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Corona, Covid-19, Sars-cov-2 flere nav-

ne for det samme – en virus, nej ikke 

bare en virus, men en virus der angreb så 

mange, at den hurtigt blev udråbt som 

en pandemi.  

Pressemøde fulgte pressemøde, små re-

striktioner udviklede sig på kort tid til en 

regulær nedlukning af store dele af ver-

den.  

Aviser, TV, ja alle medier over en kam, 

trak tråde tilbage til den spanske syge i 

1918-20, hvor op imod 18000 danskere 

døde, og hvor myndighedernes svar på 

sygdommen stort set var den samme 

som i dag - hold afstand og vask hænder.  

At der var rigtig mange der døde den-

gang kan skyldes mange ting; sygdom-

mens karakter, måden flertallet boede 

på, oplysningsmulighederne i datidens 

samfund o.s.v.  

En ting skal vi ikke undervurdere, i et 

rigt moderne Danmark har vi langt flere 

ressourcer at sætte ind. Heldigvis har vi 

ikke set den samme katastrofale syg-

domsudvikling som dengang.  

Hvordan vil historien om 100 år blive 

fortalt? Hvad vil læreren fortælle sine 

elever i 2120? Vil det overhoved være en 

historie, eller bare en lille parentes.  

Jeg ved, at hvis læ-

reren går på Ishøj 

Lokalarkiv, vil han 

fra en 2. klasse kun-

ne få et fantastisk 

førstehåndsindtryk. 

Vi har nemlig mod-

taget en mappe fra 

2.C på Vibeholm-

skolen, hvor alle eleverne har skrevet om 

deres oplevelser – Den er jeg så glad for. 

En starter med at skrive: Corona virus 

kom på min fødselsdag og efter nogle 

dage lukkede statsministeren Danmark 

ned og vi skulle have hjemmeskole. En 

anden skriver, at en i familien var blevet 

smittet, så hun var selv bange for, at hun 

også skulle blive smittet, videre skriver 

hun; at hun ikke måtte komme med ud 

og handle, at hun ikke kunne besøge 

mormor og morfar.  

Mappen er fuld af fine refleksioner og 

spændende eftertænksomhed over denne 

corona-tid. 

Den spanske syge i 1918 bliver ofte 

nævnt som den glemte epidemi, måske 

fordi sygdommen dengang blev en fia-

sko for både myndigheder og læger, må-

ske fordi de ikke rigtigt vidste, hvad syg-

dommen skyldtes, og hvordan de skulle 

forebygge den, så ma ville nok bare 

glemme hele miseren hurtigst muligt.  

Denne gang virker det som om, at ind-

satsen blev en succes, så måske vil den 

alene derfor, blive husket.  

Steen Skovhus 
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Agurkedronningen fra Ishøj 
Hvis man om aftenen i 1970 kom kørende ad Taastrup Valbyvej ville man 
uundgåeligt have bemærket, skønt skjult af høje popler, nogle stærkt oplyste 
drivhuse, som lå tilbagetrukket fra landevejen, omgivet af en stilfærdig resig-
nation og afsondrethed. 

Denne artilet er skrevet af journalist Mogens Petersen. 

Om dagen er der stadig et skarpt lys, 

men der er kommet mere liv i drivhuse-

ne, som hører til gartneriet „Perle-

gården". For mange af landets mindre 

gartnerier fungerer ”Perlegården” som 

en art fødeklinik og opfostringshus for 

de fleste af landets kommende agurke-

planter. 

Og hvem der bare var agurkeplante og 

stod med rødderne i „Perlegårdens" 

sorte og velduftende muld, passet og 

plejet af amme kvindens hænder, som 

tilhører gartneriets kvindelige ejer, fru 

Anne-Lise Larsen, der alene står for 

driften hjulpet af sine tre drenge på 8, 

14 og 18 år. 

Foto: Ukendt 



4 

Ligesom alt andet står der åbenbart også 

en kvinde bag agurkerne, der under fru 

Larsens kyndige og dygtige behandling 

ikke bliver lige så bitter, som historien 

bag fru Larsens ihærdige indsats. 

For godt og vel fem år siden blev fru 

Larsen enke. Det var en tragedie der helt 

og holdent vendte op og ned på fru Lar-

sens og hendes tre mindreårige drenges 

tilværelse. Fra et beskyttet og trygt fami-

lieliv, som en flittig og dygtig mand og 

far gav dem, stod de pludselig og vold-

somt konfronteret med en dyb sorg og 

med et stort velholdt og ekspanderende 

gartneri, der enten skulle føres videre 

eller afhændes for førstkommende bud, 

for at afgrøden ikke skulle tage skade. 

 

35.000 agurkestiklinger 

Fru Larsen har ikke fortrudt, hun valgte 

det første. Hun besluttede sig til at beva-

re „Perlegården”, der fra den største 

drengs fødsel har dannet rammen om et 

lykkeligt familieliv.  

Sideløbende har gartneriet været en vok-

sende forretning, som har kunnet skaffe 

et udkomme, og familien har været i 

stand til at eksistere godt eller mindre 

godt op gennem årene, afhængig af vind 

og vejr og efterspørgsel. 

Efter at drivhusene er blevet bygget, er 

tilværelsen blevet lidt mere tryg rent 

økonomisk.  

Nu kan gartneren selv bestemme tempe-

raturen indenfor glasvæggene, selv om 

sneen ligger ude på markerne, og meter-

lange istapper hænger faretruende som 

isspyd fra glastagets udhæng. 

Når man træder ind i „Perlegårdens" 

drivhuse, træder man ind i en usynlig sky 

af hede, som tung og kvælende ligger 

hen over drivhusets vækstborde. I uen-

delige rækker står agurkeplanter side om 

side i små potter tæt ind til hinanden for 

at udnytte hver kvadratmeter af den 

kostbare plads.  

I hvert drivhus står der således 35.000 

agurkeplanter, der når der høstes, kan 

give et udbytte på 4½ millioner salat-

agurker. Der kan almindeligvis høstes 

mellem 100 og 150 agurker pr. plante 

men alt afhænger af, hvor god en pas-

ning planterne får under væksten. 150 

agurker er ikke noget særsyn hos en dyg-

tig og påpasselig gartner.  

Inden man når ind til drivhusene med 

agurkeplanterne, må man igennem et 

mindre drivhus, hvor man ved selvsyn 

får konstateret, at fru Larsen kan andet 

end „opdrage" agurkeplanter. 

Foto: Privat 
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Thi lige meget 

hvorhen man 

end vender 

blikket, er der 

blomster, der i 

et overflødigt 

brus hvælver 

sig udover 

vækstborde-

nes kanter, og 

hvoraf ingen 

mangler duft 

og skønhed. Nye skønne fremmedartede 

planter skyder op blandt den flora, som 

kendes fra gadernes blomsterbutikker. 

Der er altankassens favorit pelargonia i 

flere forskellige nuancer side om side 

med knaldrøde blomstrende Hawai-

blomster og flere, hvis navne er ukendte. 

Langs med drivhusets glasvægge står en 

mandshøj bananpalme, som sammen 

med drivhusets tropiske temperatur får 

en til at glemme sneen og vinterens bar-

ske kulde udenfor det beskyttende glas. 

En strålende velkomst er det, på vejen 

ind til agurkeplanterne  der set fra 

drivhusets indgang, mest af alt ligner en 

velplejet engelsk græsplæne, som ligger 

badet i et skarpt sterilt lys fra rækken af 

kviksølvlamper. En dyr og nødvendig 

foranstaltning for at fremme planternes 

vækst.  

Når man står ved siden af fru Larsen og 

kikker ud over vækstbordene og har fået 

fortalt, at der i hver af de tre store driv-

huse befinder sig 35.000 planter, forstår 

man bedre, 

hvorfor fru 

Larsen har fået 

tildelt titlen 

Agurkedron-

ningen. 

Det er ikke en 

af den slags 

d r o n n i ng e r , 

der  kendes 

fra den kulørte 

u g e p r e s s e , 

som stiller sig op for fotograferne med 

højt opsat hår og velplejede hænder. Det 

er en spinkel kvinde, som bestandig er i 

bevægelse for at rette på planter, der står 

skævt, som står ved ens side. - Der bliver 

ikke spekuleret på sminke og manicure. 

Sminke, der ville kunne skjule erfarin-

gens rynker ved mundvigene, og mani-

cure, der måske ville kunne blødgøre de 

ru hænder. 

 

18 timers arbejdsdag 

Man må alligevel beundre fru Larsens 

arbejdsslidte hænder, den arbejdssomme 

ivrige klejne skikkelse og hendes ansigt, 

som er vejrbidt og har den teint, som 

naturen giver den, der færdes ude både 

sommer og vinter. 

Det er som om, der kommer et underligt 

tilfreds skær i „Agurkedronningens" øj-

ne, når hun skuer hen over sine agurke-

planter, og man tvinges til at forstå hen-

de, når man får at vide hvilket slidsomt 

arbejde, der ligger bag.  

Foto: Privat 
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Det er et tidskrævende og møjsommeligt 

arbejde at dyrke agurkeplanter, og en 

arbejdstid på 18 timer i døgnet er ikke 

ualmindeligt, inden planterne når så vidt, 

som til at være 10 centimeter høje. 

Det første og største arbejde med agur-

keplanterne begynder i eftersommeren. 

Alle drivhusene bliver overalt indvendigt 

rengjort med stærkt sæbevand. Derefter 

bliver drivhuset steriliseret og formalin-

behandlet, for at der ikke skal opstå no-

gen infektion, som kan ødelægge de øm-

tålelige planter. Jorden, som skal danne 

grobund for planterne, skal være sund 

og bliver derfor ved en langvarig proces 

dampkogt og desinficeret, inden den 

køres ind i drivhusene og spredt ud over 

vækstbordene. Frøene der kommer fra 

Sverige, bliver sået allerede den 20. no-

vember for at kunne bære frugt tidligt på 

foråret. Godt og vel 6 dage efter  at frøe-

ne er sået, stikker de første spæde spire 

frem af mulden. 

Inde i drivhuset sættes varmen i vejret, 

og et stærkt konstant lys fra kviksølvlam-

perne holdes tændt og flyttes hver fjerde 

time hele døgnet for at give alle planter-

ne det samme vækstfremmende lys. 

 

Holder brandvagt 

Agurkeplanten er i sin tidlige vækst ret 

sart, og behøver en omhyggelig pasning, 

både hvad angår varme, vanding og gød-

ning. Blot det mindste uheld, et kort 

stop i fyret eller en knust rude i drivhu-

set kan forårsage, at en hel drivhusbe-

stand af planter kan gå tabt. Fru Larsen 

er forsikret og lider ingen tab. Men et 

uheld på „Perlegården" kan registreres 

hos gartnere i hele landet, som har be-

stilt agurkeplanter og tilrettelagt deres 

Foto: Privat 
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forårsproduktion og sommeravl på de 

planter, der skulle komme fra 

„Perlegården"s drivhuse. 

Derfor, forklarer fru Larsen, sidder jeg 

oppe og holder brandvagt med kit i den 

ene hånd og glas i den anden, når det 

stormer. Kravler ofte med vinden piben-

de og susende om ørerne op på drivhu-

sets tag, for at udskifte de glas, som er 

blevet knust eller beskadiget af stormen. 

Den mindste smule frost og træk kan 

skade agurkeplanterne og dermed være 

årsag til, at mange danske gartnere mi-

ster en del af deres forventede fortjene-

ste om sommeren. 

”Jeg gør det af moralske og menneskeli-

ge grunde. Jeg selv er godt forsikret og 

kunne af den grund trygt blive liggende i 

min varme seng, mens stormen raserer 

bygningerne. Men det ville være forkert 

af mig at lade stå til og så senere få en 

klækkelig erstatning af forsikringsselska-

bet, mens mine kunder må lide tab ved 

ikke at få leveret de bestilte planter”. 

 

Kongelig hofleverandør 

Der bliver hvert år solgt utallige planter. 

I tusindvis af planter forlader 

„Perlegården" - alle som førstesortering. 

Godkendt af ”Fællesudvalget for Frøavl 

og Sundhedskontrol med Havebrugs-

planter". En konsulent for udvalget har 

opsyn med gartneriet, tager ugentlige 

prøver af plantebestanden og udfylder 

en sundheds- og kvalitetsattest, hver 

gang et parti agurkeplanter forlader 

„Perlegården". 

Fru Larsen forklarer ikke uden stolthed i 

stemmen, at „Perlegården" med god 

samvittighed kan kalde sig kongelig hof-

leverandør, idet hun hvert forår leverer 

en snes agurkeplanter til gartneriet på 

Fredensborg Slot, så de kongelige om 

sommeren kan læske sig med grønne 

sprøde agurker med tilknytning til 

„Perlegården" i Ishøj. 

Det eneste, der bekymrer „Agurkedron-

ningen", er, at folk efter hendes mening 

spiser alt for få agurker, trods det at pri-

serne er ganske rimelige. Fru Larsen me-

ner endog, at de er for lave i forhold til 

alt det arbejde, der skal lægges i for at få 

en ordentlig og kvalitetsmæssig god af-

grøde. 

Ved siden af den rentable hobby, at dyr-

ke melonplanter er ”Agurkedronningen” 

meget dygtig bowlingspillerske, der er 

frygtet og kendt for at kunne tage kegler! 

Foto: Private  Redigering: Peter Kay 

Den 25. marts 2020 ville Fru Larsen være fyldt 100 år. 

Foto: 

Foto: Privat 
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Slægtsforskning 1. september kl. 17:00-19:00 

Bredekærgård 6. oktober kl. 17:00-19:00 

Gratis entré 3. november kl. 17:00-19:00 

 1. december kl. 17:00-19:00 

Mennesket har altid interesseret sig for 

tiden og tidsregning. Man har lavet for-

skellige former for kalendere og syste-

mer for at kunne holde rede på tidens 

gang, religiøse fester og andre fest- og 

helligdage. Hvad betyder det, når vi i 

kirkebogen læser, at Peter Hansen blev 

døbt 7. p. Trin 1770, eller at samme Pe-

ter Hansen blev begravet Christi Festum 

Ascensio 1817. På hvilke datoer faldt 

disse begivenheder? 

Lokalhistorisk Forening indbyder interesserede 
medlemmer til slægtsforskning på Bredekærgård 

75-året for Danmarks Befrielse 
Formanden for Thorslunde-Ishøj Lokalhistorisk Forening, 
Steen  Skovhus holder et kort oplæg om tiden under be-
sættelsen med et par anekdoter tilknyttet Ishøj.  

Herefter kan du se filmen ”Hvidsten Gruppen” – en 
stærk menneskelig historie om en af besættelsestidens 
berømteste illegale grupper, der var kernejysk. Du ople-
ver i filmen, hvordan Hvidsten Gruppen har følt anhol-
delsen, dommen, den lange ventetid i fængslet og af-
skeden med deres familier. 

I samarbejde med Kulturen i Ishøj. 

Ishøj Kulturium 9. september kl. 19:00 

Gratis entré  
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19. september                     SENSOMMERFEST 

Gratis entré           Bredekærgård 

20. sept. kl. 10:00-16:00                       Gratis entré 

Norbert Susemihl's 
Joyful Gumbo  

kl. 13:00-16:00 

MOTOR 
MILLE 

Børnedanditterne 

Ishøj Naturcenter 

Ishøj Lokalarkiv 

Hoppeborg 

Line Dance 

Countryband 

kl. 10:00-16:00 
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10. november kl. 18:00        MORTENS AFTEN 

Ole Kok         Baldersbækvej 2 

Thorslunde-Ishøj Lokalhistoriske For-

ening er igen i år vært ved den traditio-

nelle Mortens aften arrangement i sel-

skabslokalerne hos Ole Kok. 

Vi skal selvfølgelig have andesteg med 

rødkål og surt denne specielle aften og 

desuden en dessert og kaffe.  

Ole Kok plejer at servere en dejlig saftig-

velsmagende andesteg, og der er rigeligt 

af den, så der er lagt op til en dejlig aften 

med god mad i hyggeligt selskab. 

Underholdningen er lagt i hænderne på  

top professionelle kunstnere. 

 

Pris    200,00 kr.  
pr. kuvert 

 

Prisen inkluderer and og underholdning. 

Ønskes ”andet” mad, bedes det oplyst 

ved tilmelding.  

Salg af billetter fra d. 1. oktober 2020  - 

se foreningens hjemmeside 

 www.ishoejlokalhistorisk.dk  

- eller kontakt Preben Kok på mail:  

preben@ishoejlokalhistorisk.dk  

eller tlf. 40682681. 

 

Sidste frist for tilmelding  

er den 2. november 2020. 

http://www.ishoejlokalhistorisk.dk
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Lidt forhistorie! 

Torslunde-Ishøj Sogneråd besluttede i 

1958 at ansætte en fremadstræbende 

kommunesekretær ved navn Erik Mark. 

Han var kommunalt uddannet og havde 

været ansat i flere jyske kommuner, hvil-

ket efter sigende må borge for kvaliteten. 

Sognerådet havde opfattet Erik 

Mark som en typisk embeds-

mand, som skulle holde styr på 

kommunen – dengang var der 

kun ansat fem på sogneråds-

kontoret.  

Torslunde-Ishøj Kommune 

havde dengang omkring 2.000 

indbyggere.  

Den 17. maj 1961 blev en skæbnedag for 

alle kommunerne langs Køge Bugt. Her 

blev nemlig Køge Bugt Loven - Lov om 

planlægning af Køge Bugt-området (nr. 

144 af 17. maj 1961)  - vedtaget i Folke-

tinget. Det vendte op og ned på hele 

området. I loven stod der hvilke kom-

muner, som primært skulle have almen-

nyttigt socialt boligbyggeri – hvem der 

skulle være de fine kommuner og hoved-

saligt skulle ”beplantes” med parcelhuse. 

I den forbindelse kom det frem, at Sog-

nerådet ikke havde ”købt katten i sæk-

ken” tre år forinden. Det viste sig, at 

Erik Mark var fremsynet, magisk, kom-

munikativ og ikke mindst en ren tal-

kunstner, som havde fantasi til at få pen-

gene til at ”yngle”.   

Efter at Køge Bugt Loven var vedtaget 

og udmøntet, foreslog Erik Mark Sogne-

rådet, at han tog ud og opkøbte 

alle landsbrugs- og gartneriejen-

domme i udviklingsområdet på 

gunstige vilkår for sælgerne – 

Opkøbene af landejendommene 

i Ishøj Sogn var samtidig led i en 

fornuftig/økonomisk udvikling 

af kommunen. Det vigtigste for 

Erik Mark var, at komme før 

spekulanterne fra København, som kom 

kørende i store sorte ”dollargrin.”. Sog-

nerådet og Erik Mark i dette komman-

dorit opkøbte mere end 35 ejendomme 

og heriblandt KIRKEBJERGGÅRD i 

Ishøj Landsby. Erik Marks fremsynethed 

havde sikkert haft denne ejendom i tan-

kerne, som kommende administrations-

bygning for kommunen i mange år. 

I mellemtiden var Erik Mark blevet ud-

nævnt til kontorchef, men hans inderste 

tanker omkring gårdens anvendelse, kom 

aldrig åbent frem. 

Fra Svinestald til Sognerådssal 
Den 17. juni 1970 slog Torslunde-Ishøj Kommune dørene op til et 

helt nyt ”RÅDHUS” i Ishøj Landsby,. Inden byens borgere kunne 

tage lokalerne i øjesyn, var der en fortid ….. 

Foto: Ukendt 
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Lad os starte fra begyndelsen! 

Torslunde-Ishøj Sogneråd købte 

Kirkebjerggård ultimo 1967 af 

Johannes Petersen jr. - søn efter 

Petrea Petersen, som var enke 

efter Johannes Petersen - for 

den nette sum af 1.600.000 kr. 

De nøgne landbrugsbygninger 

stod alene i en brandvurderings-

sum af 565.000 kroner.  

Landejendommen var en tre-

længet bondegård med et fritstå-

ende stuehus og med et jordtil-

liggende på i alt 60 tønder land. 

En stor del af jordarealet 

”solgte” Sognerådet til etable-

ringen af Ishøj Stationsvej. Re-

sten af jordarealet skulle ligge hen, for til 

sin tid at bebygges med boliger. 

Det viste sig, at det var Sognerådets in-

tension at ombygge gården til admini-

strationsbygning. Og sådan blev det! 

Men ikke helt, for der var bump på ve-

jen. Det viste sig at den ene halvdel af 

udbygningen var udlejet til KUBA-

PLAST til plastikfabrikation. Fabrikken 

havde naturligvis en opsigelsesfrist, som 

Sognerådet måtte respektere. Plastfabri-

kanten, Kurt Baun oplyste imidlertid, at 

han kunne fraflytte omkring jul og nytår 

1968, altså et år efter kommunens køb, 

men det blev hele tiden udskudt, så den 

endelige flytning skete først medio 1969. 

Sognerådet tog ikke denne forhindring 

særlig seriøs - de gik i gang med at finde 

arkitekt og ingeniør i lokalområdet.  

 

Arkitekten hed Knud Sparsø – han boe-

de ved stranden og var ansat hos arkitek-

terne Jytte Reimann og Georg Nielsen i 

Ballerup. Rådgivende ingeniørfirma var 

Torkild Laursen fra Taastrup. 

Opdraget var, at de indvendige arealer 

skulle ombygges så de i de første fem til 

ti år kunne huse kommunens økonomi-

ske administration og efter dennes fra-

flytning, på en let måde kunne indrettes 

og anvendes til sognegård. 

Stuehuset skulle hurtigst mulig gøres 

anvendelig til mødelokaler og kantine. 

Både arkitekt og ingeniør gik straks i 

gang med ombygningstegninger af avls-

bygningerne. Og inden tre måneder præ-

senterede arkitekten det første rids til 

indretning. 

Foto: Ukendt 
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Personalet på det ”gamle sognekontor” 

foran Ishøj Kirke fik forelagt arkitektens 

tegninger og der opstod straks en entusi-

asme og engagement til at gå helhjertet 

ind i forslaget og den naturlige debat. 

Den store lade havde arkitekten tænkt 

som et stort rum – kontorlandskab. Det 

var moderne på denne tid, men var i 

mange tilfælde upraktisk. Skatteinspektø-

ren, også kaldet PC, havde udarbejdet et 

fire siders notat med synspunkter og 

analyser af arkitektens forslag. 

I sit notat skrev PC bl.a.: 

”Af skitseprojektet fremgår, at der i den 

vestlige fløj af avlsbygningerne skal være 

henholdsvis bogholderi og socialkontor. 

I den østlige fløj tænkes indrettet to ud-

valgsværelser, mødesal til sognerådet og 

sekretariatskontorer. 

I forbindelsesfløjen har man tænkt ho-

vedindgang med oplysning og telefon-

rum, kontor for formanden, toiletter og 

servicerum, samt endelig et større lokale 

indrettet som kontorlandskab - skitseret 

ti1 14 funktionærer. 

Kontorlandsskabets lokale skal have 

funktionerne:  kasseekspedition, folkere-

gisterekspedition, boligsikringsekspediti-

on, opkrævning af skatter og afgifter, 

ligningsekspedition, ejendomsskatter og 

henstandsordninger. 

Foto: Ukendt 
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Mange opgaver kan ordnes ved en al-

mindelig skrankeekspedition, men man-

ge opgaver lader sig naturligt ikke løses 

ved ekspedition i fælleslokale. 

Det anbefales, at der indrettes tre konto-

rer langs facaden mod vest og mod nord 

i modsatte hjørne, alle med glasskille-

vægge. Det samme skulle ske i sekretari-

atsfløjen.  

PC gjorde i samme notat opmærksom 

på, at inden kommunekontoret var fær-

digt, var der kommet Kildeskat og man-

ge nye love og forordninger på social-

området og skatteområdet. I det hele 

taget ville kommunen ”forny” sig med 

den kommende kommunalreform, som 

ville træde i kraft den 1. april 1970.” 

I kommunens skattevæsen var ansat en 

skatterevisor. Han hed kun PK. For at 

visualisere indretningen af det nye kom-

munekontor, byggede han i Modulex-

klodser hele indretningen af de tre læn-

ger med vægge, borde, stole, skabe og 

andet interiør, så personalet kunne se det 

i 3D. Nu kunne man flytte vægge og 

møbler efter behag, uden at der skulle 

laves en ny tegning hver gang.  

Det blev så grundlaget for arkitektens 

endelige indretningstegning. 

Samtidig blev PK udpeget som kommu-

nens repræsentant ved byggemøder samt 

bindeleddet til Sognerådet. 

Da det rygtedes at kommunen var i gang 

med en større ombygning, var ringetrå-

den glødende til kontorchefen og sogne-

rådsformanden og ikke mindst hos for-

manden for teknisk udvalg. Alle hånd-

værkere i Ishøj, Taastrup og så langt som 

i Glostrup tilbød sig. Sognerådet vedtog 

derfor at lave en indbudt licitation med 

tre virksomheder  inden for hver entre-

pricegruppe.  

Den 3. december 1968 blev alle de indkomne bud åbnet, og på ”fandens fød-

selsdag” i december vedtog Sognerådet følgende ni håndværkere til at samar-

bejde de næste 18 måneder: 

Entreprise I murermester Frede Leopold 422.224,00 

Entreprise II tømrermester Erik Esbersen 317.499,79 

Entreprise III gas- og vandmester Egon Jørgensen 103.417,00 

Entreprise IV gas- og vandfirmaet Schnock & Co. 9.270,00 

Entreprise V el-installatører Andersen & Jensen 52.000,86 

Entreprise VI malermester Bent Herlufsen 50.561,18 

Entreprise VII Thøgersens gulvbelægning 72.814,00 

Entreprise VIII P-plads, kloak mm Grunnet & Svendsen 73.447,00 

Glasskillevægge ”Beldan” 13.920,00 

Hele ombygningen incl. uforudsete omkostning mv 1.408.153,83 
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Umiddelbart efter nytåret 1968/69 gik 

håndværkerne i gang med at fjerne alt 

indmaden i de tre længer. Udgangspunk-

tet var at starte helt fra bunden med ud-

lægning af varme- og vandrør, ligesom 

elektrikeren lagde sine ledninger inde bag 

murværket. Til sidst gik man i gang med 

at støbe gulv og etageadskillelser. Dog 

skulle håndværkerne hele tiden tage hen-

syn til den manglende fraflytning af BA-

KU-PLAST. Derfor startede man i byg-

ningerne mod øst. 

Dog gjorde håndværkerne hovedbygnin-

gen i stand først, så den kunne bruges 

som kantine. Der blev indsat nyt køkken. 

Byggeriet gik roligt og stille efter en snor, 

selvfølgelig med visse uoverensstemmel-

ser håndværkerne imellem, men konflik-

terne endte altid med et undskyld eller et 

klap på skulderen.  

En første lille episode skete en fredag 

eftermiddag da murermester Frede 

Leopold kom til Kirkebjerggård for at 

tilse hans to lærlinges arbejde.  

De havde forinden lagt mursten på 

mursten med mørtel imellem og bygget 

en en-stens mur fra gulv til kip i op til 

8 meters højde og ca. 12 meters bred-

de. Frede Leopold var en murermester, 

som forlangte akkuratesse af sine folk. 

Han gik op på stilladset og placerede 

sin loddesnor på midten. Herefter gik 

han ned til punkt 0 og konstaterede at 

der var en svajning af muren på 2 cm.  

Så sagde murermester Frede Leopold: 

”I kan godt rive den mur ned, rense 

stenene og bygge den op igen”.  

Det viste sig senere, at det var ren pæ-

dagogik fra murermesterens side, idet 

de to lærlinge et par uger senere skulle 

til svendeprøve. Så vidt vides bestod 

begge lærlinge med udmærkelse!  

Foto: Ole 
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Sognerådet ønskede at østfløjen med 

rådssal og udvalgsværelse blev først fær-

digt, så det kunne tages i brug omkring 

nytåret 1969/70. 

Det krævede naturligvis at der skulle 

købes nye møbler. PK fra skattevæsenet 

blev sat på opgaven.  

Han havde en fortid som revisor i et 

stort statsautoriseret revisionsfirma i 

København. Fra den tid havde han en 

masse forbindelser til møbelindustrien, 

som han havde revideret. En af dem var 

France og Søn i Hillerød, som lavede 

finere møbler til bl.a. de ny opførte ho-

teller i anledning af OL i Tokyo 1964. 

Han henvendte sig til en af sine forbin-

delser på fabrikken og fik foranlediget, at 

der kom en prøveopstilling af de mulige 

møbler og kvaliteter, der kunne leveres 

til netop et kommunalt råd.  

Sognerådet skulle naturligvis have nogle 

præsentable møbler til sognerådslokalet 

og udvalgsværelserne i den gamle heste-

stald. På den baggrund blev indkøbt bor-

de i DIPLOMAT-serien i oliebehandlet 

RIO-palisander. Stolene blev beklædt 

med ægte sort læder.  Der blev indkøbt 

borde og stole nok til at sognerådet efter 

det forestående kommunevalg kunne 

udvides til 23 medlemmer.  

Den kommende borgmester og kommu-

naldirektør skulle naturligvis også have 

nye møbler. Pudsigt nok blev det også i 

DIPLOMAT-serien med palisanderbor-

de og læderkontorstole samt skabe og 

reoler. De havde naturligvis deres eget 

mødelokal, men her skulle bordpladen 

være rund af palisander med metalkant 

monteret på en metalpaddehat. Alt sam-

men sørgede PK for blev købt til ”den 

rigtige pris”. Da kommunekontoret otte 

år senere flytte til Rådhuset i Ishøj By-

center, tog man alle borde og stole med. 

De prydede indtil år 2000 både borgme-

sterens og kommunaldirektørens konto-

rer. Møblerne fra udvalgsværelser kom 

også til sin ret på rådhuset. Efter 30 års 

tro tjeneste blev alle palisandermøbler 

samlet sendt på auktion og fik et ham-

Undervejs i personalets placering af 

møbler og skillerum blev man op-

mærksom at, at hvis der skulle være 

ekspeditionspladser midt i kontor-

landskabet. Så måtte der skulle bru-

ges el til kontorlamper og regnema-

skiner. På samme til blev også vedta-

get, at der skulle etableres et samtale-

anlæg med i første omgang 12 statio-

ner. Det bevirkede, at noget beton 

skulle hugges op i det stole lokale, så 

elektrikeren kunne lægge sine rør. 

Det udløste selvfølgelig en ekstrareg-

ning. 

Foto: Ole 
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Som udgangspunkt skulle alle brugbare 

møbler fra det gamle kommunekontor 

foran kirken flyttes med til Kirkebjerg-

gård. Der blev stadig ansat flere medar-

bejdere i takt med indførelse af Kilde-

skat og ny sociallovgivning. Så mange 

måtte deles om bordene på det gamle 

kommunekontor, nogle var der ligefrem 

ikke plads til. 

PK fik ordre på, af kontor-

chefen, at han skulle indkø-

be alle de resterende kon-

tormøbler, som skulle bru-

ges til personalet på det nye 

”rådhus”, Kirkebjerggård. 

De skulle være leveret og 

klar til indflytningen. PK’s evne til at 

fremtrylle de mest fantastisk tilbud holdt 

også stik denne gang. Han fik et tilbud 

direkte fra kontormøbelfabrikken Labo-

fa i Skælskør til nettopris, leveret til dø-

ren og samlet af deres personale. Kon-

torchefen var synlig glad for tilbuddet og 

tog det med til det politiske system. 

Dengang hed teknisk udvalgs formand 

Kai Laursen og pr. 1. april 1970 blev han 

valgt som borgmester. Samtidig var han 

direktør for Hemarka og Tranegilde 

Tømmerhandel. Dagen efter kom kon-

torchefen tilbage med tilbuddet fra La-

bofa og sagde: ”Kontormøblerne skal 

ikke købes direkte hos Labofa, men De 

skal faxe tilbuddet til Hemarka, desuden 

skal alle fremtidige indkøb til ”rådhuset” 

foregå gennem Hemarka”. 

Hemarka fremsendte så et 

tilbud på køb af de samme 

kontormøbler fra Labofa, 

men nu var købesummen 

steget med 30%.  

Da PK var skattemand, be-

gyndte hans næse at klø 

noget så guds jammerligt – hvad var der 

gang i?  

Han tog resolut tilbuddet og gik til kon-

torchefen, afleverede det uden at sige 

noget ….. det varede ikke længe før kon-

torchefen vendte tilbage med ordene: 

 ”Kontormøblerne skal købes direkte 

hos Labofa og glem så alt hvad jeg yder-

lige har sagt”! Kontorchefen var den 

mest hæderlige mand på denne jord ! 

Efter at radiatorerne var sat op og 

elektrikeren skulle montere stikkon-

takterne, konstaterede man at stikkon-

takterne var afsat bag ved radiatorer-

ne. Der blev en del forvirring, for 

hvem havde ”klokket” i det – var det 

blikkenslageren, var det elektrikeren 

eller var det ingeniøren. Det viste sig, 

at det var ingeniørens el-tegning og 

radiator-tegning, der ikke passede 

overens. Man havde ganske enkelt 

ikke lagt de to kalker over hinanden 

som kontrol. Ikke nok med det, man 

kunne senere konstatere, at det var 

den samme person, der havde udfær-

diget tegningerne. – Hvem kom til at 

betale ekstraregningen for ingeniørens 

fadæse, Torslunde-Ishøj Sogneråd. 



19 



20 

Det første sognerådsmøde på Kirke-

bjerggård blev afholdt den 14. januar 

1970. 

Indvielsen af den nye sognerådssal mar-

kerede samtidig begyndelsen til ti-året, 

der forandrede Torslunde-Ishøj fra ud-

præget landkommune til egentlig bysam-

fund. Sognerådsformand Peter Eriksen 

sagde under mødet: ”Jeg håber, at Sog-

negården vil egne sig til samlingssted for 

landsbyens borgere, når der til sin tid om 

10-15 år, skal et nyt rådhus til. Desuden 

er det næste,  som bliver færdigt i Sogne-

gården, kontorer til sognerådsforman-

den, teknisk udvalgs formand og kontor-

chef Erik Mark” 

Prognosen sagde dengang at indbygger-

tallet ville vokse fra 3.500 mennesker i 

1970 til godt 14.000 inden udgangen af 

1972. Og ved afslutningen af 70'erne 

skulle der i kommunen bo mellem 

22.000 og 27.000 mennesker. Procentuel 

rekord i hele Køge Bugt-området! 

Sognerådets intentioner fra 1968 holdt 

stik. Ganske som forudsagt blev funktio-

ner som: Kildeskat, kasse ind-og udbeta-

ling, boligsikring, folkeregister, børnetil-

skud med mere, blev samlet i det store 

moderne kontorlandskab, som tidligere 

var brugt, som lade og maskinhal. Kon-

torlandskabet var blevet indrettet såle-

des, at man for små midler kunne om-

danne rummet til en teatersal med plads 

til 250 tilskuere. Lokalerne på første sal 

stod klar til senere at kunne blive brugt, 

til diskotek eller restaurant. Sognerådets 

mødesal med tilhørende udvalgsværelser 

kunne meget let omdannes til samlings-

sted for foreninger og anden mødevirk-

somhed. Jo, Sognerådet havde tænkt på 

fremtiden. Alle var glade ved kommune-

valget i marts 1970. 

Det var ikke kun indendørsarealerne, 

som havde fået nyt look. Med etablerin-

gen af to parkeringspladser og store 

blomsterbede omkranset af flisebelæg-

ning på gårdspladsen, havde det for-

vandlet ”byggepladsen” til et endeligt. 

For at gøre det hele fuldendt blev der 

bygget en korsformet pergola, så man 

kunne komme fra den ene bygning til 

den anden, tørskoet. Foto: Ole 



21 

Weekend den 13. og 14. juni 1970 var udråbt til operation  

FLYTNING TIL KIRKEBJERGGÅRD 

Personalet havde ugen inden pakket alle 

deres ejendele i flyttekasser samt alle 

fællesting. Alle borde, stole, skabe, regne

- og skrivemaskiner var blevet påklæbet 

etiketter med nummer, samt hvilket lo-

kale den pågældende ting skulle afleveres 

i. Det var personalet selv, som stod for 

flytningen. Alt personale mødte lørdag 

morgen kl. 7:00 i arbejdstøj på det gamle 

kommunekontor. Humøret var højt, 

entusiasmen vibrerede og alle ventede 

kun på at komme i gang - man kunne 

ligefrem mærke korpsånden. De almine-

lige flyttekasser med personalets egne 

ting kørte ”pigerne” i deres egne biler. 

Selvom der kun var tre til fire hundrede 

meter mellem de to destinationer, var 

”drengene” ikke indstillet på at slæbe 

152 enheder af møbler m.v. Så flytnin-

gen af de store ting skete med hjælp fra 

to traktorer med ladvogne, som kørte i 

pendulfart. Selv det tonstunge penge-

skab havde personalet påtaget sig at flyt-

te, da man ikke kunne skaffe en entre-

prenør, der ville tage sig af opgaven. 10 

mand baksede det tonstunge skab ud på 

en ladvogn, og andre slæbte det på plads 

på Kirkebjerggård. Også det tunge me-

talskab med bogholderikort blev fragtet 

til Kirkebjerggård, men her måtte mand-

skabet give op. Skabet skulle op på før-

ste sal og der var kun én vej at få det ind 

i bygningen på. Døren i gavlen skulle 

pilles ud – så mandag morgen stillede 

FALCK med en kranvogn og tre mand 

og vupti, så stod stålskabet på sin plads 

på første sal. 

Da klokken slog tretten hin lørdag var 

alt flyttet fra Det gamle kommunekontor 

og til Kirkebjerggård. 

Efter et par anstrængende dage kunne 

hele kommunens økonomiske forvalt-

ning slappe af ved et kaffebord.  

Det eneste der ikke kom med i første 

omgang ved flytningen, var det sociale- 

og sekretariatsmæssige arkiv på første sal 

på det gamle kommunekontor. Det viste 

sig efterfølgende ved oprydningen, at der 

gemte sig mange sære ting på hanebjæl-

kerne – bl.a. uafsluttede invalidepensi-

onssager. Dengang udbetalte man mange 

gange á conto ydelser i den slags sager, 

fordi de højere myndigheder kunne være 

flere år om, at afsige en kendelse om 

tildeling af invalidepension. Og mange 

gange blev disse sagen ikke afsluttet, 

enten fordi de pågældende fraflyttede 

kommunen eller afgik ved døden. 

Foto: Ole 
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De næste dage brugte personalet til at 

komme på plads. Det var trods alt et helt 

nyt sted, så man skulle lige føle atmosfæ-

ren og ”lugte” stedet – der var ingen lugt 

af grisebasser. 

På selve åbningsdagen den 17. juni 

holdt man ”Ishøjs længste bord” ude i 

gården. Borgere, politikere, håndværkere 

og personale var fra morgenstunden 

inviteret til kaffebord.  

I anledning af åbning af det nye 

”rådhus” havde kommunen udsendt 

en folder, der gav oplysning om 

kontor- og træffetider, en oversigt 

over de forskellige kontorers place-

ring og andre nyttige meddelelser, 

til samtlige husstande i kommunen. 

Brand på Gården 

Selvom gården var taget i brug, var 

håndværkerne ikke færdige på 1. sal i 

den østre fløj – der hvor der senere kom 

filialbibliotek. Alle håndværkernes rester 

som træstumper, brædder, loftplader 

mm. havde de samlet i en stor bunke 

ved siden af bygningen. Det var Sankt 

Hans aften og traditionen tro var alle 

byens borgere samlet til bål på Torbens 

Eje, hvor der tilmed var sportsuge og 

humøret var højt. Midt på aftenen kom 

PK gåen forbi kirken og kunne lugte 

røg. Hans tanke faldt straks på Kirke-

bjerggården – ”Hvad sker der” – Da han 

kom længe hen ad Ishøj Bygade, så han 

flammerne stå op over taget på den an-

den side af gården. Nogle ville godt have 

deres eget Sankt Hans bål, så de havde 

sat ild til håndværkernes affald. Gode 

råd var dyre. Bålet var for stort til at en 

haveslange kunne slukke 

det, så PK rin-

gede resolut 

d i r e k t e  t i l 

FALCK i   Taa-

strup og inden 

længe havde de 

mange brandfolk 

ordnet bålet – og 

det længe inden, 

at de nysgerrige 

festdeltagere fra 

sportsugen, var 

nået frem. 

Tekst: Peter Kay 

Foto: Ole 

Foto: Ole 
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