
 

 
 

Dette værk er downloadet fra 

Slægtsforskernes Bibliotek 
 

Slægtsforskernes Bibliotek drives af foreningen Danske 

Slægtsforskere. Det er et privat special-bibliotek med værker, der er 

en del af vores fælles kulturarv omfattende slægts-, lokal- og 

personalhistorie. 
 

Støt Slægtsforskernes Bibliotek – Bliv sponsor 
Som sponsor i biblioteket opnår du en række fordele. Læs mere om 

fordele og sponsorat her: https://slaegtsbibliotek.dk/sponsorat 
 

Ophavsret 
Biblioteket indeholder værker både med og uden ophavsret. For 

værker, som er omfattet af ophavsret, må PDF-filen kun benyttes til 

personligt brug. Videre publicering og distribution uden for 

husstanden er ulovlig. 
 

Links 
Slægtsforskernes Bibliotek: https://slaegtsbibliotek.dk 

Danske Slægtsforskere: https://slaegt.dk 

https://slaegtsbibliotek.dk/sponsorat
https://slaegtsbibliotek.dk/
https://slaegt.dk/


44. AARGANG  Nr. 4 NOVEMBER 2019 



2 

Ved du hvem du er  

og hvorfra du kommer? 

Ja selvfølgelig det står jo på min dåbsat-

test, vil de fleste nok sige, men hvis man 

nu dykker lidt længere ned, dukker der 

ofte spændende historier op fra glems-

len.  

Thorslunde-Ishøj Lokalhistoriske For-

ening har, om ikke altid så næsten da, 

haft dedikerede slægtsforskere tilknyttet. 

 

Før sommerferien blev vi enige om, at 

den første tirsdag i hver måned fra kl. 

17.00-19.00 skulle være slægtsforsk-

ningsdag. Ideen er at alle interesserede, 

nye som gamle, proffer eller noviser skal 

kunne mødes og udveksle sine erfaringer 

og måske få et lille puf til enten at kom-

me igang eller komme videre med et 

problem man er stødt på. 

Fra bestyrelsens side håber vi meget, at 

der gennem disse slægtsforskningsdage 

kan opstå en slægtsforsknings gruppe, 

der kan være med til at løfte og hjælpe 

nye med interesse i at forske i sin slægt. 

Udover selve tirsdagsmøderne håber vi 

også på, at vi  fremover kan arrangere 

spændende ture og givende kursusafte-

ner m.m.  

Det kræver 

selvfølgelig at 

der er nogen 

der vil være 

med til at løfte 

området.  

Fo r e n ing e ns 

tovholder på 

området er 

Arne Sørensen, - så er du interesseret, 

kom op på arkivet tirsdag eftermiddag - 

hold dig endelig ikke tilbage. 

Arne er der som regel hver tirsdag efter-

middag og i hvertfald den første tirsdag i 

hver måned mellem kl. 17.00 og 19.00.  

Du kan selvfølgelig også sende en mail 

til info@ishoejlokalhistorisk.dk . 

Steen Skovhus 

Forside: Akvarel af kunstmaler P. Holm 
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Traktørstedets værtspar 

fik Ældreprisen 2019 
Borgmester Ole Bjørstorp sagde bl.a. i 

sin tale til Elin og Kristian Petersen: 

Kære Elin og Kristian. I er indbegrebet 

af ildsjæle.  

Sammen er I med til at skabe et sted 

hvor blandt andet Ishøjs ældre kan mø-

des og opbygge nye relationer, hygge sig 

med gamle venner og naboer, og et vel-

smagende og veltillavet måltid mad. 

Hver torsdag kan man finde dem i Cafe 

Tranestuen, hvor de har travlt med at 

gøre det hyggeligt for de ældre, der kom-

mer og spiser. 

Elin og Kristians engagement i Cafe Tra-

nestuen er med til at give cafegæsterne 

mulighed for ar få et godt hjemmelavet 

måltid mad og være med 

i et stort fællesskab. 

Cafeen bidrager i høj grad til at den en-

kelte kan få styrket sit sociale netværk og 

få en hverdag med positive oplevelser. 

Nogle vil nok mene, at Cafe Tranestuen 

ikke ville eksistere uden Elin og Kristian. 

Elin og Kristian har også overskud til at 

engagere sig i Thorslunde-Ishøj Lokalhi-

storiske Forening,, hvor de yder en kæm-

pe indsats i forbindelse med engagemen-

ter på Bredekærgård. Det er flot at kun-

ne engagere sig i to så store bedrifter.  

 

I har gjort et knagende godt stykke arbej-

de – bliv ved med det !!!! 

 Et stort 

 TIL LYKKE 

Foto og redigering: 
Peter Kay 
Tegning: Oles Forlag 
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Julen er ikke bare børnenes fest, også for 

de ældste betyder den noget. 

På alderdomshjemmet Torsbo i Ishøj 

fejrer man juleaften hele to gange.  

Første gang er et par dage før jul, hvor 

hele kommunalbestyrelsen med ægtefæl-

ler kommer til flæskesteg og ris a la man-

de med mandelgaver og juletræ, og hvor 

aftenen altid sluttes af med »Højt fra 

træets grønne top«.  

Denne særlige festaften holdt man 

også den 22. december 1972. 

Selve juleaften spiser man andesteg, 

men ellers er forløbet det samme, 

bortset fra at man ikke er nær så 

mange.  

Når kommunalbestyrelsen 

kommer til julefest, dækkes 

der til 60 i Torsbo’s spise-

stue, og bordkortene sørger 

for, at alle hjemmets be-

boere placeres ved siden 

af en gæst. På denne 

måde får de nyt at høre 

- mange er stadig me-

get interesseret i at 

høre, hvad der sker  

i deres kommune. 

Selve juleaften er som regel en 12-14 af 

de ældre beboere tilbage på hjemmet, 

der i alt kun har plads til 21. De raskeste 

besøger familien denne aften, men da 

Torsbo efterhånden er blevet nok så 

meget et plejehjem som et alderdoms-

hjem, foretrækker de to tredjedele altså 

at fejre jul i deres vante omgivelser. 

Man starter dagen med gudstjeneste kl. 

14.00. Det er provst Miland fra Torslun-

de der prædiker.  

Efter et lille hvil spises middag, og 

juletræet tændes. Gaver deles ud og 

knas og tobak kommer på bordet. 

Bestyrerparret Ruth og Christian 

Andersens to børn på 8 og 12 år 

sørger for, at juleaften bliver, 

som en juleaften skal være. 

De to mangler i hvert fald 

ikke bedsteforældre, de 

bliver grundigt forkælet 

en sådan aften - og stort 

set året rundt, siger 

deres far. 

Først ved 11-tiden 

trækker de sidste 

sig tilbage. 

På plejehjemmet Torsbo 
spiser man julemiddag to gange 
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Spejdere og idrætsfolk 

Men julen startede faktisk allerede først i 

december måned. Der er tradition for, at 

spejderne kommer en søndag før jul og 

underholder de ældre med sange og sket-

ches, og desuden kommer Strandens 

Boldklub en eftermiddag på besøg med 

gode julekurve. De viser film eller arran-

gerer en eller anden form for underhold-

ning. 

Lederen af pensionistgymnastikken, fru 

Bernhagen kommer også og laver en 

hyggeeftermiddag for de ældre med ban-

kospil og lignende, også det er blevet 

tradition. 

Og så er der naturligvis pyntet op på 

hjemmet med adventskranse på alle spi-

sebordene, med hvide grene behængt 

med sølvkugler, med klokker og gran. Et 

sted står en rød balje fyldt med fyrregre-

ne og røde hjerter. 

 

Julefrokosten 

Et af årets højdepunkter er julefroko-

sten, fortæller bestyrer Chr. Andersen. 

På denne dag tager ingen af de ældre 

hjemmefra, alle vil være med, så må fa-

milien vente med besøg til 2. juledag. 

Så diskes der op med det helt store kol-

de bord og med øl og snaps. 

 

 

 

 

 

 

 

 

På spørgsmålet om, hvorvidt nogle af de 

ældre mennesker er helt uden kontakt 

med familie, svarer Chr. Andersen, at 

det er der ingen af de 21, der er. 

»Den megen tale om de ensomme gamle 

på hjemmene mener jeg er stærkt over-

drevet,« siger bestyreren, »her hos os er 

familiemedlemmer meget flinke til at 

komme på besøg, mange får besøg hver 

dag. Jeg har også talt med kolleger andre 

steder i landet, de mener også, det står 

bedre til, end de fleste vist tror.« 

Skrevet af dengangs store skribent , Jens A. 

Tegning: Oles Forlag 
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Lørdag den 30. november og 

søndag den 1. december 2019 

Begge dage kl. 10.00-15.00 

MORTENS AFTEN        10. november kl. 18:00 

Ole Kok         Baldersbækvej 2 

Tegning:  Eva Flinch Gjedde  
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Juletræsfest 
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JULEAFTEN er vel uden Sammen

ligning den Aften i hele Aaret, da Hjær-

terne er bedst stemt til at tage imod et 

Ord fra Gud. 

For de yngre iblandt os staar Juleaften 

uvilkaarlig i Forventningens Tegn; og til 

os ældre kommer mange baade festlige 

og vemodige Minder listende fra Barne-

dage og forgangne Aar; og adskilligt, 

som til daglig holdes nede, kommer op 

og kræver sin Ret. Under saadanne For-

hold regner jeg med god Sangbund for 

Julens Budskab; og tak, at jeg tør regne 

dermed! 

Hvad har vi da at sige hverandre paa 

denne hellige Aften? 

Vi har et Budskab om Glæde. »Se jeg 

forkynder Eder en stor Glæde«; saadan 

lød den første Julepræken; og den maa 

være Grundtonen i enhver sand Julepræ

ken. Men læg nu Mærke til, hvordan en 

af den lutherske Kirkes frommeste Sal-

mesangere, den tyske Præst POUL 

GERHARDT, har udtrykt Julebudska-

bet. 

Han skriver: 

 »I, som tunge Stier træde,  

 Stands og hør: 

 Her er Dør 

 Til den sande Glæde«. 

Netop dette vilde jeg gjærne sige i Aften: 

»Stands og hør: Her er Dør til den sande 

Glæde«. 

 

Stands og hør!  

Lad Dine Tanker nu ikke gaa sine egne 

Veje i Øst og Vest og Syd og Nord. 

Tænk ikke nu paa Julegrøden og Julega-

verne og Julegæsterne.  

Stands og hør!  

Bliv stille for det, som jeg nu siger.  

Lad det fange Din inderste Opmærk-

somhed.  

»Stands og hør: Her er Dør til den sande 

Glæde«. 

Hvem af os vil ikke gjærne have den 

sande Glædé i Eje? Alle de Glæder, der 

bestaar i jordiske Goder, de fine med de 

grove, er vel ikke værdiløse; det siger jeg 

ikke; men de ligner den Plante, hvorom 

der fortælles i Profeten Jonas' Bog.  

Husker I: Jonas havde præket for Ninive 

og sad nu og var mærkeligt nok tung i 

Sindet. Saa lod Gud en Plante gro op 

»for at skygge over hans Hoved og fri 

ham for Mismod; og Jonas glædede sig 

over Planten med stor Glæde. Men Gud 

lod en Orm komme, da Morgenrøden 

oprandt den følgende Dag; og den stak 

Planten, og Planten visnede«. 

Netop saadan er de naturlige Glæder: de 

vokser frem, de skygger over os og ve-

derkvæger os en lille Tid; men altid er 

der en lille Orm, der lønlig gnaver paa de 

jordiske Glæder; om ikke andet, saa For-

krænkelighedens Orm; og derfor visner 

de før eller siden. 

Juleprædiken 
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Juleglæden derimod er den sande Glæde; 

den visner ikke med Aarene; den bliver 

og den bliver rigere for den, der ejer den. 

Juleglæden — det er Glæden over at 

Guds eenbaarne Søn, da han var rig blev 

fattig, for at vi, ved hans Fattigdom, 

skulde blive rige. Juleglæden er Glæden 

over Barnekaar i Gud, over at faa Lov til 

at tro, at Himlens og Jordens almægtig 

Herre har et Faderhjærte for os og gjær-

ne vil hjælpe og velsigne os i Liv og i 

Død, som en Fader hjælper sine Børn. 

Juleglæden er Glæden over, at Gud ikke 

har forkastet os i al vor Synd og Død og 

Elendighed, men har bøjet sig ned til os 

for at hjælpe os ud af Syndens Smuds og 

Dødens Forbandelse. 

 

Den sande Glæde. 

»Stands og hør:  

Her er Dør til den sande glæde«. 

En Dør maa man, som bekjendt, gaa ind 

ad. Prøv derfor: Er Du gaaet ind ad Dø-

ren til den sande Glæde? 

Man er ikke uden videre gaaet ind ad 

Døren til Juleglæden, fordi man Juleaf-

ten kommer i Kirke. 

Det er velsignet og godt, at I kom! Det 

vilde jo da ogsaa være et Vrængebillede 

af en Jul, hvis vi ikke samledes i Guds 

Hus. Trods alle Brist og Brøst i det, vi 

kalder »folkekirkelig Kristendom«, der er 

dog bag det alt noget af en Længsel efter 

Gud. Bl.a. er Juleklokkernes Magt til at 

samle de store Skarer et Vidnesbyrd her-

om. Og lad os bruge Tiden godt!  

Hvad hører vi ikke fra Rusland: dér er al 

Julehøjtid strengt forbudt; og Julen er 

forvandlet til en Agitationstid for Gud-

løshed, Spot og Vantro.  

Stakkels Rusland!  

Gud være priset for de gode Kaar, vi 

foreløbig har i Danmark. Lad os bruge 

dem godt! 

Men husk saa: det at gaa i Kirke Juleaf-

ten er ikke ét med at faa Juleglæden i 

Eje....  

»Stands og hør:  

Her er Dør til den sande Glæde«.  

At gaa i Kirke er som at lejre sig om-

kring Døren ind til Juleglæden; men det 

egentlige er at gjøre det lille, evig afgjø-

rende Skridt over Tærsklen ind gjennem 

Døren, ind til den sande Juleglæde. 

Det Skridt maa Du gjøre helt alene og 

for Guds Ansigt. Det er i aller fuldeste 

Betydning et personligt Skridt. 

Døren til Juleglæden er lav; derfor kan 

man kun gaa ind ad Døren til den sande 

Glæde paa sine Knæ.  

Selvfølgelig kommer det ikke an paa, om 

man rent bogstavelig knæler; det afgjø-

rende er: Ydmygelse og Bøn. 

Vil Du ind i Juleglæden, maa Du blive 

lille i Dig selv. 

Og jeg synes ærlig talt ikke, det er saa 

vanskeligt. 

Naar vi rigtig vil se Tingene, som de er, 

hvor er vi saa smaa og ringe!  

Det er saa vist ikke, fordi det staar i Ka-

tekismen og i vor gamle Bibel, at jeg 

siger det.  
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 Livet selv har lært mig, at vi - hver ene-

ste af os - er saa fortvivlende smaa i alt 

det, som det kommer an paa: smaa i aan-

delig Renhed, i hellig Kraft, i selvfor-

glemmende Kjærlighed. Og saa puster vi 

os endda let op og bilder os selv og an-

dre ind, at vi er meget pæne og udadleli-

ge! Ja, pæne maaske udadtil, efter en rent 

menneskelig Maalestok; men efter Guds 

og Sandhedens Maalestok, hvad saa? 

Bøj Dig og bekjend Din Skyld; vedgaa 

Din Ringhed for den levende Gud; og 

sig ham saa Tak for Julens Gave og 

klyng Dig i daglig Taknemmelighed til 

den store stærke Frelser. 

Dét er: at komme ind gjennem Døren til 

den sande Glæde. — 

Men selv om vi kommer ind gjennem 

den lave Dør, fyldes vi ikke straks af 

højstemt Jubel. Aa nej; den sande Glæde 

er som et lille beskedent Frø med en 

mægtig Spirekraft.  

Den Dag, da vi paa vore Knæ kommer 

ind ad Døren til den sande Glæde, læg-

ges der et lille, uanseeligt Glædens Frø 

ned i vor Sjæl.  

Og dette Frø spirer; og Spiren hedder 

Guds Fred; og Frøets fulde Udfoldelse 

hedder evig Salighed. -- 

Saa kalder jeg da paa Jer allesammen og 

beder Jer holde Jul ved at gaa ind ad 

Døren til den sande Glæde. Men lige-

som den gamle Poul Gerhardt vender 

jeg mig, især til Eder, I der har det svært. 

Hvordan var det de af mig før anførte 

Salmelinier lød? 

»I, som tunge Stier træde, 

Stands og hør:  

Her er Dør til den sande Glæde«. — 

»I, som tunge Stier træde!«  

Naar alt kommer til alt er der maaske 

endda ikke saa faa iblandt os, som for 

Tiden træder »tunge Stier«.  

Nogle skal holde Jul for første Gang, 

efter at en af Pladserne derhjemme blev 

saa smærtelig tom. Andre har syge, I 

bæver for; atter andre lønlige Skuffelser 

eller aabenbare Vanskeligheder. Ak, de-

res Tal, der træder tunge Stier, er større, 

end man udefra tror. 

Men netop til Jer vender Juleevangeliet 

sig først og fremmest. Netop Eder vin-

ker Julens Engle ind gjennem den lave 

Dør til den sande Glæde. 

Og gaar man stille ind ad den lave Dør, 

saa gaar man lettere paa de tunge Stier. -- 

Men forresten er det ikke blot de, der 

træder tunge Stier, som Julens Engle 

vinker ind ad den lave Dør. Der vinkes 

og kaldes ad os alle. 

Gud velsigne og hjælpe da os alle til i 

Aand og Sandhed at efterkomme dette 

Juleord: 

 »Stands og hør: 

 Her er Dør 

 Til den sande Glæde!« 

 

 

 

 

Denne næsten halvfemsårige gamle prædiken er 

skrevet af provst C. Skovgaard-Petersen.  
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   Det begyndte med  
              Thorslundemagle Skole  

I dag er Ellekilde en sidevej til Torslun-

devej, men førhen var her skole. Først 

Thorslunde Skole, fra 1952 kost og ef-

terskole, siden grønlandsk efterskole og 

sluttelig familieskole under Ishøj Kom-

mune.  

Det var da man nedrev de gamle skole-

bygninger for at udstykke området, at 

man foretog de arkæologiske undersø-

gelser, der afdækkede en rig fyrstegrav 

fra jernalderen, som i dag er udstillet på 

Bredekærgård. 

Navnet Ellekilde bragte Folke Jacobsen 

med sig, da han i 1952 oprettede sin ef-

terskole. Folke Jacobsen drev inden, sit 

pædagogiske reformarbejde fra en patri-

cervilla i Kongens Lyngby, der netop bar 

navnet Ellekilde, derfor var det helt na-

turligt, at han bragte det med til sin nye 

skole i Torslunde. 

 

Den første skole i Thorslunde skal være 

oprettet i 1754, men om den ved vi ikke 

noget. Første gang vi ser Thorslunde 

Skole på skrift er i forbindelse med en 

folketælling i 1787, hvor vi kan se at den 

ugifte Christian F. Møller, 36 år, er sko-

leholder på Thorslundemagle Skole.  

Billedet fra postkort er førstelærer Nicolaj Hansen m. familie. 
 Han var førstelærer fra 1902 (gl. skole) til 1933. 
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Den skole vi normalt omtaler som 

Thorslunde gamle skole blev oprettet i 

1812 og lå Thorslunde Bygade 17. 

Den gamle skole var efterhånden noget 

nedslidt og børnetallet var vokset støt, så 

sognerådet tog initiativ til at få bygget en 

ny, som blev taget i brug i 1907.  

I den nye skole var der ved årsskiftet 

1907/8 indskrevet 31 elever i den ældste 

klasse og 30 i den yngste, og i forbindel-

se med de mange arbejdspladser, der 

kom med det nye vandværk Thorsbro, 

var det ikke underligt, at den nye skole 

hurtigt blev for lille, så allerede 8 år se-

nere byggede man, som et supplement, 

en pogeskole. 

En pogeskoler er egentlig en ældre be-

tegnelse for private skoler, der undeviste 

børn under ni år. Men i forbindelse med 

Lov om Borger og Almueskoler fra 1856 

kunne pogeskoler anerkendes for under-

visning af de 6-9 årige som et midlerti-

digt led i et skolevæsen uden nogen ud-

dannelsekrav til læreren. 

Muligheden for den ekstraordinære brug 

af pogeskoler bortfaldt 

med folkeskoleloven i 

1937 

Om Thorslunde “nye” 

skole fortæller lærer Karl 

Johan Petersen (død 

1988): 

“Min særlige interesse for 

Thorslunde skole stammer 

fra 1933, da jeg blandt 

mange ansøgere  blev den 

foretrukne  til stillingen 

som førstelærer. 

Allerede ved det første 

besøg i Thorslunde, kom det til at stå for 

mig som noget af en ønskedrøm, at 

komme til at blive lærer der. 

Førstelærer Karl Johan Pedersen m. familie 

Skolebillede Thorslunde Skole 1925 
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Alt virkede umiddelbart tiltrækkende - 

selve skolebygningen, “pogeskolen” og 

den lidt ældre bygning i baggrunden, 

indkørslen med de høje lindetræer, den 

store parklignende have, direkte ned til 

Lille Vejleå, Benzonsdalsskoven på den 

anden side og mod vest den idylliske 

landsby med dens gårde og huse, 

med haver på skråningen af den 

brede vejleådal. Her gemte sig en 

sjælden skønhed i en egn, der el-

lers ikke havde mange naturskøn-

heder at fremvise. 

Her var jeg med min familie til 

1940, da vi sammen med lærerin-

de Metta Andersen flyttede til den 

nye centralskole i Ishøj.” 

Skolens lange bygning indholdt et 

klasseværelse og en efter tiden 

velindrettet lærerbolig. Pogesko-

len, som blev bygget i 1915 og 

gjorde det muligt at oprette en 3. 

klasse, indeholdt forneden et 

klasseværelse og under taget en 

lejlighed til en lærerinde.  

Før 1919 hørte der til samtlige 

landsbyskoler en skolelod, som 

læreren kunne dyrke som land-

brug og derved skaffe lidt ekstra 

til den knapt tilmålte løn. 

Efter 1919 blev lønnen beregnet 

som et fast årligt beløb og skole-

loden blev til et tillæggende til 

skolen, som fremadrettet kunne 

bortforpagtes.  

Til Thorslunde skole udgjorde 

skoleloden ca. 4 tønder land, hvor i også 

skolehaven var i regnet. Dele af skole-

lodden blev senere indrettet til en min-

dre sportsplads. 

Thorslunde skole blev nedlagt 1940 og 

alle elever overført til Centralskolen i 

Ishøj - nuværende Ishøj Skole. 

Klassebillede fra klasseværelse med  
lærerinde Meta Andersen ca. 1935 

1. klasse 1935 i pogeskolens klasseværelse 

Tekst: Steen Skovhus   Foto: Ukendt 



16 

I et par år har man kunnet gå turen kal-

det ”Landbyens Fortælling” i Tranegilde 

og med sin telefon lytte til lytteposterne 

på vejen: Nu tager vi springet ud i at 

sætte liv i historierne.  

Til forårsfe-

sten den 18. 

april 2020 på 

Bredekærgård 

bliver temaet 

”Landsbyliv” 

- og her vil vi 

levendegøre fortælleruten ”Landsbyens 

Fortælling” – en rute  der formidler for-

holdene i Tranegilde sidst  i 1800-tallet.   

Vi er en arrangørgruppe der er i gang og 

vi vil gerne have nogle flere med. Vi har 

brug for folk i alle aldre, der synes at det 

kunne være sjovt at arbejde med levende 

formidling af historie.  

Vi skal sætte flere 

af figurerne fra 

landsbyens fortæl-

ling til live for en 

dag. Vi har besat 5 

roller - men vi 

mangler bl.a. pi-

gen Cecilie, dren-

gen Laurits, lands-

byoriginalen Goe 

Hans, landsolda-

ten, degnemadam-

men, postbuddet og andre sjove roller 

der kan sættes i spil. 

Så hvis du har lyst til at være med – 

f.eks. som skuespiller eller i kostumear-

bejdet – så er du meget velkommen: 

Kontakt Troels på tlf.  29 66 41 64 eller 

på mail til 

troels.oehlenschlager@kroppedal.dk .   

 

Arrangørgruppen består af 

folk fra  

Tranegilde Bylaug, 

 Ishøj Teater, 

Thorslunde-Ishøj  

Lokalhistoriske Forening, 

Lokalhistorisk Arkiv 

Daglig leder Peter Bredal 

fra Bredekærgård.   

Tekst: Troels Oehlenschlager  

Foto: Ukendt 

Landsbyens fortælling  
kommer til live 
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En smuk og solrig tirsdag i juni havde en 

del medlemmer sat hinanden stævne på 

Herregården Barfredshøj, hvor de fik 

rundvisning ude og inde på gården, bl.a. i 

det gamle folkekøkken, på loftet, hvor 

man dansede til høstgilderne og i den sto-

re lade med den helt specielle konstrukti-

on. Bygninger og omgivelser fremstod 

fine og velholdte, plænerne var nyslåede 

og Dannebrog var hejst. Rønnebærtræer-

ne i alléen stod med sølvpudrede blade. 

Proprietærparrets barnebarn, Lars Poul-

sen-Hansen og forvalterens datter, Mie 

Bernhagen, fortalte om livet upstairs og 

downstairs på gården i 50'erne. 

For at visualisere gårdens tidligere liv 

med de mange ansatte, var der anbragt 

plakater med fotos på de oprindelige 

steder. 

Foreningen stod for serveringen af kølige 

drikkevarer og snacks til de mange delta-

gere, som tog en hyggepause i skyggen. 

I laden fortalte godsejer Søren Nymann 

om landbruget før og nu. 

Spørgelysten var stor, man kom vidt om-

kring, og Ring 5 Syd projektet med mulige 

konsekvenser kom også under behandling. 

Tankevækkende er det, at det smukke her-

regårdslandskab med 'Benzonsdal', 

'Barfredshøj' og 'Gjeddesdal' er i fare for 

at blive 'slugt' af trafikkorridoren ved etab-

leringen af Ring 5. 

Tekst: Mie Bernhagen  Foto: Peter R. Heeno  

En eftermiddag på Barfredshøj  
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En skøn sommerdag i juli drog 80 

medlemmer vestpå i en dobbeltdæk-

kerbus med kurs mod Nyborg. Efter 

indtagelse af kaffe og muffins i Borg-

mestergården stod tre guider klar til 

at vise og fortælle om Nyborg. Det 

hele startede med en rundvisning på 

Borgmestergården, som siden 1913 

havde fungeret som byens kunstneri-

ske museum. I 1600 tallet fungerede 

bygningen også som købmandsgård, 

der ud over salg af normale kolonial-

varer også havde enorm øl brygning. 

Eftermiddagens oplevelser endte med en stor-

slået middag på selve Nyborg Vold.  

Kl. 19.30 sharp, tonede Flemming Jensens be-

hagelige stemme over højttalerne, hvor han 

kom med nogle vigtige informationer og præ-

senterede forestillingen, bl.a. med ordene ”vi vil 

her præsentere stykket ”Frøken Nitouche med 

et twist” og det skal man da love for det var. 

 

Det var en fantastisk blan-

ding af gammelt og nyt, en 

god historie som ikke faldt 

ved siden af, selvom mange 

tidsaldre var blandet - Van-

vittigt morsomt sat sammen. 

 

Inden bussen forlod Nyborg 

blev der serveret øl og sand-

wich. 

Tekst: Lise Heeno  Foto: Peter R. Heeno 

Nyborg og Frøken Nitouche 
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Skovturen til Lund 

 

I fire busser med mere end 200 medlemmer gik skov-

turen til den anden side af Øresund. 

Første stop var Lund 

Botanisk Have, som er 

en stor blomstrende have 

med mange sjældne 

blomster i alskens farver. 

Besøg i det varme driv-

hus krævede en lille for-

friskning. Efter to timer 

med botanik var der en lille rundtur i Lunds Bymidte - 

for at ende til en dejlig frokost buffet på Grand Hotel. 

Godt mætte efter at have indtage flere slags kød, røget 

laks, varmrøget laks, kyllingesylte samt mange forskelli-

ge salater gik turen til Lunds berømthed, Domkirken, 

som er Nordens største 

metropolitankirke. Kirken 

blev grundlagt omkring år 

1100 og muliggjort ved 

donationer fra Knud den 

Hellige. 

Det Historiske Museum 

fik også et besøg. Det 

indeholdt bl.a. redskaber fra bronzealderen, jernalderen, 

og en beskrivelse af kulturelle forskelle mellem samfund og folkeslag. Desuden var 

der en stor møntsamling. På rækværket i domkirkeparken sad medlemmer og nød 

den medbragte iskaffe og velsmagende Muffin. 
Foto: Peter Kay   Tekst: Lise Heeno 
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Tekst & foto:  Peter Kay    

Tekst & foto:  Peter Kay    

Til alle JAZZ-arrangementerne var der et veloplagt 

publikum, hvoraf mange var med første gang, der var 

JAZZ på Gårdspladsen.  

Nostalgien løb ligefrem 

ned gennem kroppen og 

tankerne fik frit spil - 

hvad var der sket i de 

sidste mange år? - hvor 

var tiden blevet af? 

Gensynet med de 

mange ”gamle” 

JAZZ-bands var 

gribende hos de 

mange ”fan”. 

Traktørstedet havde 

en travl sæson med 

udskænkning af jubilæumsøl og mange andre nye ko-

lonariske tiltag, men de dejlige lange velsmagen stegte 

pølser og æble-

kagen ville 

gæster alligevel 

have. 
 

Foto: Steen Skovhus 

The Spirit Of 
New Orleans 

Doghouse Cats 
Kansas City Stompers 

Holdet bag sidste 
 Jazz på Gårdspladsen 

Basement 
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Foto:  Peter Kay 

RockaBilly Show i Laden 
Musikken stod HOT ROD GREASERS for. De fire 

”drenge” leverede en rigtig gang 

swingende Rock´n´Roll.  

Danseglad musik med fængende 

melodier, energi og fingerfærdighed. 

De unge piger fra 50’erne fik igen 

chancen for at iføre sig de korte 

skørter og give den en rigtig sving-

om på dansegulvet, som dengang Rockabilly-feberen toppede. 

Det kulinariske var som sædvanlig lagt i hænderne på Traktørstedet. Naturligvis blev 

der serveret saftige amerikanske burgere, med 

det hele. 

På gårdspladsen var opmarcheret en mængde 

Amerikanerbilerne – de voksne havde svært 

ved at holde fingrene væk - der skal pilles. 

Tekst & foto:  Peter Kay 

Høstfest 
Humøret var højt, selvom 

vejrguderne ikke viste sig 

fra den mest venlige side 

denne første september-

søndag. Publikum var kø-

belystne på samme højde, 

som de tidligere år, trods 

vi manglede omkring tu-

sinde gæster. Selv de pro-

fessionelle opkøbere var 

på plads allerede en time 

før startskuddet lød - så vi 

må konstatere, at dagen 

blev en kæmpe succes.  

Tekst & foto:  Peter Kay  
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Ishøj 

Vandrehjem 

"Selv om Ishøj var tænkt som en vel-

fungerende centerby, så kom den alli-

gevel til at rumme to initiativer, som 

bragte folk fra nær og fjern her til. 

For det første blev den mudrede og 

sumpede kyst ved Køge Bugt omdan-

net til en pragtfuld strandpark i 1980. 

For det andet åbnede Københavns 

Amt en perle af et museum, Arken i 

1996.” Sådan skriver Else Trier i sin 

bog Ishøj - den grønne port til København. 

Hun kunne nu heller ikke vide, da 

hun skrev sin bog, at en tredje og ny 

publikumsmagnet skulle se dagens lys 

i dette område i sommeren 2000, - 

nemlig Danhostel, Ishøj Strand Van-

drehjem. 

 

I september 1999 traf-Ishøj Byråd 

beslutning om, at gartnerigrunden ved 

Ishøj Strandvej fra det kommende år 

skulle tjene som en fem-stjernet over-

natningsmulighed for turister fra nær 

og fjern. Byggeriet af fælleshus og 

værelsesblokke skred i løbet af vinte-

ren og foråret 2000 frem i et mageløst 

tempo. Den første juni åbnede van-

drerhjemmet og allerede fra denne 

dag myldrede turister og andre godt-

folk ind. Broåbning og venskabsby-

træf var medvirkede årsager til en 

nærmest "brutal" publikumssucces. I 

vandrerhjemmets fire første måneder 

har der været mere end 12.000 over-

natninger og lægger man overnatnin-

gerne til fra den tilhørende camping-

plads passeres tallet 20.000. Det hav-

de ingen ventet. 

 

Danhostel, Ishøj Strand Vandrehjem 

& Camping giver da også gæsterne 

alle muligheder for en rigtig god ferie. 

40 store og flotte værelser, fællesrum 

med panoramaudsigt til Køge Bugt 

Strandpark og Arken, a la carte-

restaurant, gæstekøkken, minishop, 

kursus- og konferencelokaler, inter-

netcafe, tv-stue, legeplads til børnene, 

- ja, hvad kan man mere ønske sig? 

Ishøj kan med vandrehjemmet sætte 

endnu en attraktion på landkortet. 

Jørn Hjøllund 



23 

Ansvarshavende: Steen Skovhus 

Redaktør:  Peter Kay 

Oplag:  1.200 stk. 

Tryk:   LaserTryk 

   P. O. Pedersensvej 26 

   8200 Aarhus N 

   SSN 0902-6592 

Kontingent 2019:   75 kr. for enlige  

 100 kr. for husstand 

LOKALHISTORISK ARKIV 

 

Arkivet er åbent hver tirsdag fra kl. 14.00 til kl. 19.00.  

Ferielukket i juli og mellem jul og nytår  
 

Arkivet kan også kontaktes på telefon 43 54 64 75. 

Spørg efter Troels Øhlenschlæger eller Lars Hansen. 

 

E-mail:   lars.hansen@kroppedal.dk 

 

Hjemmeside: ishoejlokalhistorisk.dk 

Sæt dit præg på bladet! 

Skriv eller ring  

til redaktøren  

med gode ideer og tips. 

Formand    Steen Skovhus   3056 4364 

Næstformand    Torben Eg    3139 0846 

Kasserer    Birgit Hansen   2851 3139 

Sekretær    Preben Kok    4068 2681 

Webmaster    Lars Andersen   2372 2145 

Bestyrelsesmedlem   Carsten Lauridsen   2858 2600 

Bestyrelsesmedlem   Arne Sørensen   4092 8438 

Bestyrelsesmedlem   Kristian Pedersen   4373 7329 

Bestyrelsesmedlem & redaktør Peter Kay    4030 3538 

Suppleant    Jørgen Arnull   4363 2216 

Suppleant    Anders Hvid Jensen  2945 0812 

Suppleant    Lise Heeno    4018 1844 



24 

ARRANGEMENTER 
Bredekærgård

Baldersbækvej 2

Bredekærgård

Bredekærgård

Ishøj Skolehal

Bredekærgård

Ishøj Centersal

Bredekærgård

Bredekærgård

Bredekærgård

Bredekærgård Generalforsamling 

Bredekærgård  

Bredekærgård

Bredekærgård

Bredekærgård

Bredekærgård

Bredekærgård

Bredekærgård

 jævnligt at kigge på vor hjemmeside  

 www.ishoejlokalhistorisk.dk  

 og se de sidste nye opdateringer med bl.a.  

 arrangementer og foredrag.  

http://www.ishoejlokalhistorisk.dk

