ryggen til kørselsretningen og 

lagde det høstede korn af i et skår.  
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Maskinen kan ses på Dansk Landbrugsmuseum, herregården Gammel Estrup i Djursland mellem Randers 

og Grenaa. Museet rummer også Jyllands Herregårdsmuseum og ligger på Aaressen: Randersvej 4 i Auning. 



Mc Cormicks-maskinen blev videreud-

viklet af det engelske firma Burges og 

Key, som forsynede maskinen med tre 

archimedes-skruer på bordet. Skruerne 

sørgede for aflægningen af det afhøstede 

korn på skrå i en bane uden for det af-

høstede. Hermed sparedes personen, 

som ellers manuelt skulle aflægge. 

Allerede før 1860havde Samuelson og 

Co. dog udviklet et helt nyt princip for 

mejemaskinen, nemlig en lodret aksel 

hvorpå der sad 4 vinger.  

To af disse vinger havde påsatte rivetæn-

der og kunne sørge for aflægning af kor-

net i ubundne neg i en fri bane. De to 

vinger uden tænder sørgede blot for ind-

lægning af kornet med maskinens skær. 

Denne maskine – nu kaldet ”selvaflæg-

geren” – havde det problem, at kusken 

måtte ride på en af hestene, da vingernes 

rotation gjorde det umuligt at være nær 

maskinen. Det betød ofte en ekstra 

mand bag maskinen til at dirigere. 

Samuelson og Co’s maskine vandt ind-

pas i Danmark allerede midt i 1800-

tallet. Således kunne den odenseanske 

maskinfabrik Phønix præsentere en ef-

terligning i 1860 – som indbragte Ma-

skinfabrikken Phønix en sølvmedalje ved 

Landmandsforsamlingen i Odense i 

1863. 

I begyndelsen af 1870’erne ændredes 

selvaflæggeren således, at vingernes be-

vægelse rettedes op lodret, når de ikke 

var over maskinens bord. Denne æn-

dring gjorde det muligt at montere et 

kuskesæde på siden af maskinen vedbære

- og drivhjulet. Herved fik kusken bedre 

styremulighed, samtidig med at maski-

nen fik en bedre balance med mindre 

vægt på hestene. 
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En del af disse selvaflæggere blev solgt 

til de større gårde i blandt andet Ishøj. 

Tallet kendes ikke, men en øget korn-

produktion – nu med foldtal på11-12 – 

samt øgede kornpriser og vanskelighed 

ved at skaffe tilstrækkelig arbejdskraft 

gjorde maskinen populær på de større 

gårde og godser. 

Fra midten af 1870’erne stoppede salget 

dog næsten helt. Kornpriserne sank som 

følge af konkurrence fra det amerikanske 

marked – det var krisetid for det danske 

landbrug. Men til gengæld var det igen 

muligt at få tilstrækkelig løs arbejdskraft i 

høsttiden.  

11 

Tegningen viser Walter A. Woods selvbinder 

fra 1876, formentlig den model, som blev vist i 

Svendborg to år senere. 

 

 

En ny opfindelse fra disse år – den selv-

bindende mejemaskine – vandt således 

kun langsomt terræn i Danmark. I 1870’-

erne var i USA udviklet en maskine, som 

kunne høste og binde neg samtidig – 

dog med ståltråd. Ved Landmandsfor-

samlingen i Svendborg i 1878 kom de 

første to selvbindere til Danmark – en 

MC Cormick og en Walter A Wood 

”Selvbinder”. De samtidige landsbrugs-

skribenter omtalte selvbinderen i negati-

ve vendinger, bl.a. på grund af det kom-

plicerede maskineri og på grund af bru-

gen af ståltråd. Dette forbedredes dog 

allerede i 1879, hvor Deering (USA) op-

fandt et knytteapparat, som kunne bruge 

almindeligt garn. 



Første fra midten af 1880’erne bedredes 

kårene for dansk landbrug så meget – 

bl.a. efter en omlægning til mere kvæg- 

og svineavl – at man kunne begynde 

atter at interessere sig for høstmaskiner. 

I indberetninger fra disse år skrives, at 

selvbinderen var begyndt at dukke op, 

bl.a. i Kolindsund og på Lolland-Falster. 

I løbet af 1880’erne gik det stærkere og 

flere sjællandske herregårde fik selvbin-

dere. I 1896 anskaffedes således ikke 

mindre end 16 selvbindere til Langeland 

– ganske vist et ekstraordinært stort tal i 

forhold til resten af det fynske område. 

Bedre tider for landbruget sammen med 

stadig større problemer med at skaffe 

arbejdskraft gjorde omkring århundred-

skiftet selvaflæggeren og selvbinderen 

meget populære, også på almindelige 

bøndergårde, ja endog mindre brug an-

skaffede sig en maskine i fællesskab. 

I 1906 nævnes i  agerbrugs-

indberetninger, at der aldrig før er købt 

så mange selvbindere.  

Noget egentlig tal for deres udbredelse 

får vi dog først i 1907, hvor en maskin-

tælling viser, at 2,2% af samtlige ejen-

domme har selvbinder, medens tallet for 

selvaflæggere er 8,8%. 
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Tegningen viser en Osborne-binder fra 

1892. Bemærk, at bordet sidder i venstre 

side, normalen blev dog højre-bindere. 

Sammenlignes denne maskine med de 

selvbindere, som fungerede frem til 

1960’erne, hvor mejetærskerne fik over-

taget, så er der ikke sket synderlige man-

ge ændringer. Den egentlige udvikling af 

høstmaskinen fandt sted i 

tiden 1840-1870. 

Man startede med en maski-

ne til afhøstning – derefter 

fik man automatisk aflæs-

ning – så aflægning med 

bundne neg – og nu i dag er 

man nået til en maskine – 

mejetærskeren, som klarer 

såvel afhøstning som tærsk-

ning samtidig. Høsten er 

ikke længere ”de mange menneskers” 

slid. Meget hårdt arbejde er væk fra de 

danske kornmarker, men også den direk-

te kontakt med afgrøder og jord.  

 
Tekst: Gengivet med tilladelse af forfatteren  

Torben Grøngaard Jeppesen, direktør for Odense Museer 

Redigering: Peter Kay 

Tegnere og fotograf: Ukendt  
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Hans Knudsen Jumb Band 
Første søndag i august indtog et velop-

lagt Hans Knudsen Jumb Band en solbe-

skinnet gårdsplads. 

Der blev ikke fedtet med tingene i det 

alsidige repertoire. 

Med rødderne dybt forankret i New Or-

leans-traditionen, blev der spillet en 

"gumbo" af jazz, jump, rhythm-and-

blues, boogie-woogie, rock, soul og egne 

kompositioner.  
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Vestre Jazzværk 
Med tunge skyer hængende over hovedet 

sluttede Vestre Jazzværk denne sæson 

med jazz på gårdspladsen på Bredekær-

gård. Det var en forrygende koncert med 

god gammel international traditionel 

jazz. Publikum var meget begejstrede og 

havde svært ved at slippe jazzbandet.  

Musikerne var udenbys fra De kom fra 

Falster, Fyn og Jylland - endda en på tålt 

ophold fra Bornholm på 30. år. 

Tekst og foto:  Peter Kay 



Så kom dagen med den årlige skovtur, 

og selvom sommeren i år ikke har beri-

get os med mange solskinstimer, var en 

vis herre med os. 3 fyldte busser med 

forventningsfulde medlemmer, kørte fra 

Ishøj på en næsten solrig dag. 

Den første del af turen gik af den slagne 

motorvej indtil midt mellem Køge og 

Ringsted, hvor vi drog ind i landet. Her-

fra kørte vi gennem landsbyer ad små 

veje, gennem grønne skove forbi små 

søer, over og under broer - jo, vi var 

kommet ud på landet for at nyde Dan-

mark natur. Endelig kom forløsningen 

på det ”hemmelige” arrangement.  

Vi fik udleve-

ret program-

met til Spor-

vejsmuseet 

Skjoldenæs-

holm, som 

ligger i det 

naturskøn-

ne Midt-

sjælland i 

den frodi-

ge nåle- og 

løvskov, 

som rum-

mer et 

rigt plan-

te- og 

dyreliv.  

Da vi stod af bussen, var der selvfølgelig 

arrangeret en lille opkvikker til halsen, 

mens vi ventede på at sporvejsmuseet 

åbnede. Her havde vi 2 ½ time til vores 

rådighed. 

Vi fik udleveret en næsten original hjem-

me konstrueret billet, der også inkludere-

de indløsning af en forfriskning (vand, øl 

eller kaffe) i cafevognen ved Elles Eg.  

15 

Skovtur 2017 



Vi vandrede lidt rundt mellem sporvog-

ne, billeder og historier fra en svunden, 

men spændende tid. En helt igennem 

nostalgisk rejse, at se sporvogne, som 

man måske selv har kørt med eller i 

hvert fald på samme rute og at kunne 

huske, at vi dengang betalte med polet-

ter, og der var en kontrollør ved bagind-

gangen. 

Der var sporvogne fra Danmarks tre 

store danske byer, nemlig Odense, Århus 

og København og hvor sidstnævnte først 

stoppede med at køre i 1972. 

Vi fyldte 3 sporvogne, der med 10 min. 

interval kørte glade og snakkesalige med-

lemmer ud til cafevognen ved Elles Eg, 

hvor vi stod i en lidt for lang kø for at få 

udleveret forfriskningen fra billetten.  

Tror der var lidt kaos, idet kaffemaski-

nen løb tør, men hvad gør det, når man 

er i godt selskab. Efter ca. ½ time kørte 

vi tilbage til remiserne. 

Remisen, som engang lå på Valby Lang-

gade og derefter i Herlev, blev genopført 

og indviet 1998 på Sporvejsmuseet. Re-

misen rummer i dag hovedparten af mu-

seets skiftende udstillinger og en mindre 

modelsporvej. 
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Kl. 12.25 sharp kørte busserne videre ad 

meget smalle veje, et helt under at bus-

serne kunne navigere i dette smalle ter-

ræn,  til frokost på Gyrstinge skovkro i 

Fjenneslev ved Ringsted. 

Her blev serveret en lækker frokost med 

alt hvad hjertet/maven kunne begære og 

tillige et overdådigt kagebord serveret af 

et aktivt, smilende og effektivt personale, 

som i deres travlhed sørgede for, at der 

hele tiden blev ryddet op. 

Super dejligt sted.  

Alt i alt vil vi igen i år takke for et helt 

igennem fantastisk arrangement. 

Foto og tekst: Lise Heeno 
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Ønsker du og din familie at se eller 

gense Sporvejsmuseet kan det ske 

den 9. og 10. december 2017,  

hvor der samtidig sælges juletræer. 

 

Læs mere på www.sporvejsmuseet.dk 



Flere tusinde til Høstfest 
og Loppemarked på Bredekærgård 

Tekst og Foto: Peter Kay  

Den første søndag i september havde 

Thorslunde-Ishøj Lokalhistoriske 

Forening sin traditionsrige Høstfest 

på Bredekærgård – Det var en kæm-

pe succes. 

Flere tusinde købelystne børn og 

voksne fandt vejen til de mange stan-

de med især legetøj og børnetøj.  

På et tidspunkt var der stormløb til 

de mange salgsstande - og for slet 

ikke at forglemme de mange loppe-

stande, hvor det bugnede med rigtig 

gode brugte genstande.  

Andre fandt vejen til at hygge sig un-

der solparasollerne til tonerne af 

”Julebanden”, som i 

dagens anledning spillede rigtig høst-

musik.  

Traktørstedet havde en travl dag. De 

solgte 320 cm flæskested, fabrikerede 

92 pandekager, stegte 118 høstpølser 

og udskænkede mere end 60 liter øl. 

Der var så mange købelystne menne-

sker, at Traktørstedet på et tidspunkt 

måtte melde udsolgt af flæskestegs-

sandwich, pølser og pandekager – ja, 

lagrene blev ligefrem tømte. 
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Borgmester     i topform 
Borgmester emeritus Per Madsen lagde 

den 19. oktober – Ishøj Bycenters 40 

års fødselsdag – vejen forbi Landbysa-

len på Bredekærgård, hvor Thorslunde-

Ishøj Lokahistoriske Forening havde 

inviteret til Stegt Flæsk med Persille-

sovs og foredrag om Ishøj. 

Efter en veloverstået middag var det 

Per Madsens tur til at tryllebinde tilhø-

rere. 

Per Madsen fortalte lyst-levende og på 

humoristisk måde om det moderne 

Ishøjs opbygning.  

Gennem anekdoter og spydspidser ud 

gennem sidebenene, fortalte han om 

forhandlingerne med de højere magter 

i Københavns Amt og ministrene på 

Borgen, for at få gennemtrumfet bor-

gernes ønsker i Ishøj. Det viste sig at 

være en hård nød at knække – og det 

lykkedes langt hen ad vejen. For slet 

ikke at tale om diskussioner med arki-

tekter og entreprenører om opførelse 

af ejendomme. 

Også Strandparkens tilblivelse og vejen 

til de mange uddannelsesinstitutioner i 

Ishøj fik et ord med på vejen. Sågar 

ARKENs placering og den første mu-

seumsdirektør, udlandsdanskeren Anna 

Castberg blev intenst berørt. 

Per Madsens levende fortællelyst og 

mimik var helt 

unik og kan 

derfor ikke 

gengives på 

tryk. Derfor er 

hele foredraget 

optaget på vi-

deo og kan ses via foreningens hjem-

meside www. ishoejlokalhistorisk.dk. 

Da foredraget blev udsolgt i løbet af 

tre timer, har Per Madsen foreslået, at 

vi gentager succesen tirsdag den 20. 

februar 2018 - Billetter kan købes på 

hjemmesiden fra den 15. januar 2018.  

Foto og tekst:  Peter Kay 
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I en lille idyllisk oase ca. en 

km. syd for Ishøj landsby 

finder man Pile Mølle. Man 

kan næsten mærke histori-

ens vingesus, når man ser 

den gamle møllebygning. 

Pile Mølle var indtil 1907 

en vandmølle, der fik driv-

kraften fra Lille Vejleå, der 

var meget vandrig, vandet 

kom for en stor del, fra de 

mange kilder på Thorslun-

deegnen. Vandhjulet fand-

tes inde i den nuværende 

gamle møllebygning ca. 7 1/2 alen i dia-

meter, med undervandsfald. Møllesøen 

var, hvor der i dag er græsplæne og have, 

lige syd for det nuværende stuehus. Der 

hørte ca. 60 tdr. land til Pile Mølle, det 

meste beliggende i Hundige og Kilde-

brønde. 

1896 erhvervede Københavns Magistrat 

Pile Mølle, meningen var at man ville 

opføre et nervehospital her, men læger 

og personale ville ikke så langt ud på 

»landet«, det blev i stedet Sankt Hans 

Hospital ved Roskilde. 

Københavns Magistrat antog Valdemar 

Bay, som forpagter 1897, han drev både 

vandmøllen og landbruget.  

Omkring årene 1905-07 blev Thorsbro 

Vandværk opført, derved forsvandt driv-

kraften til vandmøllen. Alt vandet blev 

pumpet til København. Lille Vejleå blev 

næsten tørlagt,. Det gjorde, at der i årene 

1907-08 blev opført en vindmølle 38 

meter høj, med 6 store vinger på 10 me-

ters længde, en af de højeste i landet. 

1925 fik vindmøllen en petroliumsmotor 

til hjælp. Den kunne gå selv om det var 

vindstille.  

De nuværende udbygninger og stuehu-

set, blev også bygget 1907-08, stuehuset 

kostede 7.000 kr. at opføre. 

Da Valdemar Bay dør 1932, bliver hans 

søn Petrus Bay forpagter af Pile Mølle, 

og køber gården i 1944. Vindmøllen blev 

demonteret 1946. Tiden var løbet fra 

den art industri og håndværk. Efter Pet-

rus Bay’s død i 1986 bliver Pile Mølle 

solgt til Ishøj Kommune i 1990.  

Redigeret af Peter Kay 

Foto: Peter Kay 

Pilemølle 
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DNA har efterhånden bredt sig til også 

at omfatte slægtsforskning. Ved hjælp af 

DNA kan man se hvor ens ældre slægt-

ninge kommer fra - er vi Vikinger eller 

kommer vi fra Østen. Det beskæftiger i 

dag mange mennesker, og der er en del 

firmaer, som tilbyder genetisk DNA-test 

af mennesker. 

Man arver al sin DNA fra sine forfædre. 

En DNA-test finder sporene efter slægt-

ningene og ved hjælp af dette resultat 

kan man både slægtsforske og finde 

slægtens oprindelse. 

Den mest almindelig DNA-test -Family-

Finder-  analyserer det DNA som er 

nedarvet i en blanding af moder og fader 

o.s.v. Resultatet bliver en lang liste af 

andre testede personer som er i slægt  

med den testede person. Man får kon-

taktoplysninger til alle disse personer og 

ofte adgang til deres slægtstræ, hvor man 

kan se hvordan slægten passer sammen. 

Udover den mest almindelige DNA-test 

findes der mulighed for, at blive testet på 

henholdsvis Fædrene og Mødrene side - 

begge går titusinder af år tilbage. 

Har du spørgsmål om slægtsforskning så 

er vi på Bredekær-gård Tirsdag eftermid-

dag, eller send en mail til 

flemming.funder@gmail.com. 

DNA i slægtsforskning 

 

Vores forårstur vil næste år gå til det 

sønderjyske lørdag den 2. juni 2018. 

Vi skal besøge Christiansfeld, som i 2015 

blev udnævnt til Verdensarv af UNE-

SCO´s verdensarvskomite. 

Vi skal se hele staden, besøge honning-

kagebutikker og høre om hvilken betyd-

ning Brødremenigheden har haft for 

byens opvækst. 

Hvad er en tur uden en god frokost, så 

den indtager vi i Christiansfeld. 

Herefter tager vi til Koldinghus for at se 

Magtens smykker. - En Særudstilling i 

anledning af Koldinghus' 750 års jubilæ-

um, hvor prægtige 

og kongelige smyk-

ker fortæller om 

magt og stil i peri-

oden fra 1268 og frem til i dag. Gennem 

et udvalg af danske og europæiske smyk-

ker formidler udstillingen smykkekun-

stens fascinations- og udsigelseskraft, 

som den har udtrykt sig i magtens cen-

trum gennem 750 år.  

Billetter til turen sælges først fra marts 

måned 2018 - Du kan læse mere i febru-

ar-nummeret samt på vores hjemmeside. 

Tekst: Peter Kay 

Sønderjylland kalder ! 
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Thorsbro Vandværks Museumsforening 

og redaktionen på Thorslunde-Ishøj 

Lokalhistoriske Forenings blad har ind-

gået aftale om, at det er sidste gang at 

Thorsbro Vandværk museum har sin 

egen side her i bladet.. 

Museumsforeningen vil dog stadig med-

dele sig her i bladet med væsentlige hi-

storier af lokal interesse samt om deres 

arrangementer. 

Du kan læse meget mere om Thorsbro Vandværks Museumsforening på deres hjem-

meside www.thorsbrovand.dk.                                                                 Tekst:  Peter Kay 

Det er lysten, der driver værket !  

      bliv TV-interviewer 

 eller TV-fotograf 

Thorslunde-Ishøj Lokalhistorisk For-

ening har gennem tiden interviewet 

mange borgere fra Ishøj, Thorslunde og 

Tranegilde på video og lydbånd. 

Det er bl.a. foreningens formål 

 og opgave at interviewe per- 

soner i Ishøj eller med 

tilknytning til Ishøj - som er  

historisk interessante - for at  

sikre deres viden og oplysninger  

for fremtiden. Optagelserne skal sikres 

og formidles fra lokalhistorisk forening 

og til offentligheden. Alle erfaringer vi-

ser, at ethvert menneske har en interes-

sant historie – den skal ”bare” graves 

frem.  

Vi skal have så mange  

borgere som muligt til 

at fortælle  

       HER ER MIT LIV.  

For at kunne leve op til disse  

opgaver er det nødvendigt at udvide 

staben af interviewere og fotografer.  

Alle som tilmelder sig bliver grundigt 

undervist i interviewteknik eller kame-

rabetjening/programredigering.  

Har du lyst til at være med på holdet, 

bedes du kontakte tovholderen for Vi-

deo- og interviewudvalget, Peter Kay på: 

tlf. 4030 3538 eller kay@ishoejby.dk.  

 

Vi glæder os til at høre fra dig!  
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UDSOLGT 

ARRANGEMENTER 
10. november kl. 18.00 Baldersbækvej 2 Mortens And 

2. december kl. 10.00-15.00  Bredekærgård Julestue 

3. december kl. 10.00-15.00  Bredekærgård Julestue 

28. december kl. 15.00 Ishøj Skolehal Juletræ 

16. januar ’18 kl. 18.30 Ishøj Centersal Gule ærter 

11. februar ’18 kl. 11.00 Bredekærgård Fastelavn 

20. februar ’18 kl. 18.00 Bredekærgård Per Madsen 

27. februar ’18 kl. 19.00 Bredekærgård Slægtsforskning 

13. marts ’18 kl. 19.00 Bredekærgård Generalforsamling 

8. april ’18 Bredekærgård Forårsfest 

27. maj ’18 Bredekærgård Jazz på Gårdspladsen 

2. juni ’18  Sønderjylland 

jævnligt at kigge på vor hjemmeside  

www.ishoejlokalhistorisk.dk  

og se de sidste nye opdateringer med bl.a.  

arrangementer og foredrag.  H
U

SK 

http://www.ishoejlokalhistorisk.dk

