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En sommeraften i 2005 mødtes vi i fælles
begejstring over en idé, der havde ligget
og ulmet i længere tid: vi ville fotografere
alle borgere i Bisserup stående foran deres
huse. Vi ville vise kommende bisseruppere,
hvem der engang havde boet i deres hus – vi
ville synliggøre Bisserup – vi ville gøre vores
dengang kommende storkommune Slagelse
opmærksom på, at der i dens yderste område
ligger en perle i al dens mangfoldighed.
Som sagt, så gjort!
Vi skrev breve, fotograferede og hængte
de 303 billeder op i forsamlingshuset. Folk
kom – og var begejstrede. Der kom mange
opfordringer: Hvorfor laver I ikke en bog
ud af det? Som sagt, så gjort.

Den bog, du nu sidder med i hånden,
er resultatet af dette arbejde, som har været
både sjovt, udfordrende og tidskrævende.
Tak til alle Jer der brugte tid på at lade
Jer fotografere!
Vi har interviewet forskellige borgere
i forskellige aldre og med forskellige baggrunde, og citaterne fra disse interviews har
vi med let hånd strøet ud over siderne som
en slags små tidsbilleder.
Tak til Jer, der velvilligt stillede op til
disse interviews.
Tak også til vores sponsorer uden hvem
udgivelsen af denne bog ikke havde været
mulig.
Bisserup, Sommeren 2008
Annette Andersen
Jørgen Fallesen
Vivi Guldagger
Anne-Charlotte Harhoff
Lykke Jensen
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Fotoprojektet
I løbet af sommerhalvåret 2006 fotograferede medlemmer af fotoprojektgruppen
familierne i Bisserup foran deres huse samt
byens foreninger og virksomheder med
henblik på at udstille billederne i forsamlingshuset. Bisserupperne mødte i begyndelsen projektet med lige dele skepsis og
begejstring, men efterhånden som fotograferingen skred frem forsvandt skepsisen
mere og mere. Næsten alle i byen tog
positivt imod opfordringen til at blive
fotograferet, og det blev hyggelige møder
mellem familierne og fotograferne.
Inspirationen til projektet er en række
amatørfotografier fra perioden 1900-1950
af byens daværende beboere af fiskere og
landmænd.
Fotografierne er blevet forstørret og vist
på flere udstillinger. Hver gang er bisserupperne strømmet til for at mindes den
forgangne tid. Det samfund, de gamle billeder afspejler, eksisterer ikke mere. De
nye billeder fra 2006 viser nutidens bisseruppere. Udstillingen i april 2007 med disse

Hans og Dorothea Hansen, Strædet, husmandspar, 1957

billeder blev også en stor succes. Hele byen
kom på benene for at se sig selv. Billederne
blev studeret og drøftet. Der blev lejlighed
til at snakke både med dem, man kendte
og dem, man ikke kendte. Nye tilflyttere
fik set hele byen på en gang. Fællesskabet
blomstrede.
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Bisserup i dag
Hvem er vi så, og hvordan er det sted,
vi bor?
Bisserup ligger smukt ved Smålandsfarvandet. En idyllisk plet som altid har
tiltrukket mennesker, fra oldtidens samlere
og jægere til senere tiders bønder og fiskere
og nutidens pendlere og pensionister.
Størstedelen af dagens bisseruppere
er tilflyttere og har ingen arbejdsmæssig
tilknytning til stedet. De bor her af
mange andre grunde. Den dejlige natur,
muligheden for at dyrke forskellige fritidsinteresser, de mange aktiviteter og
kulturtilbud i forsamlingshuset.
De gamle fiskerhuse, husmandshuse og
gårdbygninger er restaureret nænsomt og
moderne parcelhuse er dukket op mellem
de gamle huse og på nye villaveje.
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Byen har ikke længere en skole, så børnene
er faktisk også pendlere. Bussen NæstvedSlagelse fungerer som skolebus og bringer
de yngste til Kirkeskovskolen i Rude og de
ældste til Eggeslevmagle skole i Skælskør.
Til gengæld har Bisserup en børneinstitution, Børnebissen, med plads til 12

børn mellem 0 og 6 år. Af butikker er der
kun én, Brugsen, som alle håber er blevet
levedygtig efter en sammenlægning med
Superbrugsen i Skælskør.
Øst for byen ligger et stort sommerhusområde, som sammen med campingpladsen øger indbyggertallet i sommerhalvåret og også øger omsætningen i
Brugsen. Byens erhvervsliv er beskedent af
omfang. Et par og tyve små virksomheder,
hvoraf flere er enkeltpersonsvirksomheder.
De fleste inden for servicesektoren, en
del sæsonbestemte som Lods Kroen og
Bisserup Fiskebar. En landmand har samlet
hovedparten af jorden fra byens tidligere
gårde og dyrker kålafgrøder i stor stil.
De fleste fiskere er gået på pension. To
erhvervsaktive fiskere har Bisserup dog
stadig. Den ældste har for længst rundet de
80, men sejler hver dag ud og fanger rejer.
Den yngste, en tilflytter, har eget røgeri
og et havbrug, hvor han eksperimenterer
med foderblandinger i bestræbelsen på at
kunne levere økologiske ørreder. Han er
leverandør til Fiskebaren og har hver fredag
og lørdag udsalg på havnen af friske fisk og
røgvarer.
Nye fællesskaber er blevet skabt i håb
om at binde det nye og det gamle Bisserup
sammen, så byen samlet har kunnet
møde de udfordringer, der fulgte med

kommunesammenlægningen i 1970. Alle
fastboende er automatisk medlemmer af
Bisserup Byting, som blev stiftet 1975.
Bytinget varetager dels kontakten til
myndighederne, står dels for underholdende
arrangementer, hvoraf flere er blevet traditioner som loppemarked, St. Hans og
havnefest.
Bytinget udgiver Bytingsbladet, som
udkommer en gang i kvartalet. I bladet fortælles om Bytingets arbejde og arrangementer,
øvrige foreningsarrangementer, og om stort
og småt af interesse for bisserupperne.
Det moderne forsamlingshus blev bygget
i 1990 og udvidet i 2004. Her mødes mange
af byens beboere til fællesspisning, ligesom
det er rammen om Bytingets kulturelle
aktiviteter. Et rigt udbud af foredrag, film,
viseaftner og teaterforestillinger veksler
vinteren igennem.
Torsdagsklubben, byens pensionistklub,
har også til huse i forsamlingshuset, hvor
den om torsdagen inviterer til foredrag eller
musikalsk underholdning.
Borgernes frivillige engagement og indsats gennem årerne har været med til at
gøre Bisserup til et levende og spændende
samfund.

Bisserup i går
Fra nord går vejen til Bisserup gennem
de frodige agre på ”Bisserup Mark”, før
den når til byskiltet. Derefter fortsætter
et nyt vejanlæg lige ud til sommerhuse
og campingplads, mens den gamle vej
drejer mod vest lige ind i hjertet af den
gamle bondelandsby, placeret ved foden
af den gode landbrugsjord og i sikker
afstand fra havet.
1344 nævnes Bisæthorp i en skriftlig
kilde, og navnet fortæller, at i vikingetiden eller den tidlige middelalder har
Bisi ryddet jord. Hvem Bisi var, og hvor
han kom fra, ved vi ikke. Bisæthorp blev
med tiden til Bisserup.
I den gamle landsby lå gårdene små
og store tæt mellem hinanden langs
nuværende Bisserup Byvej og Strædet. I
1613 var der 13 gårde i Bisserup. I 1688
var tallet steget til 18. (Fritz Jacobsen:
Af Fuirendal Sogns Historie, side 86.
1934.) Ved udskiftningen i 1799 blev
dyrkningsfællesskabet af jorderne ophævet, og de smalle strimler jord,
markerne hidtil havde været opdelt i,
blev nu afløst af samlede jordstykker for
hver gård. Antallet af gårde reduceredes
samtidig til 8. Kun 5 gårde kunne blive
liggende inde i Bisserup med direkte
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Købmandsgården på Bisserup Havnevej. Den lå over for nr. 66
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adgang til deres jord i en ”stjerne”. Tre gårde
fik deres jord uden for stjernen, mod nord
i 3 ”blokke”, hvortil gårdene flyttede ud og
dermed fik en central placering på den nye
jord. Et par årtier senere flyttede den ene
af de 5 gårde i byen også ud på sin mark
på grund af den lange afstand fra gården til
den fjerneste del af jorden. Udskiftningens
karakter kan stadigvæk tydeligt ses på kort
over Bisserup
Ved udskiftningen udlagdes også 22
husmandslodder på højderyggen langs
kysten, hvor der i dag ligger sommerhuse.

Husmændene flyttede ikke ud på jordlodderne, men blev boende i byen langs
Holsteinborgvej og i Strædet.
Kyststrækningen kendes fra Saxo som
Hvirvils Havn efter en hallandsk sagnkonge, der skal være faldet her i kamp
med den danske kong Fridlev hin raske.
Navnet Hvirvils Havn blev benyttet til
omkring 1700. Herefter fik kystområdet
navn efter bondelandsbyen og har siden
heddet Bisserup Havn. Der var mere eller
mindre livlig handelstrafik på kysten,

Fiskere på stejlepladsen ca. 1930

til tider ulovlig, ligesom der blev drevet
fiskeri som bierhverv til landbruget. Disse
aktiviteter foregik uden at sætte sig spor i
form af bebyggelse ved kysten før i 1800tallet. Grev F. A. Holstein, Holsteinborg
ønskede at udvikle området og lod derfor
bygge en anlægsbro omkring 1810, og
senere et stort kornmagasin (Bisserup
Havnevej 81-85) samt en kro (Bisserup
Havnevej 66). Lods og tolder blev ansat.
Købmand H. H. Schou fra Slagelse
byggede også et kornmagasin, og en af hans
kommiser kom til havnen som købmand

og gæstgiver. Senere byggede han en
stor, to etages rødstens købmandsgård,
som vidnede om handelsaktiviteterne på
havnen.
Det var korn, der blev handlet og sejlet
fra Bisserup Havn. Landbrugets givtige
kornsalgsperiode varede fra ca. 1830 til
1875. Da den klingede af, stoppede også den
livlige handel over Bisserup havn. Så meget
mere som jernbanen Slagelse-Næstved
åbnede 1892. Omkring 1900 lukkede grev
F. C. C. C. Holstein, Holsteinborg kroen
og lod købmandsgården rive ned.
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Samtidig med at trafikken på havnen
blomstrede, udvikledes fiskeriet ganske
langsomt som selvstændigt erhverv, og
en lille fiskerby voksede frem omkring
havnen. En erhvervsfisker fra Sletten ved
Humlebæk, Jacob Hansen, (Jacob Fisker),
havde slået sig ned ved den driftige havn
og bygget sit hus der (Bisserup Havnevej
62). Han var en dygtig fisker og oplærte
flere unge fra byen i fiskeri. I Bisserup søgte
de mange husmandssønner, der i anden
halvdel af 1800 tallet skulle finde sig en
levevej, til havnen og blev fiskere. I 1935
var der 31 erhvervsfiskere. Blankålsfiskeriet
var det vigtigste fiskeri (Dansk Fiskeristat
II, side 9-10. 1936).
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Bisserup var i tiåret 1830-40 præget af
det folkelige røre, der udgik fra skolelærer
Rasmus Sørensen og fæstebonde Rasmus
Ottesen i Venslev. De anfægtede præsternes
autoritet på det religiøse område ved
at mødes med lægfolk i private hjem
til bibellæsning, opbyggelige taler og
salmesang.
Fisker Jacob Hansen sluttede sig straks fra
begyndelsen til ”de gudelige forsamlinger”
og blev selv en taler i forsamlingerne,
som trods myndighedernes forsøg på at
stoppe dem bredte sig fra Sydvestsjælland
til Øst- og Midtsjælland. En gren af

Missionshuset

vækkelsesbevægelsen udviklede sig til Indre
Mission, som fik stor tilslutning i Bisserup.
Missionshuset ”Zarepta” var i årtier samlingsstedet for bisserupperne, og det er
stadig i funktion.
I 1956 blev Bisserup skole lukket. Det
blev det symbolske udtryk for den begyndende afvikling af det samfund baseret
på landbrug og fiskeri, som var formet af
udskiftningen og de øvrige reformer fra
tiden omkring 1800. På den ene gård efter
den anden ophørte landbrugsproduktionen, ligesom den ene fisker efter den
anden lagde op, og lysbådene rykkede
ind i havnen. I 1989 var der under 10
erhvervsfiskere i Bisserup (Næstved
Tidende 25. febr. 1989).
I løbet af 1960erne og 70erne blev

Borgermødet marts 2008

husmændenes lodder udstykket til sommerhuse og landbrugsjorden langs Byvejen
og Havnevej til parcelhuse. Nye veje kom
til: Strædet, Kærvej, Dyvekær, Skovvænget,
Skolebakken, Dalstrøget og i bunden af
Havnevej: Vinkelvej.

Bisserup i morgen
Morgendagens Bisserup kender vi ikke.
Flere spørger provokerende, om der vil være
liv i byen om 25 år? En søndag i marts 2008
blev der på Bytingets initiativ afholdt et
borgermøde fra kl. 10-16 i forsamlingshuset.
Ca. 100 bisseruppere satte en hel dag deres
by i centrum og drøftede engageret og

disciplineret dens fremtid.
Dilemmaet er, at skal byen vokse og
udvikle sig, vil det blive nødvendigt med
nye udstykninger. Det skal i så fald ske på
marken nord for byen. Dermed ændres
igen på jordfordelingen fra udskiftningen
1799. Det er som nævnt sket tidligere med
udstykningen af husmandslodderne, men
de store arealer nord for byen har været
urørte. En udstykning her vil være et brud
med fortiden og goddag til fremtiden. På
borgermødet udvikledes visioner for det
fremtidige Bisserup som en fortsat levende
by. Nu forestår opgaven at føre visionerne
ud i livet. Bisserup har her en fornyet
fællesskabsfølelse og traditioner fra de
sidste 30 år at bygge på.
15

Mel.: Jeg vil så gerne eje et fot'grafi af dig

1.
Der var succes med de fotos
fra go' gamle dage.
Hver gang vi ser disse fotos, bli'r vi sikre på:
Det er så godt at eje alle de fot'grafier
De siger ting om dengang:
Hest og vogn, karl' og pi'r.
Og der var ét med fisker',
ét med en fin Pension; Ja men
og så et billed' med lærer'n og næsten
alle de børn, der engang gik i skol',
ét fra missionen, et andet med præsten!
Det er så godt at eje!

2.
Vi kunne gentag' succes'en
fra de gamle dage.
skulle vi fotografere de folk fra i dag?
Det er så godt at eje et fot'grafi af dig.
Ét hvor du står i døren
til dit hus, på din vej.
Ét hvor din kone smiler,
ét hvor din mand er på! Ét hvor
børnene cykler og løbehjul skinner,
ét hvor din hund sitter pænt - eller ej.
Vivi og Lykke og AC fandt minder!
Det er så godt at eje!

3.
I vores store kommune,
det vil vist lune,
at vi med fotos en rune har ristet os selv:
Det er så godt at eje fotos af hele by'n.
Når mange år er gået,
siger folk: "Sikke 't syn!
Der kan vi se dem alle:
kunstnere, post og Brugs; ja, og
Digelaug, Fiskebar, Lodskro, Forsamlingshus,
fisker, frisør, jamen, listen er lang,
Feriegård, Byting og alle foreninger!
Det er så godt at eje!!!"
16

Eva Bagger

CARIN NAAE

JESPER NEUMANN

JENS HANSEN RISOM BECKER

ROBERT IB & LIZZIE H. JØRGENSEN

THYGE & AASE ANDERSEN

ANDREAS, NINA, VIKTOR, & EMIL FABER HANSEN
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”Bo ved sådan en lille havn og være sammen med børnene og sejle jolle.”

”Da jeg boede derovre (i en anden by),
og jeg skulle ud i den der lille gårdhave,
jeg fik klaustrofobi puuha,
og jeg savnede sådan Bisserup strand ...
jeg havde virkelig ondt af mig selv.
Efter kort tid vidste jeg at jeg ville tilbage til Bisserup...
og så var det vi så det her hus,
og da jeg kom ind på gårdspladsen,
så skulle jeg bare bo her ...
der gik ikke en uge, så havde vi købt det.”
18

BERNER & FREDERIK ENEVOLDSEN

JENS STRANDE & HANNE ØLLGAARD

JACOB, EVA & DANIEL SENDEROVITZ

RENE, RUTH, THEIS & TANJA DRÆBERG

FRIDA, RAS, SIGGA, HEIDI & KAJA GLERUP

LILLIAN HOLM
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” ... jeg var Næstveddreng,
så nej Bisserup var ikke noget særligt.”

”Det bedste er helt klart, at vi har sådan et sammenhold.
Det synes jeg er rigtig, rigtig godt.”
20

JANN ERIK CHRISTENSEN

BIRGITTE & PER NILSSON

BENTE LARSEN & STIG SCHLECHTER

SØREN FREDERIKSEN & SUSANNE EGESKJOLD

ULLA ANDERSEN

LISBETH FENNESTAD & EJVIND CHRISTENSEN
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”Som børn kunne vi løbe over det hele.
Vi kunne rende inde i haverne,
og vi måtte tage fiskernes pramme og sejle ud,
når bare vi var hjemme, til de skulle bruge dem.”

”Vi skater rimelig meget hernede –
vi har snakket om,
at vi gerne vil bygge sådan nogle småting til at skate på.”
22

MOGENS & BIRTHE CHRISTENSEN

LYKKE JENSEN

SVEND AAGE LARSEN

PALLE HESSELBERG

KIRSTEN LYDERIK

ANDREAS P., MIKKEL B., MIA P. &. ROSE BØGH
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” ... vi lavede det der salsa, det var faktisk sjovt,
men vi var jo næsten kun damer,
jeg tror, der var én mand og så måske en til,
men jeg gider altså ikke danse med en dame – vel –
så skal man danse herre hver anden gang ...
Senere blev vi ca. 4 par – en 8-9 stykker, så blev det rigtig, rigtig sjovt.”
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VERA , PERNILLE., KRISTIAN. & PETER GINTBERG

BIRGER & JEANETTE JACOBI

ANE, LEIF, SIDSEL VARMARK & BRITTA JØRGENSEN

ANJA HEDEHUS & SØREN RIIS SØRENSEN

LOTTE, ANNA & NIELS JOHANSEN

YVONNE & INGE LE FEVRE HONORE
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”Jeg var til fællesspisning for et par måneder siden,
der syntes jeg, det var fantastisk hyggeligt,
men det der med når man har nogen børn, der ikke gider gå derned ...
jeg føler mig lidt ung til det,
jeg vil gerne ha’ nogen flere på min alder,
det ku’ være sjovt ...”
26

JAN KRISTENSEN

MAY & MONTY A. MORTENSEN

SANNE T. & JOHN O. NIELSEN

JANNE K. NIELSEN & MARTIN S. JØRGENSEN

NICKLAS, NAOMI, HEIDI BRUUN, SØREN
SINDAHL & LEO BRUUN

INGE WRANG

27

” ... de gamle bisseruppere, de vil ikke være med i
sådan noget nymodens pjat (fællesspisningen) ...
det er alle de der tilflyttere, der laver sådan noget ...”
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JAN B., SALLY B., SIMON & STIG BACH, SIGNE

BIRTHE & JUEL ØSTERHÅB

ANNE-CHARLOTTE HARHOFF & LARS B. NIELSEN

SILLE ELVERDAM, LEIF & PUK FABER

INGE MAAG

PHYLLIS & JØRGEN LYNGSGAARD
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” ... man har ikke lyst til, at der skal være en hel masse nede på
havnen ligesom i Karrebæksminde, men for at der kommer lidt
flere mennesker til byen, det tror jeg ikke gør noget ...
der må godt være lidt mere liv.”
30

KRISTOFFER, HANNE, ALBERTE, ERIK & KASPER
JÜRGENSEN

LEJLA & BJARNE RASMUSSEN

JANN H., LISBETH & JEPPE H. OLSEN

DORTE & FRITS THOMSEN

KORNA & KNUD KRISTENSEN

RUTH & HARALD KRUSE
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”Der var de der havnefester, det var jo sagen, havnefesten,
det var jo årets fest, når der kom det der kæmpetivoli,
og det var jo både Fiskeriforeningen og Bytinget, der arrangerede nogle
virkelig flotte ting, der kom jo faldskærmsudspring,
og man kunne flyve helikopter, og der kom nogen og optrådte dernede ...
nogen kendte mennesker ... det var jo lige sagen.”
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KIRSTEN KYHN & KNUD BRANDT

SIRI & JETTE ELVERDAM

MARCUS, METTE,KARSTEN & WILLIAM JØRGENSEN

STEEN RASMUSSEN

JYTTE NIELSEN

KATRINE SØRENSEN, ANNE & TORBEN HANSEN
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”Under krigen var der asfaltbal på havnepladsen.
Det var sommergæsterne, der sørgede for der skete noget.
Så kom de med harmonikaen og spillede.”

” ... der var jo virkelig, ja nogen hadede det måske,
for der var jo meget postyr hernede så ...
og folk kom langvejs fra jo, og de sku’ til havnefest i Bisserup.”
34

ANNE & ROGER KOPP PEDERSEN

VIVI & FRANK GULDAGGER

BENTE CHRISTENSEN

HANS LEONARDO & ANNALISA PEDERSEN

BIBBI & THOMAS TOFT

EJVIND SEJLING
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” ... i det her hus der var der et kollektiv ...
de havde det frit herovre, de havde lysstøberi,
og ude i salonen havde de sådan nogle tove,
der hang ned ligesom i gymnastiksalen,
sådan nogle tove man kunne gynge i,
og hønsene rendte frit over det hele ...
der var en af de der unge mænd,
han havde jo runde briller og hestehale, og han legede med os ...
jeg tror, at folk syntes, de var lidt mærkelige,
men vi måtte gerne komme herover – men de var jo noget flippede ...”
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BODIL SANDBERG & JENS CHRISTIAN NIELSEN

ARNE BRUUN JENSEN

IBEN FERDINANDY

BO L., IVAN N., SMILLA & MARIE USSING

HELGE HOLM

BENTE BIERLI
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” ... jeg havde læst i Politiken,
at den gamle kro i Bisserup var til salg ...
det var godset, der solgte den.
Prisen ...”ja 1000 kr. pr. meter må det vel koste,”
sagde grevens sagfører.
Så det blev 30.000 kr ... i 1957.”

”Jeg synes, det kunne være fedt,
hvis man fik 200 m2 asfalt,
som vi kunne stå på i stedet for, at buschaufførerne bliver sure.”
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ERIKA K. M. NIELSEN

BIRTHE BRUUN OLSEN

ANNELISE BADEN EGEBERG

BERIT & ALFRED SCHOTTLÄNDER

KAREN LAURSEN

STEFFEN KYRNER

39

”Vi legede meget i grusbunker, hvor vi lavede tunneller ...
vores forældre havde gerne en grusbunke hver især ...
og der legede vi meget med at grave tunneller og med biler
inde i grusbunken, det brugte vi meget tid på ...
og så lavede vi meget det der med at tegne på vejen og lege krig ...
og legede skjul og sådan noget ...
og så sjippede vi i sjippetov ...
og så det der med fingrene og en snor ...
og bytte glansbilleder gjorde vi også ...”
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JETTE KIT JENSEN

ANNETTE BRAMGAARD & CECILIE B. NIELSEN

GITTE NIELSEN & KASPER JOHANSEN

ERIK LARSEN

LISE & PER KREIPKE

ELI JENSEN

41

” ... hvis nu der har været nogle venner her eller et andet sted,
så kan vi godt finde på – vi skal lige gå en aftentur.
Så sætter vi os lige ned på stranden og snakker,
det er nu meget hyggeligt.”

” ... så kunne det være hyggeligt at have et sted –
så kunne vi komme ind og sidde og være i stedet for at
være derhjemme. Oppe hos dig – det er jo klubhus på en måde.”
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RUTH A. NIELSEN

GURLI BIRRELL

BJARNE THOMSEN

JØRGEN & ANNELISE PETERSEN

ALLAN MORGAN FISCHER

IVAN FOLDBERG & ANNI JUL HOLM

43

”Det kan være lidt irriterende, navnlig dem der snakker
rimelig meget – om de unge der er så slemme.
Det er de jo ikke. Så det kan godt være lidt irriterende,
at der kommer noget bøvl ud af det nogle gange.”
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HANNE SCHMIDT

KAREN MARGRETHE GUSTAFSEN

ROSA & KLAUS BYLOV WARMING

KAJ & MYRNA LARSEN

DORIS PEDERSEN

GRETE JENSEN
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”Jeg havde en fantastisk barndom,
selvom der var krig.
Vi gik jo i skole hver anden dag,
så det gik meget godt.”

” ... og det var meget med knallerter dengang,
både drenge og piger sku’ ha’ knallert ...
min styrthjelm, den havde jeg jo næsten aldrig på.
Jeg havde den, men min frisure blev jo ødelagt ...”
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ELLEN THOMSEN

HANNE & AAGE KARSHOLT

JENS ERIK HANSEN

NELLIE SCHMIDT

LENI SCHLÜNTZ

VERNER & ALICE WEDEL
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”Jeg kører meget tit i skoven
på mountainbike og sådan noget ...
det er dejligt.”

”Vi møder mange af de børn i byen, der råber hej
og kommer hen og snakker med en,
det er sådan noget, jeg godt kan li’.”
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ERIK & LONE HØJBORG

BIRGIT TOUDAHL JENSEN

NAJA BÆK, NIKOLAJ BÆK & AASE PEDERSEN

HANS & MARI-ANN MORTENSEN

ELI SCHOU

PETER JOHANSEN

49

” ... og så gik vi jo ned til vandet ...
altså vandet – det betød jo rigtig meget for mig ...
altså det der, at man lige kunne rende ned til stranden,
og vi rendte også meget oppe i skoven.”

”Der er nogle gnavpotter en gang i mellem –
det må man jo finde sig i.”
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TOMMY, MARIA CELINE & ANNA-MARIE BRUUN

STEEN OPPERMANN

HELGE JOHAN KRISTENSEN

STINE, LONE & JESPER HOLM

LILI & GUNNAR BLOCH JENSEN

BERIT & BJARNE VEGGERBY LAUSTEN

51

”Vi spillede også fodbold ... nede på sportspladsen ...
vi havde vores egen klub, BBF. Børnene spillede mest mod
Tornemark og Sandved, og de voksne spillede
mod Karrebæk og Menstrup.
Når vi spillede kamp, var københavnerne også med.”

”Jeg spiller fodbold ... vi ringer lige rundt ...
campisterne spiller vi så mod, når de er der”
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KIRSTEN DAN

PREBEN EJLERSEN & CONNI PATIJ

GRETHE ANDERSEN & ORLA NIELSEN

VAGN ANDERSEN & EVA BAGGER

LÆRKE F.S., MARK S.S. & EVY K. JENSEN

KIRSTEN MØLLER

53

” ... det synes jeg også sådan lidt, at nu aldersgruppen
omkring de 14-15, der synes jeg det kan være svært
for dem at få plads til at få lov at være her i øjeblikket.
Lige meget næsten bare vi har et ungt menneske,
så er der en hævet pegefinger ...
det kan jeg godt blive lidt træt af ...
ligesom om de nærmest ikke kan holde det ud,
det skulle helst være en pensionistklub hernede, ikke ...”
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LENA & ERIK JENSEN

ANNI MARIE NIELSEN & JOHN LERKE

EDITH PAULSEN

TORBEN & LILLI BRODTHAGEN

BENTE FOLI

GUDRUN & ANDERS RASMUSSEN

55

” ... så der var et sted for os alle sammen – i det hele
taget bare et sted, vi kunne være –
et tomt kolonihavehus – så måske
samle lidt penge sammen og så købe det til de unge.”

”Når vi havde eksamen og påskeferie, så samledes både drenge og piger.
Vi gik helt ud til pølsekrogen og trillede påskeæg.
I det hele taget legede vi meget sammen. Der var jo mange børn her,
de fleste fik 5-6 børn.”
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SØREN NIELSEN

MARGIT & KARL ANDERS SCHACK

CECILIE, ANNE K. MUNK & NICOLAI PETERSEN

JOHANNE MARKUS

LISBETH HÆRVIG & TROELS ERIK TROELSEN

HANNE & NIELS REFSGAARD

57

”Til Sct. Hans – vi går stadigvæk med fakler ... !”

”Tovtrækning har jeg været med til ... vi vandt sidste år,
men der snød vi måske lidt. I år da snød vi ikke,
men så røg vi også hurtigt i vandet.”
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ARILD LARSEN

TOVE CARLSEN

BØRGE WORM

ALICIA, LENKA, CHRISTINA & LAURENT BAUDIER
NIELSEN

KURT HINCHELI HEJLESEN

MARIANNE CHRISTENSEN

59

” ... og så havde de jo det, der hed juletræsfest.
Det var i juledagene, og det var altså årets højdepunkt for vi børn ...
det kan jeg huske ... det var noget man så frem til.
Der var det der kæmpe juletræ inde i missionshuset –
inde i salen – et kæmpejuletræ, der var pyntet flot,
og så var der familierne fra Bisserup med børnene.
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LARS & HANNE RUGBJERG KLØCKER

BRITTA DORA & KNUD RIIS SØRENSEN

FINN & BENTE SVANTESSON

INGELISE PULTZ FREDERIKSEN

JOHANNES FJORDSIDE

NELLY & BJØRN DURANT NILSSON

61

” ... det var jo dem, der var missionske, der stod for det
(juletræsfesten), ikke, men vi kom jo og var med alle sammen ...
vi fik en appelsin og en slikpose, vi stod i rækker derovre og fik
udleveret den her slikpose, og det var virkelig årets højdepunkt ...”

”Der var noget, der var fælles ...
at man holdt nogle store fester –
nede på sportspladsen – en gang om året.
Jeg tror, det var Fiskeriforeningen,
der hovedsageligt stod for det.”
62

ANNA JOHANNE FLØE SØRENSEN

DORRIT HANSEN & PEDER KOLUDA

INGRID BORG PEDERSEN & WILLIAM PERLT

LILLIAN FABER HANSEN

KIRSTEN LICHTENBERG & SVEND KONGSTAD

INGE VEJLEBY & CARSTEN BERG SØRENSEN

63

” ... ovre i det hus ved siden af Brugsen ...
der var der sådan en lille marskandiserbutik,
og det var altså et slaraffenland for et barn at komme derover ...
der var alle mulige småting, der glimtede ...
det kostede ikke så meget.”

(om at være selvstændig erhvervsdrivende i Bisserup):
”Jeg synes jo, at jeg blev modtaget rigtig rigtig godt ...
du er ikke en københavnerpige, men du er altså
en bisseruppige, der kommer tilbage ...”
64

DORRIT HENRIKSEN

SOFIA, JOAN, CECILIE & BRIAN KRISTENSEN

ELNA KATRINE HINTZ

INGE & OLE JØRGEN DAVIDSEN

NICKLAS,CARSTEN, KIRSTINE & BIRTHE HANSEN

BENNY NØHR & KIRSTEN JENSEN

65

”Det er ret væsentligt at få de yngre med ind, for når jeg kigger på,
hvordan det var for 20 år siden, hvor vi var med til fællesspisning,
masser af børn. I dag er der ikke nogen, og hvis jeg kigger rundt nu,
hvor gennemsnitsalderen er et stykke over de 50 – hvis det kan gøre det,
hvis vi ikke nærmer os de 60 – og som jeg siger, det er jo et problem,
hvis vi alle sammen skal derned med rollator. Hvem skal så lave maden?
Så er det noget med at bestille udefra – ret nr. 19”
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OVE FREDERIKSMOSE & KAJA OLSEN

LENE OG JOHS LUNDKVIST

BØRGE & ELLEN BURMANN

MICHAEL, LOTTE & MIKKEL HANSEN

INGER MORTENSEN

NINA SCHLICHTING & DAN SØGAARD
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”Det kunne være dejligt at bo lidt tættere ved byen –
Slagelse f.eks., der er bare ikke naturen ... der er meget
tættere til det hele. Det er den største ulempe, jeg kan
komme i tanke om ved at bo herude, at der er lang transport.”

”Når vi skulle på udflugt med skolen, kørte vi med
hestevogn til Sandved station ... derfra videre med toget.”
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GEORG KRISTENSEN & EBBA SØRENSEN

LEIF & JETTE PETERSEN

CLAUS BIGOM & PIA BLAKE

NIELS CHRISTIAN ANDERSEN

OLE & ROSE-MARIE E. GISSEL

LARS BO & INGRID NIELSEN

69

”Det var nok Fedturene.
Overnatte derovre og sejle rundt ...
forskellige konkurrencer med at kaste æbler ud i vandet,
så skal man sejle rundt og samle de fleste.”

”Dramatik? Nå ja, det år var det lidt farligt,
det var det sådan set også sidste år.
De fleste blev sejlet hjem ... med motorbåden,
og så slæbte de bådene efter sig.
Mig og Jeppe tog den indenom,
vi trak sværdet op hele vejen ind,
vi havde rygvind – så man kunne sejle uden at vælte.”
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BIRGER PETERSEN & ANNE-MARIE MARTENS

HELGE & BIRTHE PETERSEN

METTE, EMIL, NIKLAS & DENNIS STILLING

CONNIE & ERNST JENSEN

KIRSTEN BURMESTER

TORBEN EISENSØ & LISBET THOMASSEN
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”Nogle synes jo, det er et stort arbejde at tage børnene med.
Til vinterfesten lå en hel kødrand af børn og sov,
også da vi var ude i lejren. Der var det så fint,
der var jo gangen derude sådan lidt væk fra musikken,
så stillede vi sådan en madras op, og så lå der 10 unger.”
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EDITH & JOHANNES HANSEN

LISBETH & ERLING ANDERSEN

PEER KOFOD & ANNETTE ANDERSEN

TAGE & BENTE FIGER

BENT ØSTERGAARD LAURSEN

AASE & K AJ VILLADSEN
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” ... og præst og lærere var lidt finere end de andre – ikke også –
Jessen Andersen – både og – han var populær,
undtagen når han holdt nogle lange juleprædikener
– gåsen blev for lille.”
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* LODSSTIEN Nr. 7: GRO DYHR-RASMUSSEN, MICHAEL HONORÉ, NANNA G. L.HONORÉ, FINN PLØHN NIELSEN,
CHRISTINE SCHERTIGER, MORTEN P., MIKKEL P. NIELSEN, RASMUS P.

MYRNA OLSEN

POUL CHRISTENSEN, INGE JENSEN & KIM
CHRISTENSEN

LODSSTIEN Nr. 7 *)

MARGIT & EJNER JENSEN

BIRGITTE HIUL

CONNIE HØJLAND
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” ... og han var jo skilt fra sin kone
og havde en ny kone –
og det var jo i sig selv noget mærkeligt noget.
Det gjorde man ikke ...
sådan noget skete ikke ret meget her ... ”

” ... jeg har brug for at komme væk engang imellem
(fra Bisserup), jeg går i det samme hele tiden ...
tager ud at rejse, og så er jeg taget på noget højskole ...”
76

JES HANEFELD JOHANSEN

OLIVIA RINFELDT, HELLE S., PER & ISABELLE N.
HAASTRUP

YNGVE CHRISTENSEN

KIRSTEN & ANDERS BJØRNVAD

BODIL CHRISTENSEN

ULLA SØRENSEN & OTTO RICHTER SØRENSEN

77

”Jeg tror også, jeg lige tager et par år (væk fra Bisserup),
hvor man nu lige ser, hvordan det er at være væk fra mutter.”

”Det kunne jeg også ... jeg kunne godt tænke mig at flytte udenbys i stedet
for,
men have sommerhus hernede
og komme ned til din barndoms sted.”
78

NIKOLAJ & BERIT EJLEBJERG JENSEN

LILLI NIELSEN

JYTTE & NILS BAK PEDERSEN

GUNNAR & GERDA SOFIE GUDMUNDSSON

STEPHANIE F, POUL ERIK & JAMIE-LEE F. BÆK

POUL ERIK & LAILA POULSEN
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”Der var lidt opdeling mellem strand og by,
oven for bakken og neden for bakken.”
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KIRSTEN SCHMIDT

LONE & ESKIL POULSEN

ANNIE B. NIELSEN & HANS B. JESSEN

ANNA ELIZABETH JØRGENSEN

PER & BIRTHE BRIMER

AGNETHE VEDEL STAGE

81

”Der var jeg så ikke med i forsamlingshuset.
Så var der så generalforsamling, det var ikke meningen jeg skulle
være med i foreningen, og så var der generalforsamling
dernede, og så var jeg ude på toilettet, og da jeg kom ind,
blev der klappet, og så var jeg valgt.
Man skal ikke gå på toilettet, når der er valg.”
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GYDA HANSEN

LENE STENSGAARD & HELGE HOLGER HANSEN

KIRSTEN BRUUN & FREDE EMIL JØRGENSEN

ELLEN NIELSEN

KARINA, MATHILDE, BIRGIT & KNUD V.
NIELSEN

HOLGER & MERETE HANSEN

83

”Nogle af fiskerne her neden for Skolebakken
havde de bedste ålestader,
hvad hedder det – bundgarn –
og det var noget, man fik tildelt af godset ...”

” Vi samlede mågeæg på feddet.”
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KIRSTEN HOLST LARSEN

IBEN & BO BENDIX RASMUSSEN

ERIK & JYTTE KRISTENSEN

OLE KRISTIAN & INGELISE NIELSEN

ANDREAS, BENT & MARIANNE BLOM LARSEN

JØRN & KIRSTEN JØRGENSEN

85

”Hans far har sådan en jolle –
en fiskekutter uden hus – vi sejlede ud i ...
så fanger vi hornfisk. Vi sejlede ud
kl. 6 om morgenen og kom hjem til middag.”

”Vi var i Bisserup og fange hornfisk
og så på grillen og riste pølser,
og så var der også nogle fra Skælskør,
der kom og fiskede, det var meget hyggeligt.”
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JØRN & INGE HAASTRUP

MILO, FREDERIK & FLEMMING BUUR &
CHRISTINA DUCH

OLE PLOUG SØRENSEN

ANNETTE RASMUSSEN & MOGENS JACOBSEN

FRITS & LILLIAN GRØNNE

VALDEMAR, MALTHE, ANETTE, EMMA, MIKKEL &
STEEN SKYTTE
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”Nogle gange har jeg sagt, at det var dejligt at komme på arbejde.
Nu kan jeg lige slappe af indtil fredag,
for så er der fællesspisning, sådan det og det andet,
og juniorklub og ud at gå en tur.”
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EMILIE, FRIDA NØRGAARD & TIPPE MOLSTED

ROSA & IVAN ROUSINGER

FREDDY DAHL TOMASEN & ALICE JELEN

OLE PETERSEN

MATHIAS, TONI & JENS ANDERSEN, JASMIN &
CHEMA GROTH

MIKKEL, MATHIAS, KRISTINA & OLE
CHRISTENSEN

89

”Når de kom med tog fra Købehavn og videre fra Næstved,
så sad sommergæsterne oppe på taget, når vognen var fuld.
Der var både cykler og mennesker oppe på taget.”
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SØREN & BIRGIT RUWALD

KATRINE, JULIE, MARGIT P. & PREBEN JACOBSEN

HANNE & OLE NIELSEN

HENNING DREYER & LILLAN GARBY

LONE & JØRGEN KRISTENSEN

FINN, KENNETH, KIRSTEN & LAURA JOHANSEN

91

” ... selv om strømmen nogle gange er hård, hopper vi i alligevel.
Hvis den er meget hård, kan du ryge over til næste bro ...
så kan du kravle op der,
så det har vi ikke haft nogen problemer med.”
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ANNE THIDE CHRISTENSEN & KLAUS MOGENSEN

JENS C. ESKJÆR & GRETE BREINHOLT ANDERSEN

TROELS JENSEN

PER CHRISTENSEN

GUNN VESTERGAARD, JEPPE, SVEN & ELLA
FALCH

KIRSTEN & KURT BROSKOV LARSEN
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”Om sommeren når vi gik i vandet,
så stod alle de der københavnere og smed penge ud i vandet.
Så lå vi knægte der og skulle ned og samle dem op.
Vi fik mange is på den måde, og hvis vi ikke kunne finde dem,
så var vi der nede dagen efter.”

”Der er faktisk nogen i Skælskør,
der ikke ved, hvad Bisserup er.
”Hvor bor du så henne ?”
”Jeg bor i Bisserup.”
”Bisserup, hvor fanden er det?””
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THEA, KIRSTEN, FREJA & PETER CORELL

MARIE, PETER & JANNIK ADLER

RUTH& HELGE JENSEN

OLE & KIRSTEN ADLER

ALLAN & BENTE ELMVANG

ERNA NIELSEN
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”Til sådan et bytingsmøde skal der vælges nogen.
Så er det jo sådan, at man går rundt og spørger nogen,
så da forslaget kom, rejste vi tre os op, og jeg kan huske,
der blev helt stille i salen. Det havde man aldrig været vant til ...
at der var nogen, der rejste sig op og sådan nogle tilflyttere,
som man ikke vidste navnene på ...
der var ikke andre kandidater,
så vi blev alle tre valgt”
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EMMY HANSEN

DORTHE A., CAMILLA, STEFAN & JONAS SØGAARD

ZHELMA & PETER HØYER

DAN SØRENSEN & SOLVEIG EILGAARD

JØRGEN BERGH FALLESEN

NIELS JACOBSEN
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”Det er jo en borgerpligt i Bisserup
at være med i et eller andet.”

”Det endte så med, at der blev nedsat en arbejdsgruppe
for at lave en børneinstitution i Bisserup.”
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LONE & NIELS LANGKILDE

JACOB BORELLO & TOVE CARLSEN

MOGENS POVELSEN

IDA SØGAARD, ANNETTE STJERNE, & ANDERS
SØGAARD

TORBEN LUKOWSKI

BIRGITTE NISSEN & ORLA KJÆRGAARD
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”Jamen altså, der er jo mange aktiviteter, bogklub
og kunstforeningen og alt muligt, som man siger.
Man bliver jo mere stresset af at bo i Bisserup,
så man slapper af, når man kommer på arbejde”
100

LISBETH & JOHNNY ANDERSEN

PER & AXEL AHRENSBERG, STINA REFFELT, KAISA &
JOHANNES AHRENSBERG & BERTRAM REFFELT

BISSERUP BRANDBEREDSKAB

BISSERUP SEJLKLUBS BESTYRELSE

DAGLI’ BRUGSENS BESTYRELSE

101

”Jeg synes, det er dejligt, at der er nogen, der tager
initiativ til, at her er noget fællesskab ...”

102

BISSERUP BYTINGS ARBEJDSUDVALG

BYTINGSBLADETS REDAKTION

BISSERUP DIGELAGS BESTYRELSE

FILMKLUBBENS BESTYRELSE

BISSERUP FISKERIFORENINGS BESTYRELSE

BISSERUP FORSAMLINGSHUSBESTYRELSE

103

”Da Kirkeskovsskolen blev bygget, var der jo en meget kraftig mission,
som var blevet berøvet deres skole heroppe på Skolebakken
og deres elskede lærer, der hed Greve – og det var de ikke vilde med.”
104

MISSIONSHUSETS BESTYRELSE

TORSDAGSKLUBBENS BESTYRELSE

FOTOPROJEKTGRUPPEN

KUNSTUDVALGET

SLÆGTS- OG LOKALHISTORISK GRUPPE

TEATERGRUPPEN
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”Man savner den ( Kirkeskovsskolen),
når man kører forbi med bussen engang imellem.”
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VISEVÆRTERNE

FOLKEDANS

GYMNASTIK

BØRNEBISSEN

SKOLEBØRN

BISSERUP SEJLKLUBS JUNIORAFDELING
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”Min sidste skoleudflugt – det var i 1945 – gik til København
... vi blev indkvarteret på Fregatten Jylland,
som var indrettet til overnatning for skolebørn på ferie.”
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MORGENBADERNE

HJERTEMASKINE

POST

SKORSTENSFEJER

ANNA SØRENSENS SYBUTIK
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” ... så var der jo kroen,
den hed jo ”Ålen”, da jeg var barn.”

110

BED AND BREAKFAST DORRIT HENRIKSEN

BISSERUP CAMPING

BISSERUP FISK

BISSERUP FISKEBAR

VANDVÆRKETS BESTYRELSE

BN BOGFØRING & REVISION

111

”Om lørdagen var der bal på kroen ...
Musikerhans fra Tjæreby kom med harmonikaen ... så gik dansen.
Balsalen lå på 1. sal ... nedenunder kunne vi købe kaffe.”
112

BUURBISSERUP

BØRNEBISSENS BESTYRELSE

DAGLI’ BRUGSEN

PSYKOLOGISK RÅDGIVNING ERNST JENSEN

GUNNAR GUDMUNDSSON I/S

FISKER HARALD KRUSE

113

” ... men stranden skal bare være der ...
og luften er også anderledes,
jeg tror også, det er noget med luften,
man er vant til at være i nærheden af vandet ...
hvis man er vokset op ved vandet,
så er det virkelig svært ikke at sku’ bo ved vandet ...”
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HENNING DREYER

BISSERUP ISHUS

KLIPPESTUEN

LAURITZMINDE

L. B. CLEAN

LEVE & BO HUSE
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” ... her er ikke så meget dyt – dyt.”
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LODS KROEN

NIELS REFSGAARD KERAMIK

TØMRERMESTER POUL CHRISTENSEN

SCANMEC

TOFT KERAMIK
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Fotoprojektgruppen har rettet henvendelse
om fotografering til 275 husstande, inklusive
beboere i sommerhus med folkeregisteradresse i Bisserup, til 24 virksomheder samt
25 foreninger og arbejdsgrupper i Bisserup.
Virksomhederne, foreningerne og arbejdsgrupperne er alle blevet fotograferet.
254 husstande er blevet fotograferet, omfattende i alt 496 personer.
Af dem er 87 børn/unge (født i 1987 og
senere).
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140 er efterlønnere og pensionister.
Det vil sige, at ca. 28% af beboerne er
pensionister.
Af de 496 beboere er kun 76 født i Bisserup.
Af dem er 39 børn/unge (født i 1987 og
senere).
Tallene viser Bisserups befolkningsmæssige vækst i de sidste årtier, siden
byen i 1970erne havde 74 husstande
(Bytingsbladet nr. 7, 1983), ligesom
tallene også viser behovet for en
befolkningsmæssig foryngelse.

Tekst og musik: Frank Guldagger 2003

Åh blot at vandre ved havet når dagen
har solskin og saltvand i sind.
Bådene danser på bølger så lette
og briserne stryger om kind.
Mod horisonten står solfyldte sejl
over engene måger i hvirvlende flugt.
Her har du stranden og havet og himlen i Bisserup er der så smukt.

Åh blot at vandre i skove så svale
i træernes skygge og ly.
Standse i skovbrynet - se over marker
som omfavner Bisserup by.
Flammede tegl imod stråtækte huse,
som tiden så nænsomt har ladet i ro.
Her er det nye, og her er det gamle
- i Bisserup, der vil jeg bo.
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