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FUGLE FRA KERAMIKHUSET PÅ KARLSTRUP STRANDVEJ

Foto: Bo Olsson
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KERAMIKHUSET PÅ KARLSTRUP STRANDVEJ

Af Kjeld Ejdorf

Engang i 1970’erne trængte vort hjem til lidt pynt. Der var langt til både
Køge, Roskilde og Tåstrup, så familien prøvede at kigge inden for i
Keramikhuset på Karlstrup Strand. Huset adskilte sig lidt fra gængse huse
på strandvejen, alene dét, at det gammeldags bjælkehus var forsynet
med en temmelig høj muret skorsten.
Det lykkedes at finde et „Blyindfattet“ vindue forestillende et par fugle,
som kom til at hænge foran et stort vindue i huset. Lyset udefra kunne så
skinne igennem fuglene og pynte i interiøret. Sådan skulle det være.

Keramikhuset er for længst lukket, og i nogle år forfaldt den mere og
mere. Skorstenen blev også pillet ned.

Men nu ser det ud til at den nye ejer har fået mod på at restaurere huset.
Det  har både kvaliteter og charme. Og vi ønsker ejeren både held og
lykke med foretagendet.

Strunge Jensen fra Solrød har ved arkivstudier fundet frem til følgende:
En lervarefabrik med udsalget „Keramikhuset“ blev åbnet i 1950.
Da hed keramikeren Edmund Andersen, og han kaldte fabrikken „Edno“.
En senere ejer hed Cramer Pedersen, han lejede ud til Møller. Produktio-
nen er ophørt i 60’erne, mens forretningen fortsatte endnu nogle år med
salg af gaveartikler.
Keramikhuset, Karlstrup Strandvej 31. Matr. nr. 38 db.
Af tingbogen fremgår:
1934   12.11 Skøde til Kjeld Meinicke Nielsen, købesum 113.200 kr.
1934    Lejekontrakt mellem J. Cramer Mikkelsen og I/S Karlstrup
Pottemageri
1967    10.02  Skøde til fru Minna Andersen
1982     10.08  Skøde til Torkild Madsen
Af de kommunale ejendomsoplysninger fremgår, at ejendommen er
opført i 1935, men dette er næppe korrekt. Så vidt så godt.

APROPOS KOMMUNEVALGETS FOKUS-PUNKTER 2013
Sognerådet i Karlslunde-Karlstrup Kommune bekendtgør i april 1961, at
kommunens grundskyldspromille er 15,9 promille.

Solrød Lokalhistoriske Forening afholder i samarbejde med Karlstrup &
Omegns Foredrags Forening og Karlstrup Landsbylaug

FOREDRAG I KARLSTRUP
27. februar 2014 KL. 19

i Karlstrup Menighedshus Sognevejen 3, (postnummer 2690)

FØRSTELÆRER BENTZEN I KARLSTRUP SKOLE 1948 - 1982

 Bent J. Bentzen er født 17. december 1911 og døde i 1982.

Bents forældre Hans Bentzen var gørtler og Ingeborg Bentzen gymnastiklærer-

inde (Jespersen gymnastik) og fra tid til anden statist i forskellige af datidens

film. Hans var i Sct. Pedersborg under den russiske opstand. Han arbejdede for

det danske riffelsyndikat og kom hjem gennem Finland. Bent havde to brødre

Ib og Kjeld. Efter gymnasiet blev Bent optaget på Blågårds Seminarium, hvor

han læste til lærer.

Under besættelsen var Bent leder af Hvidovre gruppen, som efter det vi ved

stod direkte under frihedsrådet. Gruppen udførte forskellige våbentransporter,

egentlige sabotager og likvideringer af stikkere.

 

Efter besættelsen blev Bent varetægtsfængslet i isolation i mere ned 300 dage.

Angivet af en fra sin egen gruppe, som mente han var Edderkoppen. Han blev

dog frikendt.

 

 Førstelærer Bent J. Bentzen kom i 1948 til Karlstrup med sin familie, hustru Eva

og børnene Ole, Jette senere Klaus og Kåre. Som livet er omskifteligt skete der

brud mellem Bentzen og hans hustru og en ny - i vores dages terminologi -

satelitfamilie satte fæste i lærerboligen til Karlstrup skole. Herefter bestod fa-

milien af Bentzen, Lis som havde Kirsten og Ingrid med sig, Klaus der blev bo-

ende hos sin far efter forældrenes brud, lejlighedsvis Kåre og endelig Lykke. Et

livligt hus -  som har båret præg af mange menneskelige møder og på godt og

ondt i et lille landsbysamfund.

Redaktionen iler med en lille tilføjelse: at Riffelsyndikatet blev omdannet til DISA

og ligger i Herlev. Det er i dag en stor international virksomhed.  Fra et regnskabs-

udtog for KARLSTRUP brugsforening 1952 ses, at Bentzen var regnskabsfører.

Søstrene Kirsten Kurland og Lykke Villerslev kommer
og fortæller om deres far og deres familie i Karlstrup.
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JULEGAVERNE TIL LOKALHIST ORISK INTERESSEREDE

DENNE BOG KAN KØBES I SUPERBRUGSEN I HAVDRUP,
KARLSLUNDE og i ”POSTEN” i SOLRØD CENTER

PRIS: 100 KRONER

PRIS: 250 KRONER

Denne bog kan købes i Superbrugsen i Havdrup, Karlslunde,
og i „Posten“ i Solrød Center, samt hos forfatteren Bo Olsson
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Vi ønsker medlemmerne en rigtig glædelig jul og et
godt nytår - og på gensyn i 2014

Jule- og Nytårskortet med guldtryk er fra 1911 er postet lokalt.
Adressaten er Hr. Gdr. Jens Andersen, Jersie, Lille Skensved. Afsende-
ren er Kristoffer Pedersen, Købmandsforretning, Havdrup Station. Tlf.8.
Med kortet kunne købmanden udtrykke sine oprigtige og venlige  jule-
ønsker over for en trofast kunde, må man forestille sig.

I Solrød Avis 8. november 2013 fortæller Else Haugaard-Hansen om
valget af Solrøds første borgmester. Afgørelsen blev fisket op af en
clipsedåse.
Søg efter historien på nettet. F.eks. www.e-pages.dk/solrodavis/41

Keramikhuset i dag. Den store skorsten er taget ned. Fotos: Bo Olsson


