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Solrød Lokalhistoriske Forening 
Indkalder herved til 

Ordinær generalforsamling i 
Aktivitets- og Frivilligcentret, Solrød Center  

 Tirsdag, den 21. april 2015 kl. 19.00 
 
1. Valg af dirigent 
2. Beretning 
3. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab 
4. Vedtagelse af budget og kontingent 
5. Indkomne forslag 
6. Valg til bestyrelse: På valg er Else Haugaard-Hansen, Bo Olsson 
og Jørgen Christiansen. 
7. Valg af suppleanter: Ole Jørgensen og Iwan Jensen 
8. Valg af revisorer og revisorsuppleant: Revisorer Kurt Petersen og 
Kjeld Ejdorf, suppleant: Laila Olsson. 
9. Eventuelt. 
 
Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være 
formanden i hænde senest ugedagen før den berammede 
generalforsamling. 
 
Derefter foredrag af Bo Olsson. 
 
Til slut byder vi sædvanen tro på et traktement. 
 
På foreningens vegne 
Jørgen Christiansen 
 

-o- 
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Udflugt! 
Lørdag den 13. juni 2015 

 
Vi skal i år til Odsherred og se Malergården, et meget spændende 
kunstnerhjem for familien Swane. Efter rundvisning og lidt tid der, 
går turen videre til Anneberg, Hempels Glasmuseum, hvor vi spiser 
frokost. Herefter kan man se Glasmuseet på egen hånd. 
 
Frokosten bliver som buffet i Anneberg Café og Restaurant. I prisen 
er der foruden buffet inkluderet en genstand pr. person efter eget 
ønske samt kaffe eller te. 
Prisen for hele turen er 200 kr. for medlemmer og 300 kr. for ikke 
medlemmer (Ikke medlemmer, hvis der er plads i bussen). 
 
Afgang med bus: fra Havdrup st. kl. 9.30 
                    fra Jersie Kirke kl.9.45 
  fra Solrød St. kl. 10.00 
 
Vores rundvisning på Malergården begynder kl. 11.15. 
 
Frokost på Anneberg Café og Restaurant kl. ca. 13.15. 
 
Glasmuseet på egen hånd. 
 
Bussen kører fra Hempels Glasmuseum kl. ca. 15.30. 
 
Forventet hjemkomst til Solrød st. kl. ca. 16.30. 
 
Tilmelding senest den 1. juni 2015 til 
 
Lis Hansen 5616 9377 eller Else Haugaard-Hansen 5616 8411. 
 
 

-o- 
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Min barndom 
ved Karlstrup Strand 
 
Carsten Lynge Olsson 
 
Jeg har i nogen tid gået og puslet med tanken om at skrive lidt om 
min barndom ved Karlstrup Strand – og lidt om livet langs stranden, 
min og min families tilknytning til Havdrup-Solrød området. 
 
Da jeg i sin tid var i bestyrelsen i Solrød Lokalhistoriske Forening, 
var jeg selv med til at opfordre ældre lokale borgere til at nedskrive 
nogle erindringer, Mange holder sig tilbage, ”Mit liv er da ikke noget 
særligt”. Men det er vigtigt at netop vi ”gamle” i lokalområdet, 
nedskriver nogle af de ting vi kan huske. Man skal jo heller ikke 
glemme at de fleste beboere langs stranden er tilflyttere, dvs. flyttet 
hertil inden for de sidste 30-40 år, det kunne nok være interessant for 
dem at vide lidt om Solrøds fortid. 
 
 Mine forældre købte en grund ved Karlstrup Strand (Karlstrup 
Mose) i 1936 af enkefru Ane Marie Hansen, Hovgaarden. Grunden 
var på 1576 m2 og kostede 2.600 kr. (65 øre pr. kv.al.). Udbetaling 
520 kr. – restsummen 2.080 kr. afdrages med 1/20 i juni og 
decemberterminen, til en rente på 43/4 p.a. Af skødet fremgår det bl.a. 
at der ikke må anbringes fritliggende WC (lokum) nærmere naboskel 
end 6,25 m, og at der ikke må anbringes barakker, gøglervogne, 
sporvogne el.lign. på grunden. 
Min farfar, der var landmand, var fortvivlet over at mine forældre 
kunne finde på at købe en grund der bestod af let sandjord, der i hans 
øjne var fuldstændig uanvendeligt. I det hele taget syntes han det var 
vanvittigt at flytte ”ud til stranden” – især Karlstrup Strand – der i 
hans øjne kun bestod af mosehuller og sandjord – han boede selv i 
Den Lille Gade i Solrød By. 
 
Karlstrup Strand var dengang et meget lille samfund, der udover 
Hovgaarden bestod af ca. 6-7 husstande og et par ”sommerhuse”. I 
dag ville man kalde disse ”sommerhuse” for skure, kun med 
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petroleumslamper, uden indlagt vand, kun et rum, der fungerede 
både som spisestue og soveværelse. Nogen gange også som 
”køkken” med et spruttende primusapparat. 
Landskabet var meget åbent, undtagen mod øst, hvor Trylleskoven 
skærmede mod den kolde østenvind. Mod vest lå mosen. Mine 
forældre har ofte fortalt mig om de fantastiske solnedgange over 
mosen, specielt de sommeraftener hvor de kunne sidde ude og se 
mosekonen brygge, og lytte til frøernes kvækken. 
 
Mine forældre blev viet 2. maj 
1937 i Havdrup Kirke og jeg 
blev født 18. april 1939,så det 
var under truslen af 2. 
verdenskrig, jeg blev født. 
Krigen kom dog lidt tæt på. I 
slutning af krigen begyndte der 
at komme nogle tyske tropper, 
der gravede nogle store huller 
langs Køgevejen og i 
Trylleskoven. Man sagde det 
var til noget antiluftskyts, da 
tyskerne var bange for angreb 
fra kysten. Ca. 30-35 m. fra 
skellet til sommerhusene ved 
Karlslunde Strand og ca. 50-60 
m. fra stranden er der stadig i 
dag et betonfundament, delvist 
skjult af sandet, som tyskerne 
dengang støbte. Det har sikkert 
skullet være fundament til en 
form for ”kanon”. 
 
Min mor gik helt i panik, da 
der blev udstationeret 6-8 tyske soldater ved hvert af hullerne langs 
Køgevejen. Vi børn fik besked på, at vi ikke måtte lege på den side af 
huset der vendte mod Køgevejen. Men børn er jo nysgerrige, så vi 
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”glemte” efterhånden forbudet. Min mor blødte også op. Det endte 
med at hun sagde ” Åh herre Gud, de har vel også små børn 
derhjemme”. 
Under krigen var der mange håndværkere der blev udskrevet til 
tvangsarbejde i Tyskland. Min far var overbevist om at han undgik 
denne tvangsudskrivelse fordi tyskerne havde taget fejl af Kastrup og 
Karlstrup. Under krigen dyrkede min far sine egne tobaksplanter. Jeg 
husker tydeligt at vi rullede tobaksbladene i faste ruller, for derefter at 
klippe dem i fine strimler til pibetobak. Så blev tobakken lagt i 
tobaksdåser sammen med svesker (for at give aroma) og nogle skiver 
kartofler (for at tobakken ikke skulle blive for tør), man kunne også i 
handelen få forskellige essenser på flaske, til at give aroma. 
Min far tog ofte til København for at søge arbejde. Engang tog han mig 
med, han mente måske det så bedre ud, hvis man havde et barn ved 
hånden. Men det gik helt galt da vi skulle hjem igen – den sidste bus var 
kørt. Vi gik så ud af Køgevejen, i håb om at få et lift. Men da vi nåede 
til Avedøre kunne jeg ikke mere. Vi fandt en høstak hvori vi 
overnattede. Tidlig næste morgen var vi heldige med at komme med en 
af ”de hvide busser”. Det var dem der hentede de danske og norske 
fanger der befandt sig i tyske koncentrationslejre. Vi kom hjem til min 
mor, der var ude af sig selv af bekymringer om vores udebliven. 
Det var ikke almindeligt med telefon dengang. 
 
Brændselssituationen 
Under og lige efter krigen var det svært at skaffe brændsel. Jeg var ofte 
med min far i Karlstrup Mose, for at skære tørv. Min far havde en 
tørvespade, der kunne grave ret dybt, så man fik en lang ”stak” op, som 
man så skar i tørv. De tørv der mislykkedes, blev smuldret og blandet 
med vand og kom op i en kasse. Da var det skønt for vi børn at ælte 
tørvemassen med de bare tæer. Så fyldte vi den æltede tørvemasse i en 
bundløs tremmeform der lå på græsset. Når de så havde tørret lidt, 
løftede man tremmeformen, og der lå de fineste tørv tilbage. Så kunne 
man stakke dem i små stakke til videre tørring. At fyre med tørv var 
ikke så let – løbesod, røg og meget aske og ikke altid så meget varme. 
Som supplement til tørvene, hentede vi kvas i Trylleskoven, der 
dengang hørte under Gammel Kjøge Gaard. Man måtte kun tage 
nedfaldne grene, så det var om at komme først efter et stormvejr. Det 
foregik med trillebør, hvor kvaset blev surret fast, det blev ofte et meget 
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højt læs, og det var en fryd for vi børn at få lov til at sidde øverst oppe 
på læsset, når det blev kørt hjem. 
 
Krigens følger. 
Der var mangel på tøj. Når min far havde slidt sin frakke på ærmer og 
krave, syede min mor f.eks. vindjakker til vi børn af den. Min oldefar, 
der boede i Havdrup, havde en gammel Ford (HGF) stående i baghaven. 
Han brugte den til en slags lysthus i stille stunder, når han ønskede fred 
og ro. Sæderne i bilen var overtrukket med et kraftigt uldent stof. Han 
måtte give efter for pres af familiens kvinder, så det uldne stof blev syet 
om til skihuer og vindjakker til vi børn. Det var tungt og tykt, men 
varmt og slidstærkt, men det kradsede. 
Min far, der var tømrer, byggede undertiden sommerhuse, men der var 
restriktioner på grund af krigen. Man måtte bl.a. ikke bygge med nye 
materialer. I ét tilfælde havde det lykkedes ham at skaffe nye brædder. 
Da man kunne se byggeriet fra Køgevejen, fik jeg jobbet med at smøre 
de nye lyse brædder ind i mørkebrun Solignum, inden de blev sat op. 
Der var også rationering af søm, min mor og jeg havde jobbet med at 
rette gamle søm ud. 
 
Legekammerater 
Om vinteren var der højst 3-4 legekammerater. Om sommeren var det 
helt eventyrligt. Så flyttede landliggerne ud og så skete der virkelig 
noget. Masser af legekammerater, og voksne der deltog i alle former for 
leg – det var vi ikke vant til. Der var en onkel Volle der lavede et rigtigt 
fodboldmål og arrangerede turneringer. Der blev spillet kroket-spil, 
badminton. Der var altid nogen at følges med til stranden. Her kiggede 
vi noget misundeligt på deres farvestrålende badebolde og de 
oppumpede bilslanger. Om aftenen blev der hentet varme kryddere til 
aftenkaffen i ”Granboden” ved Karlslunde Strand. Vi gik også i 
biografen. Det foregik på Granly eller Greve Bio, her kostede billetterne 
90 øre på de første 3 rækker (cowboyrækker). Det var Robin Hood - og 
Tarzan-film samt Fy og Bi. 
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Feriegæster 
Da mine forældre byggede hus, byggede de samtidig en 
værkstedsbygning. Det var min fars plan at være selvstændig. Det gik 
også et stykke tid. Han fabrikerede havemøbler og legetøjstrillebøre. 
Han måtte opgive det, da det på grund af krigen var umuligt, at skaffe 
materialer til produktionen. Så fandt han hurtigt ud af at bygge et par 
værelser i den ene ende af værkstedet, som han lejede ud om sommeren 
til københavnere. Mange af dem købte grund ved Karlstrup Strand, og 
min far byggede ofte sommerhus til dem. På den måde fik de mange 
venner for livet. 
 
Trængsel på Køgevejen 
Vi måtte naturligvis ikke gå til stranden og bade alene, men det var 
aldrig noget problem, at finde en familie man kunne følges med. Mine 
egne forældre – og i det hele taget de fastboende – gik næsten aldrig til 
stranden for at gå i vandet – og slet ikke for at ligge i solen, det lod man 
københavnerne om. Det kunne dog ske hen under aften, når der blev 
stille på stranden og det ebbede ud med badegæster, at de gik ned og 
”dyppede” sig. 
 
Så var der de ”rigtige” sommersøndage, en af de dage hvor asfalten blev 
så blød og brændende varm, at man ikke kunne træde på den med bare 
tæer. Så myldrede det fra tidlig morgen sydpå ad Køgevejen med 
københavnere, der skulle til skov og strand. Sådan en dag blev 
parkeringspladsen overfor Trylleskoven totalt fyldt op af betalende 
biler, motorcykler og cykler. Hver gang en af de røde busser holdt ved 
stoppestedet, tømtes den for badegæster og alt hvad der hørte til 
badelivets glæder. Lejrliv var der også. Da det var forbudt at overnatte i 
telt ved skov og strand, havde man indrettet en teltplads i den nordlige 
ende af parkeringspladsen. Teltene var dengang små hvide trekantstelte 
uden bund, Mange af teltliggerne fandt hurtigt vej til de nærmeste 
bøndergårde, for at redde sig noget halm, til at brede ud over teltbunden. 
Faciliteterne bestod af en fælles koldtvandshane og 2 lokummer. 
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Efter de helt store sommerweekend’s kunne trafikken være helt 
enorm, søndag aften. Alle skulle hjem samtidig. Køgevejen var én 
lang bilkø, så langt øjet rakte, biltrafikken gik undertiden helt i stå – 
når den kørte var det i skridtgang, og ved Trylleskoven var der total 
kaos. Alle de solskoldede badegæster kom som en folkevandring fra 
stranden og skulle over Køgevejen til deres køretøjer. Samtidig 
skulle alle disse køretøjer ud fra parkeringspladsen igen – ofte med 
mange livstruende situationer som resultat – indtil der blev rekvireret 
en færdselsbetjent fra Mosede politistation, der kunne dirigere 
færdslen. 
 
Skov og mose som legeplads 
Trylleskoven var det oplagte mål for mange fantasifulde lege. Vi var 
hovedsageligt krigere, der konfronterede ”fremmede” børn, vi følte 
det var vores skov. Om vinteren var der en populær kælkebakke lige 
syd for skoven. 
Mosen var egentlig forbudt område, men alligevel sneg vi os til at 
bygge huler. Engang var 
det dog lige ved at gå helt 
galt. Når man havde huler, 
skulle man jo også have en 
bålplads. Pludselig gik der 
ild i nogle tørre sivplanter 
og ilden begyndte at brede 
sig. Vi fik dog ilden under 
kontrol. Vi kunne have 
brændt hele mosen af. Efter 
den episode havde vi ikke 
bålplads mere. 
 
Overfor hvor vi boede 
(I dag Tanggaardsvej 9) lå 
der to ferieboliger på en 
kæmpe grund, det var NES 
(Nordisk Elektricitets 
Selskab) der ejede den.  
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Der legede vi meget om vinteren, så boede der jo ikke nogen. 
Nogen gange om vinteren var der oversvømmelse. Da sejlede vi i et 
gammelt zinkbadekar. For enden af vejen lå en anden feriekoloni der 
var ejet af Radikal Ungdom, der legede vi også. Vi følte at vi havde 
en hvis ret til det hele. 
 
Varme dyner og lus 

Min far var altid den første der stod op om morgenen. Det var ham 
der tændte op. Vi andre vågnede som regel ved lyden af de pibende 
kakkelovnslåger og kulskovlens skraben, når gårdsdagens aske blev 
renset ud. Så trak vi dynen godt op over hovedet og vidste at vi ikke 
skulle stå op den første halve times tid – men vente til ilden havde 
fået fat, og der var lunt. Om aftenen når vi skulle i seng i det kolde 
soveværelse, blev dynerne hentet ind i stuen og hængt over en stol 
foran kakkelovnen, så de kunne blive godt gennemvarme, til man 
skulle i den iskolde seng. Når vi var kommet i seng, var det meget 
vigtigt at døren stod på klem ind til stuen, det gav en form for hygge 
og tryghed. 
 
Når vi skulle i bad og det var kold vinter, foregik det i en zinkbalje, 
enten ved det store brændekomfur i køkkenet, eller foran 
kakkelovnen i stuen. Her foregik der også med mellemrum en 
hektisk jagt på lus med tættekam og diverse medikamenter. Det var 
ikke ualmindeligt at man med mellemrum fik lus, men ”det skulle i 
hvert fald ikke hedde sig at det var os der slæbte lus med i skolen”. 
Når det var mildere i vejret, eller når man alligevel vaskede tøj og 
havde tændt op i gruekedlen, kom vi i bad ude i vaskehuset, som lå i 
udhuset – der fandtes ikke anden opvarmning end gruekedlen. 
Gruekedlen var et indmuret kar, med et lukket ildsted under. Badet 
skulle forberedes i god tid. Karret skulle fyldes med vand, der skulle 
hentes inde i køkkenet i stuehuset i spande, det var det eneste sted vi 
kunne tappe vand fra brønden, det skete ved hjælp af en vrikpumpe. 
Dernæst skulle der tændes op under gruekedlen, det tog sin tid før 
vandet blev varmt nok til at bade i. Min bror og jeg blev så løftet op i 
gruekedlen, der var stor nok til at rumme os begge to på én gang, her 
blev vi så skrubbet godt igennem, men når det så var overstået, var 
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der frit slag. Det var jo et vaskehus, så der skete ikke noget ved at 
vandet skvulpede ud på gulvet, det kunne nogen gange gå ret vildt til. 
Under badet skulle min mor hele tiden regulere ilden, så den ikke 
blev for voldsom, da der ellers blev en hylen og skrigen, når vi 
brændte tæerne på bunden af gruekedlen. Når vi kom op af badet, havde 
min far lavet en trærist til at stå på, da cementgulvet altid var iskoldt. 
 
Feriejobs 
Det var meget almindeligt at have et sommerferiejob. Jeg havde mit 
første sommerferiejob med at køre morgenbrød ud for Granboden 
ved Karlslunde Strand. En sommer kørte jeg med aviser og ugeblade 
for ”Fløjt’Peter” det hed han i folkemunde, man kunne høre ham 
komme fløjtende på lang afstand. Han havde en aviskiosk ved Solrød 
Strand.  Når jeg var færdig med avisruten, forsøgte jeg at sælge 
aviser og ugeblade på stranden ved Trylleskoven. Det hårdeste job 
jeg havde, var som bydreng hos købmand Carlsen. 
Det foregik på en Long John – en cykel med et lavtsiddende lad 
foran. Nogle gange kørte jeg med 2 kasser øl på én gang, dengang 
var det trækasser med 50 øl i hver. Når der ikke var noget at køre 
med, tappede jeg petroleum i dunke eller vejede sukker af i poser. 
 
Skolevejen 
Jeg startede min skolegang en augustdag 1946 hos lærer Nyman i 
Karlstrup landsbyskole. Skolen bestod dengang af et klasseværelse i 
den sydlige del af bygningen og lærerbolig i den nordlige del. Ved 
den nordlige del af skolebygningen, ud mod vejen, lå skolens to 
lokummer. 
Da der kun var én lærer og kun ét klasselokale, blev eleverne delt op 
sådan at ”lille klasse” dvs. 1., 2. og 3. klasse blev undervist samtidig 
– det samme for ”store klasse” dvs. 4., 5. og 6. klasse. ”Store klasse” 
mødte fra morgenstunden og ”lille klasse senere på dagen. 
Vi børn fra Karlstrup Strand havde en ret lang skolevej. Ikke alle 
havde cykler. For at vi kunne følges ad, gik vi som regel til fods 
gennem mosen når føret tillod det. Turen gennem mosen til Karlstrup 
Skole tog ca. 1 time, men kunne ofte tage længere tid, da der var 
mange ting der kunne fange børns interesse, f.eks. frøer, haletudser, 
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små vandhuller og ikke mindst køerne. Men turen gennem mosen 
kunne kun gøres når føret var tørt eller når det var frostvejr. I 
regnvejrsperioder kunne det være rent ælte, og så måtte vi køre 
”udenom”, dvs. ad Køgevejen op ad Karlstrupvejen ad Tåstrupvejen 
og Højagervej til Karlstrup. Da ikke alle havde cykler i de første 
klasser, havde man ofte – selv om det var forbudt – ”én bagpå”. 
 
Cyklerne var et kapitel for sig. Hvis man var meget heldig, havde 
man en brugt cykel. Det var meget almindeligt at man byggede en 
gammel damecykel om, så den ”passede” til et halvstort barn. Sadlen 
blev pillet af og monteret et godt stykke nede på saddelstangen og på 
pedalerne monterede man nogle store træklodser, så man kunne nå 
med benene, men for et barn var det et utroligt klodset køretøj.  
 
Jul og nytår 
December måned i skolen, var noget særligt. Lærer Bentzen tegnede 
med farvekridt på tavlen, et stort juletræ med 23 lys på – uden 
flamme – den fik vi børn på skift lov til at tegne på, en for hver dag, 
og den sidste skoledag før jul blev så stjernen sat på træets top. Op til 
jul kunne man også bestille julelitteratur gennem skolen, bl.a. ”Peters 
Jul”, ”Ved julelampens skær” og mange andre juleeventyr. Det var 
dog ikke alle der havde råd til denne luksus. 
Det man virkelig glædede sig til var skolens juleafslutning. Den dag 
havde man sit fineste tøj på. Da vi kom til skolen, måtte vi spændt stå 
ude på gangen og vente indtil lærer Bentzen langt om længe åbnede 
døren ind til herlighederne. Det var en fantastisk oplevelse at se 
skolestuen med det store tændte juletræ. Der blev danset om 
juletræet, og derefter fik vi udleveret godteposer. Der var dans 
bagefter, dvs. der kom to spillemænd, 1 violin og en harmonika – det 
var ren fest. 
 
Nytårsaften foregik hjemme, og man ventede med stor spænding på, 
hvornår der kom nogle og lavede nytårsløjer, så var det med at 
komme ud og fange dem. Når man havde fanget dem, kom de ind og 
blev trakteret med sodavand og slik. Nytårsløjer kunne f.eks. være at 
man hejste naboens havelåge op i hans flagstang, eller flyttede rundt 
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på ting sager, så folk måtte rende rundt dagen efter for at finde 
sine ting. Der blev naturligvis også fyret krudt af. 
 
Billeder: 
Mine forældre og jeg i haven (Tanggaardsvej 9) ca. 1944. Vejen var 
ikke navngivet dengang. 
 

-o- 
 

 
Formandens hjørne 
 
Ja, så skriver vi 2015 og det bliver et spændende år.  

40 år er ikke meget når man ser på bestyrelsens og arkivpassernes alder. 
Men det er ikke desto mindre hvad vor forening fylder i år, da 
foreningen blev stiftet i 1975. Og så vidt vi kan se af de gamle 
dokumenter, er der stadig en god del af medlemmerne fra dengang, der 
stadig er aktive i foreningen. Det er dejligt, at det er muligt at holde på 
folk, men det gøres jo også kun ved at tilbyde noget der interesserer.  

Det vil vi også forsøge på i år, men vi er stadig meget interesserede i 
oplæg fra medlemmerne. Vi har også et behov for at forny os og vi vil 
meget gerne have nyt blod i bestyrelsen. Det er med til at give 
inspiration og arbejdslyst og vi skal i hvert fald have et nyt medlem som 
suppleant, da Ib Sennek netop er død efter lang tids sygdom.   

Æret være hans minde! 
 
Der var måske ikke så mange der kendte Ib, men han var i en del år en 
god arbejdskraft ved vore arrangementer. 
Jeg mangler stadig mange mailadresser. Vi var pr. 31.12 2014, 330 
medlemmer, og selvom mange medlemmer er par, må det være muligt 
at få mindst 165 (330:2) mailadresser - og jeg har kun 70!  
Send dem, jeg skal nok lade være med at misbruge dem.  
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På arkivfronten er der den glædelige nyhed, at vi nu har fået de, 
formentlig, endelige lokaler.  
3 gode rum på 1. sal i Aktivitets- og Frivilligcentret, så nu kan vi også 
have vor kortsamling m.v. tilgængelig. Vi håber at se rigtig mange 
medlemmer, såvel som ikke medlemmer, på arkivet. 
Til slut, mød op på generalforsamlingen, støt jeres forening og giv gerne 
en hånd med ved vore arrangementer. 
 
Jørgen Christiansen 
 
 
2 billeder fra Solrød landsby 
 
I foreningens årbog for 2014 er der i artiklen om lokalarkivets tilstand 
ved en teknisk fejl faldet et billede ud (side 62). Teksten til det 
manglende billede fortæller, at der er tale om et maleri af et for længst 
nedrevet hus på Den lille Gade i Solrød landsby. Man ser mod vest og 
kan ane kirken over trætoppene. Der skulle angiveligt være tale om et 
hus ejet af Ole Pedersen. Billedet bringes her! 
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I tilgift kan vi på næste side, vise et andet billede fra det gamle Solrød. 
Arkivet har for nylig modtaget en serie tegninger af maleren Jørgen 
Brendekilde. Billederne har været ophængt på Havdrup apotek og de 
viser alle eksteriører fra de landsbyer, apoteket hentede sine kunder fra. 
Også på dette billede ser man mod vest med kirken i baggrunden. 
Billedet vil sammen med tilsvarende billeder fra Jersie, Gl. Havdrup, 
Kirke Skensved og Karlstrup blive ophængt i lokalarkivets nye lokaler. 
 
Kurt Hartvig Petersen 
 
 
 

 
 
 

 
-o- 

 
 
 
 



 16 
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: 300,  ISSN: 1397 – 6397 
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