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Se annonce inde i bladet: 

Foredrag i januar med Lizzy Bellaiche Solrød Aktivitets- og 

Frivilligcenter, Solrød Center 85, Store sal om dansk film m.v.  
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Fortsættelse fra sidste nummer: 

Artikel om familien Aase og Erik Friis Jacobsens liv og 
levned ved Jersie Strand 
 
Men det blev en noget speciel tur, for på vejen derop begyndte det 
selvfølgelig at blæse. Og så fik den en ordentlig tur rundt i bølgerne og på 
et tidspunkt sagde Hans: ”Det her, det er jeg ikke glad for, jeg har jo 
nattevagten”! 
Så sagde jeg: ”Ved du hvad, den tager jeg, for jeg kan godt tåle at sejle”.  
Ja, det ville han være glad for.  
Og så gik det jo hverken værre eller bedre end, at pludselig kom alle de her 
tøser og sagde: ”Vi kan ikke sove, der er én der har kastet op i håndvasken. 
Vi vil ikke være derinde”.  
Så sagde jeg: ”Det bliver I da nødt til, I kan da ikke rende her på gangene”. 
Jamen det skal væk! 
Joh, men hvem havde I tænkt jer skulle tage det væk? 
Ja, de skulle i hvert fald ikke røre noget. 
Nå, men jeg skal nok, men I skal altså hjælpe til! 
Det var så også i orden. 
 
Men efter alt det rengøringsarbejde blev jeg sulten, så jeg gik op i 
restauranten og sagde til tjeneren: Jeg vil gerne have tre stykker 
smørrebrød, en guldbajer og en snaps. Jeg tager det med hen i min kahyt. 
Så sagde han: Vil du ikke også have pandekager med is og sådan noget? 
Jo, det kan da godt være, hvorfor spørger du om det? 
Fordi jeg er skidesur på kokken og han har lige gjort hele køkkenet rent!  
Nå, jeg tog det hele med ind i kahytten og spiste det. Så var der ellers fred 
og ro resten af natten, men vi kom temmelig sent ind, da båden sejlede 
meget langsomt. 
 
Da vi var kommet til vort bestemmelsessted, Gjövik i Norge, tog jeg nogle 
af børnene med.  
Vi skulle ud at løbe langrend.  
Den var de rigtig med på, de skulle nok følge med og vi kom op i fjeldene.  
Men så skiftede vejret.  
Der var stadig god sigtbarhed, men sneen blev tungere og tungere og til 
sidst sagde børnene: ”Nej nu kan vi ikke mere”! 
Der var dog stadig et godt stykke hjem, så jeg foreslog, at vi kørte ned til 
nogle huse nede i dalen. 
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Der kom vi ned til en norsk dame, som var virkelig flink. Hun bød på 
saftevand. 
Jeg sagde til hende: Jeg har et problem, jeg skal have disse unger ned til 
vandrehjemmet! 
Ja, der var altså et godt stykke vej derned. 
Så spurgte jeg: Findes der taxaer her i området?  
Ja, det gjorde der. 
Nå, sagde jeg, så må vi have to af dem. 
De kom og vi fik spændt skiene fast på taget af taxaerne og kørte ellers af 
sted. 
Da vi kom ned til vandrehjemmet; var det allerede rygtedes det med 
taxaerne. Der var vild latter da vi kom kørende hjem fra en skitur. Så det 
havde vi megen fest af på resten af opholdet. 
 
Nå, men tilbage til det med tømrerfirmaet. 
Vi arbejdede både for private og en del for kommunen, fortæller Erik. 
Havdrup - Solrøds kommunekontor lå dengang oppe ved kirken i Solrød 
landsby og Teknisk Forvaltning var i lokaler, der hvor Privatskolen ligger i 
dag.  
Mit firma var mest baseret på reparationer og ikke så meget på 
nybygninger.  
Men i 1972 kom der en energikrise som betød, at man f. eks. ikke måtte 
køre i bil om søndagene og samfundets økonomiske udvikling gik næsten i 
stå.  
Samtidig skete der også en mentalitetsændring, som betød, at hvis folk 
havde noget, de syntes skulle være anderledes, så blev det ikke repareret, 
men bare kasseret.  
Så på grund af energikrise og priskrig, var det svært at konkurrere og 
dermed drive forretning og til sidst måtte jeg dreje nøglen om, siger Erik, 
og her klagede jeg min nød til lokalsamfundet. Det hjalp så meget, at jeg nu 
kunne komme over for at se på en lejlighed ovre i Tjørnely. 
 
Den første lejlighed vi fik tilbudt ønskede vi nu ikke, men nummer to sagde 
vi ja tak til. Den lå på tredje sal i nr. 35 B som det hed dengang. Det var en 
dejlig lejlighed, alt var som nyt og vi bor her faktisk endnu. 
 
Da denne epoke af familiens arbejdsliv var forbi, begyndte Erik at køre bus 
for Solrød Turistfart, ejet af Erling Olsen.  
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Solrød Turistfart havde først til huse på Nordre Byvej 19 i Jersie landsby, 
men flyttede senere til Kildeager nr. 3, Solrød Strand.  
Som Erik siger: Den tid jeg havde tømrerforretning, det kunne være godt 
nok, men den tid jeg havde som turistchauffør, den glemmer jeg aldrig. Det 
var livet!  
Man mødte masser af herlige mennesker. 

 Vognmand Erling Olsen 
investerede meget og fik 
opbygget hele det store 
garageanlæg på Kildeager, 
pragtfuldt anlæg.  
Og han var stolt af det og 
han havde grund til det. Men 
det gik ikke!  
Og, fortæller Erik, på et 
senere tidspunkt sagde jeg til 
ham: ”Ved du hvad, jeg 
tager ud og finder noget 
andet”! 

Så stoppede jeg der. Jeg kan ikke huske årstallet, men det var vist i firserne. 
 
Efter jeg stoppede hos Erling, kørte jeg så 3½ år i Lellinge Turistfart. Der 
kørte man for det meste de såkaldte Poul Mertens Tæppeture. Det var de 
ture, hvor man startede med kaffe og så fik folk 1½ - 2 timers foredrag, 
derefter middagsmad og så et par timer fri bagefter og til sidst kørte vi så 
hjem igen. 
Men sluttelig ønskede denne vognmand at indskrænke og så måtte jeg 
videre igen. 
 
I Lyngby havde jeg nogle kollegaer og vi kendte hinanden udmærket.  
De sagde: ”Kom ud til os”!  
Og det gjorde jeg så. 
Jeg tog derud den 4. januar, men den daværende direktør sagde: ”Det er et 
lidt dumt tidspunkt”!  
Det var fordi, den gang blev bilerne stillet i en lade, når der ikke var brug 
for dem og så kom de først frem igen, når det blev forår.  
Men der gik kun otte dage, så var jeg ude at køre i to dage.  
Så gik der yderligere et par dage, så var jeg ude at køre i fire dage.  
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Og da der var gået fjorten dage, havde jeg fast arbejde igen og så var jeg 
der ellers i 14½ år.  
Ja, jeg sluttede faktisk først med at køre bus i 1999, hvor jeg gik på 
pension.  
Blot havde jeg dog tilbage, en vognmand, i Tåstrup, som jeg hjalp ind 
imellem, når han var i bekneb. Men jeg kunne selv styre om hvornår. Det 
var forskellen.  
Men til sidst kunne vi ikke få det til at hænge sammen mere og så var det 
arbejdsliv definitivt slut. 
 
Lidt tidstypiske billeder fra Jersie Strandvej 
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Efterskrift: Redaktionen er glad for alle indlæggene og takker de mange 
som har ydet eller yder et indlæg til bladet. Det kan føles som om der, for 
tiden, kommer meget om Jersie – Kr. Skensved i. Dette er ikke tilsigtet, 
men beror på, at der indkommer en del fra mennesker fra denne del af 
kommunen. Vi vil derfor opfordre mennesker, også fra andre dele, eller 
som har andre indfald til vor fælles historie, om at skrive eller indlevere 
noget stof til bladet. 
 

-o- 
 

 
Lizzy Bellaiche i Solrød Lokalhistoriske Forening 
 
 
Tirsdag den 20. januar 2015 kl. 19.00 holder Lizzy 

Bellaiche foredrag i Solrød Aktivitets- og Frivilligcenter, 

Solrød Center 85, Store sal om dansk film m.v. 

Lizzy Bellaiche var ansat i Dansk Film Institut 1980- 1999 og 
har siden været tilknyttet Zentropa. 
  
Lizzy er en af filmbranchens mest erfarne, når det drejer sig 
om at få tingene til at ske på den internationale festivalscene. 
  
Lizzy er i dag ansat i Trust Nordisk og vil i foredraget dele 
ud af sine erfaringer fra den internationale festivalverden. 
 
Gratis adgang og alle er velkomne 
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I den forløbne tid siden sidste blad, har vi deltaget og afholdt en 

del arrangementer.  
Først var der Fritid i Solrød.  
Derefter foredrag om Solrød landsby, hvad er det og hvorfor med Kurt 
Hartvig Petersen, Bent Hartvig Petersen og Jens Strunge Jensen.  
Derefter havde Arkivet, som godt nok er Solrød kommunes arkiv, men som 
har mange gengangere med foreningen, åbent hus for alle interesserede. 
  
Og sidst, men ikke mindst et foredrag om De slesvigske krige.  
Og det hænger sammen med, at i denne tid kører Danmarks foreløbige 
dyreste Tv-dramaserie hen over skærmen. Prisen på denne er 173 millioner 
kroner og handler om 1864-krigen. Så skulle man synes at denne krig er 
dækket godt ind?  
Men Solrød lokalhistoriske Forening fik alligevel overtalt Bent Hartvig 
Petersen til at holde et foredrag om denne begivenhed. Han udvidede den til 
et foredrag om uroen som var i tiden, optakten til krigen 1848 – 50 som vi 
danskere mente at vi vandt. Samt om freden og optakten til 1864-krigen, 
som ikke forløb så godt for de danske tropper. Blandt andet på grund af 
indblanding fra forskellige stormagter, men også fordi at folkestemningen i 
København mente, at vi helt sikkert kunne vinde. Alt andet var utænkeligt! 
Dette var vilkårene for Bent Hartvig Petersen. Og han løste dem med et 
power-point foredrag, hvor vi kom godt og grundigt omkring i tiden og 
personerne i de to krige. Efter dette er man godt rustet til at se Bornedals 
udgave på TV, hvor der som bekendt også er en del fiktion indlagt.  
Hos os var der også et lokalt indslag, idet der blev fortalt om en mindetavle 
i Solrød kirke, for tre af Solrød sogns unge bondesoldaters deltagelse i 
Treårskrigen 1848-50 og som ikke kom hjem igen.  
På tavlen står der blandt andet: 
 
De faldne er: 
Jens Pedersen, 27 år. Dødeligt såret i slaget ved Fredericia 6. juli 1849. 
Jens Jensen, 26 år. Faldet i slaget ved Isted 25. juli 1850. 
Peder Hansen, 31 år. Såret ved slaget ved Isted 25. juli 1850 og død af sine 
sår 3 måneder efter ”smertefulde operationer”. 
 
Nederst på soklen får de efterladte et trøstens ord: 
Joh. 15.13: ”Større Kjerlighed haver Ingen, end at han sætter sit Liv til for 
sine Brødre”. 
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Solrød Lokalhistoriske Forening 

c/o Jørgen Christiansen 
Østre Grænsevej 20 
2680 Solrød Strand 
Solrød  Lokalhistoriske  Forenings hjemmeside: www.solofo.dk     
 
Solrød kommune Lokalarkivs hjemmeside: www.solrødarkiv.dk 
 
Solrød Lokalhistoriske Arkiv   56 18 19 55 
Solrød Aktivitets- og Frivillighedscenter, Solrød Center 85, 
2680 Solrød Strand. Åbningstid foreløbig torsdag kl. 16-18 
 
Bestyrelse: 
Formand   Jørgen Christiansen 56 14 66 74 
Næstformand  Bo Olsson  29 84 28 60 
Sekretær  Else Haugaard-Hansen 56 16 84 11 
Kasserer  Lis Hansen  56 16 93 77 
Best. Medlem  Kirsten Kurland 21 42 36 53 
Arkæologiske gruppe Kjeld Ejdorf  40 76 22 04 
(Kontakt til Køge Museum) 
 
Årskontingent:  100 kr. for enkeltpersoner 
  125 for husstand, forening eller organisation 
 

Betaling af kontingent med girokort +01 509-9978  
ved netbank, eller kontakt foreningens kasserer:  
Lis Hansen, telf. 56 16 93 77 

 
E-Mail adresser fra medlemmerne til bestyrelsen 
Foreningen udgiver hvert år 4 blade, hvor vi bringer forskellige oplysninger. 
Hvis der er ekstra besked mellem to blade, så ville det være dejligt med jeres e-
mail adresse, så vi fremover kan bruge den, når det er nødvendigt. 
Send venligst jeres adresse til: Jørgen Christiansen: joergenc@gmail.com 
 
Redaktion  Bo Olsson   
 
Eftertryk tilladt forudsat tydelig kildeangivelse 
Tryk af medlemsblad: JT-gruppen a/s, Greve landsby 
Antal tryk: 275,  ISSN: 1397 – 6397 
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