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Kære medborger i Solrød Kommune

I år fylder Solrød Kommune 50 år. Det fejrer vi 
med dette jubilæumsskrift, der tager os tilba-
ge til 1970, hvor den hidtil største reform af det 
danske kommunestyre dengang omdannede 
antallet af kommuner fra 1.098 til 277. En af 
dem var Solrød Kommune, der blev dannet af 
to en halv sognekommuner, som gik sammen 
om at skabe storkommunen Solrød. 

Idéen med kommunalreformen var at danne 
den moderne velfærdsstat. I 1970’erne kom 
kvinderne for alvor ud på arbejdsmarkedet, 
og mens mor og far gik på arbejde, skulle 
børnene i børnehave og i skole. Efter skole 
skulle de i fritidstilbud - og familien fik behov 
for idræts- og fritidsfaciliteter. Samtidig var 
der stigende interesse for kulturtilbud. Nye 
cykelstier og veje skulle etableres, så folk kun-
ne komme hurtigt rundt, og både motorveje 
og jernbaner bandt Danmark sammen. 

Sådan var det også i Solrød Kommune, som 
i 1970 havde et indbyggertal på 9.001 sjæle, 
der hastigt voksede.

En af grundene til denne udvikling var Køge 
Bugt-planen, der blev vedtaget i 1966. Den 
fastlagde, at der skulle etableres S-togssta-
tioner langs Køge Bugt, og i den forbindelse 
skulle der være bycentre. Dermed var grundla-
get skabt for udviklingen af Solrød Kommune, 
hvor antallet af borgere fordoblede i perioden 
fra 1970 til begyndelsen af 1980’erne.

Det har krævet både visioner og knofedt at 
udvikle Solrød til den moderne kommune, vi er 
i dag, hvor vi er vokset til over 23.000 borgere.

Selvfølgelig har der været lokale og engage-
rede debatter gennem tiden mellem ildsjæle 
og folkevalgte. 

I alle landsbyer og lokalsamfund i Solrød Kom-

mune har bærende kræfter i årtier sammen 
med skiftende byråd og mange dygtige kom-
munale medarbejdere skabt det særkende, 
vi opfatter som Solrød Kommunes – uan-
set hvor i kommunen, vi bor.

Det er slet ikke muligt at nævne dem 
alle. Men med hjælp fra Lokalhistorisk 
Forening har vi fundet nogle eksempler 
frem på personer, virksomheder, for-
eninger, institutioner og begivenheder, der har 
sat deres præg på udviklingen i kommunens 
første 50 år. 

Historien går længere tilbage end til 1970. Fak-
tisk har der boet mennesker i lokalområdet i 
6.000 år. Men vi har begrænset plads at for-
tælle historien på og har derfor valgt, at dette 
jubilæumsskrift tager udgangspunkt i 1970 
og bevæger sig frem til i dag, hvor vi står på 
tærsklen til fremtiden. Det er byrådets og alle 
involveredes håb, at du vil finde inspiration, 
viden og glæde – og forhåbentlig også gode 
minder – i de artikler, vi har valgt at bringe.

Desværre er alle planlagte aktiviteter i for-
bindelse med jubilæet aflyst på grund af den 
verdensomspændende coronapandemi. Men 
det giver måske endnu mere lejlighed til at 
dykke ned i historien og forhåbentlig få noget 
ny viden om det lokalområde, du bor i.

Tillykke til Solrød Kommune med de 
50 år.

På vegne af Solrød Byråd

Niels Hörup 
Borgmester

Historiens vingesus 
bærer os ind i fremtiden
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Vi spørger borgerne...
Hvad er det fedeste 

ved Solrød Kommune?

Vidste du …

... at navnet på den nye  
kommune blev bestemt i en  

konkurrence med den  
fornemme gevinst på 200 kr. 

 
 Vinderen har stadig sin  

præmie til gode den dag i dag.  



1969

Folketinget  
vedtager  
kommunalrefor-
men, som gør 
Solrød Kommune 
til en realitet
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1. april 2020

Solrød 
Kommune 
fylder 50 år
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En kommune 
bliver født 
Ved kommunalreformen i 
1970 blev antallet af kom-
muner på landsplan redu-
ceret fra 1.098 til 277. Det 
havde stor betydning for 
hele den offentlige sektor, 
og mange opgaver blev 
flyttet fra staten til amter 
og kommuner.

Kommunalreformen havde 
også betydning i Karlstrup og 
de to sognekommuner Hav-
drup-Solrød og Jersie-Kirke 
Skensved, der blev samlet 
til én stor kommune: Solrød 
Kommune.

Nødvendigheden af sammen-
lægningen kunne læses i be-
folkningstallet; i perioden fra 
1955 til 1970 var befolknings-
tallet i de fem sogne steget 
med over 130 procent. 

Mange små kommuner havde 
ikke ressourcerne til de man-
ge nye indbyggere, derfor 
samarbejdede mange alle-
rede på forskellige områder 
inden kommunalreformen 
– bl.a. på skole- og sund-
hedsområdet. Samtidig blev 
administrationen i de små 
kommuner udført af de fol-
kevalgte, hvilket begrænsede 
det kommunale selvstyre.

Folketinget besluttede der-
for, at det kommunale land-
kort skulle ændres, så kom-
munerne var bedre rustet til 
fremtidens opgaver.

Den nye Solrød Kommune
Målet for en ny storkommune 
var, at der skulle være mini-
mum 5.000 borgere. Derfor 
stod det ret hurtigt klart, 
at sammenlægning af Hav-
drup-Solrød og Jersie-Kirke 
Skensved sognekommuner 
var nødvendig. 

Den sidste brik i puslespil-
let blev Karlstrup, der havde 
været en del af Karlslun-
de-Karlstrup sognekommune. 

Karlslunde blev sammenlagt 
med Kildebrønde-Greve, mens 
Karlstrup blev en del af Sol-
rød Kommune. Opdelingen 
af sognekommunen Karlslun-
de-karlstrup skete ikke uden 
drama, og modstanden betød, 
at der måtte en retssag til, før 
Karlstrup kunne blive en del af 
Solrød Kommune.

Hermed var Solrød Kommu-
ne skabt af fem sogne. Den 
nye Solrød Kommune fik 
9.001 borgere.
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Borgmestervalg ved  
lodtrækning 
Forhandlingspause og hele tre uafgjorte 
afstemninger skulle der til, før den ny-
oprettede kommune kunne få sin første 
borgmester.

Omkring 100 personer så til i spænding, da 
Solrød Kommunes første borgmester skulle 
vælges på det konstituerende møde den 23. 
marts 1970. 

Forud for mødet, der fandt sted i Solrød For-
samlingshus, var Venstre, Konservative og de 
to borgerlister Havdruplisten og Tværpolitisk 
Liste blevet enige om at pege på Venstres 
Arne Haugaard-Hansen som borgmester. 
Socialdemokratiet tænkte taktisk og foreslog 
derimod Det Konservative Folkepartis kandi-
dat H.J. Helk. 

Da der var to kandidater, valgte Det Radikale 

Venstre at støtte den konservative kandidat, 
men valggruppen – inklusiv den konservative 
gruppe – var ikke interesseret i at genfor-
handle aftalen. Helk fik dog lov til at undlade 
at stemme. Dermed var der ikke flertal for 
hverken den ene eller anden kandidat. 

3 afstemninger og en lodtrækning
Første afstemning endte således 7 mod 7 og 
1 blank. Så man stemte igen. Og én gang til. 
Alle tre afstemninger havde samme resultat.

De to navne blev så lagt i en clipsdåse, og 
kommunesekretær Erik Sørensen trak lod. Sol-
rød Kommune havde endelig sin første borg-
mester – Arne Haugaard-Hansen. I en alder 
af 33 år var han udover at være kommunens 
første borgmester også Danmarks yngste.

Vidste du …

Ved valget i 1974 fik Arne 
Haugaard-Hansen for-

æret clipsdåsen, som blev 
brugt ved lodtrækningen. 

Clipsdåsen kan i dag ses på  
Lokalhistorisk Arkiv.
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Solrød Kommunes 
fire borgmestre
I sine 50 år har Solrød Kommune haft fire borgmestre, 
som hver især har været med til at forme og sætte de-
res præg på kommunen – fra fx uddannelse, udvikling 
og modernisering til den grønne omstilling.
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At Arne Haugaard-Hansen skulle blive Solrød Kommunes første borgmester, lå ikke i 
kortene. Han var nummer 2 på Venstres liste og kun 33 år ved valget i 1970, hvor han 
blev valgt ved lodtrækning. 

Det var en genbo i Jersie, som fik overtalt den unge Arne til at gå ind i politik. I 1966 
blev han valgt ind i Jersie-Kirke Skensved sogneråd. Da var han blot 29 år, hvilket var 
ungt som lokalpolitiker på det tidspunkt. Og i øvrigt netop færdiguddannet som dyr-
læge og med job i Landbrugsrådet i København.

Som Solrød Kommunes første borgmester har Arne Haugaard-Hansen spillet en stor 
rolle i udviklingen af den nye storkommune.

I årene efter 1970 forvandlede Solrød Kommune sig hastigt med nybyggede bolig-
kvarterer, der gav stor befolkningstilvækst. Det betød også, at byrådet måtte foretage 
kraftig udbygning med institutioner og anden offentlig service. I Arne Haugaard-Han-
sens borgmestertid blev kommunens første idrætshal, Jersiehallen (1971) opført og 
senere Havdruphallen (1973), Uglegårdsskolen (1973), Solrød Rådhus (1974), Solrød 
svømmehal (1977), S-togsbanen til Solrød Strand (1979), Solrød Idrætscenter (1979), 
Solrød Bibliotek (1980), S-tog til Jersie (1983). Herudover blev mange andre bygning-
er opført, bl.a. daginstitutioner som slet ikke fandtes i Solrød Kommune ved kommu-
nesammenlægningen i 1970.

I 1991 ramte sygdom, og Arne Haugaard-Hansen blev nødt til at træde tilbage ef-
ter 21,5 år som borgmester. Helbredet holdt til yderligere 10 år, inden Arne Hau-
gaard-Hansen døde den 30. april 2001.

Arne Haugaard-Hansen (V)
1970 - 1991
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Ved Arne Haugaard-Hansens exit i 1991 valgte byrådet Mogens Baltzer som borgmester. 
Han var i sit civile virke el-installatør og havde boet i kommunen siden 1968. I 1974 blev 
han medlem af Solrød Byråd. Efter valget i 1989 blev Mogens Baltzer viceborgmester 
og var derfor en naturlig arvtager efter Arne Haugaard-Hansen. 

Mogens Baltzer var i sin barndom og ungdom meget aktiv i FDF, og samtidig gik han 
op i musik. Hans interesse for kultur- og fritidsliv afspejledes i hans politiske indsats. 
Bl.a. var han fra 1982 formand for Undervisnings- og Kulturudvalget, hvor han gjorde 
en stor indsats for at styrke de lokale foreninger og kæmpe for kommunens naturare-
aler. Han kæmpede bl.a. for, at Jersie Strandpark og Karlstrup Nyskov blev en realitet.

Som borgmester gik Mogens Baltzer ind for åbenhed og konsensus mellem partierne. 
Derfor prøvede han altid at få flest mulige flertalsbeslutninger i byrådet. Det gjorde sig 
bl.a. gældende, da han sammen med de Konservative forhandlede et flerårigt forlig 
igennem med Socialdemokratiet om budgettet 1992. Det var dengang første gang i 
mange år, at der var et stort og bredt forlig om Solrøds fremtid.

Mogens Baltzers borgmesterperiode bar præg af, at byrådets arbejde i perioden æn-
drede sig fra at være udviklingsbetonet til at være servicepræget. Det betød en række 
strukturændringer - bl.a. blev antallet af byrådsmedlemmer reduceret.

Et personligt resultat i Mogens Baltzers borgmestertid er redningen af elselskabet 
SEAS A/S. Senere forhandlede han også en fusion mellem SEAS og elselskabet NVE i 
Nordvestsjælland på plads. Her blev Mogens Baltzer den første bestyrelsesformand.

I 2003 – midt i valgperioden - måtte også Mogens Baltzer træde af som borgmester 
på grund af sygdom. Det skete med udgangen af november måned 2003, hvor han 
også trådte ud af byrådet. Året efter, den 7. november 2004, døde Mogens Baltzer.

Mogens Baltzer (V)
1991 - 2003
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Merete Wiid

Et af Venstres erfarne byrådsmedlemmer Merete Wiid måtte træde til efter Mogens 
Baltzer. Dermed blev hun indsat som borgmester den 17. november 2003 i en alder af 
57 år.

I modsætning til forgængerne er hun født og opvokset i Solrød Kommune. Hun blev 
født den 25. august 1946 på gården ”Arildtofte” i Jersie og gik på Jersie Skole og på 
den katolske skole i Roskilde.

Efter realeksamen blev hun uddannet på kontor og i bank, og senere arbejdede hun 
i Solrød Kommune som fuldmægtig. Hun kendte således kommunen både som ansat 
og som politiker.

Merete Wiid kom ind i Venstres bestyrelse og blev valgt i byrådet ved valget i novem-
ber 1989. Her var hun medlem af Kulturudvalget, men måtte, da Mogens Baltzer blev 
borgmester, skifte til Ejendomsudvalget. Hun blev derefter formand for Ejendoms-
udvalget og senere formand for Teknisk Udvalg. Til sidst blev det til et medlemskab 
af Økonomiudvalget. Herudover var hun i flere perioder viceborgmester. De mange 
poster gav god indsigt i de mangeartede opgaver, som kommunen havde, og var en 
stor fordel for hende i borgmestertiden. 

I forbindelse med valget i 2005 meddelte Merete Wiid, at hun ikke ønskede at genop-
stille. Dermed blev det kun til to år i borgmesterstolen for den første kvindelige borg-
mester i Solrød Kommune.

Merete Wiid (V)
2003 - 2005
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Som afløser for Merete Wiid blev Niels Hörup udpeget som spidskandidat i Venstre og 
blev ved det efterfølgende kommunalvalg i 2005 valgt som borgmester.

Niels Hörup er født i 1963 og flyttede med sine forældre til kommunen i 1967, hvor han 
gik i Solrød Kommunes allerførste børnehave, Solbo Børnehave i Havdrup. Niels Hörup 
har gået på Solrød Skole og Solrød Gymnasium. Siden blev det til militærtjeneste ved 
den Kongelige Livgarde og et HD-studie på CBS på Frederiksberg. Det førte til stillinger 
i både Nordea og Nykredit, inden politikken tog helt over. 

Niels Hörup har fået lokalpolitik ind på livet fra barndommen. Han er søn af N.E.A. Hörup, 
som blev valgt ind i det første Solrød Byråd i 1970. Her sad han indtil valget i 1997, hvor 
Niels Hörups mor, Inger, tog over og sad fire år frem til valget i 2001. Både N.E.A. og Inger 
Hörup var konservative byrådsmedlemmer, men Niels Hörup valgte Venstre. 

Selv kom Niels Hörup første gang i Solrød Byråd i 1986. Han har således siddet i by-
rådet med både sin far og mor. Alle tre familiemedlemmer har haft hvervet som vice-
borgmester.

Efter strukturreformen i 2005 blev det kommunale Danmarkskort ændret fra 271 kom-
muner til 98. Der var konkrete forhandlinger mellem Solrød Kommune og den daværen-
de Ramsø Kommune, men disse blev afbrudt, da Ramsø stemte sig til den nye Roskilde 
Kommune. Solrød Kommune forblev derfor uændret, men i forbindelse med, at de 13 
amter blev til fem regioner, skulle kommunerne overtage en række tidligere amtsopgaver.

Med Niels Hörup som kommunens nye borgmester startede dét byråd, der blev valgt i 
2005, således den første del af sin valgperiode med at tilpasse den kommunale orga-
nisation, så borgerne kunne få den kommunale service, der var besluttet. Niels Hörups 
borgmesterperiode har båret præg af den grønne omstilling og fokus på miljøet samt 
vækst i erhvervslivet og antallet af lokale arbejdspladser.

Han har været meget aktiv i flere lokale og tværkommunale bestyrelsessammenhæn-
ge bl.a. som formand i Solrød Biogas, formand for Kommunekontaktrådet i Region 
Sjælland og formand for affaldsbehandlingsselskabet ARGO.

Niels Hörup (V)
2005 - 
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Dengang  
borgmesterkæden 
blev stjålet
Solrød Kommunes borgmesterkæde er sym-
bolet på en samlet kommune og er designet af 
smykkekunstneren Erik Sørensen i 2003.

Den særlige kæde, der er udført i guld og sølv, vi-
ser ”vogteren” i midten som et symbol på, at 
borgmesteren passer på kommunens værdier og 
visioner. De fem sogne Havdrup, Jersie, Kirke Skens-
ved, Karlstrup og Solrød er symboliseret af fem 
guldplader, ligesom kæden også består af nav-
ne på kommunens borgmestre og byvåbnet.

Borgmesterkæden blev taget i brug for første gang ved 
indvielsen af Plejecenter Christians Have i november 
2003, men allerede året efter blev kæden stjålet. Det 
skete i september 2004, hvor ukendte gerningsmænd 
stjal borgmesterkæden fra rådhuset. Borgmesterkæ-
den blev aldrig fundet og er siden blevet genskabt. 
I juni 2005 kunne kæden igen blive taget i brug. 
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Ligesom i mange andre 
kommuner har butikslivet 
forandret sig meget i de 
seneste 50 år. Hvor det tidli-
gere udelukkende var min-
dre, enkeltstående butikker, 
er meget af bylivet i dag 
kendetegnet af attraktive 
bymidter og gågader, der 
udover handel også er et 
samlingspunkt, hvor borge-
re i alle aldre kan mødes.

I Solrød Kommune er detail-
handelsstrukturen bygget 
op omkring de to bymidter i 
Solrød og Havdrup, mens der 
i Jersie, Solrød Landsby, Kirke 
Skensved og Karlstrup findes 
enkeltstående butikker.  

Solrød bymidte og Center
I 1975 besluttede byrådet i Sol-
rød Kommune at påbegynde 
opførelsen af Solrød Center – 
en opgave, der transformerede 
én af kommunens mange mar-
ker til et velfungerende center. 

Den mere detaljerede plan og 
idé til Solrød Center opstod 
under en inspirationstur til Hol-

land. Her besøgte byrådet fle-
re centre, der var bygget i helt 
nye områder og med fokus på 
synergi mellem interessante 
grønne miljøer og erhvervsdri-
vende butikker. 

Den første del af centeret blev 
indviet i november 1976 sam-
men med hundredvis af men-
nesker, som trodsede kulden 
for at byde de nye butikker 
og kommunens nye samlings-
punkt velkommen.

Mit yndlingssted i Solrød 
er nok Solrød Center, 
fordi alting er samlet 

på et sted. Når man har 
børn, er det nemt, at 

man ikke skal flere ste-
der hen for at handle.

- Vicky, borger i Solrød  
Kommune.

Bymidter  
skaber  
liv og  
stemning
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Havdrup Bymidte og 
Center – et lokalt projekt
Solrød Kommunes andenstør-
ste by, Havdrup, har alle dage 
været sin egen og har gen-
nem årene haft sit eget lille 
landsbymiljø med unikke spe-
cialbutikker, bager og daglig-
varebutik. I byen havde man 
dog en drøm og ambition om 
at skabe et større center, der 
kunne samle alle borgere. 

I 1976 blev ambitionen til 
virkelighed, da man indviede 
første etape af Havdrup Cen-
ter. Til åbningen blev cente-
ret beskrevet med rosende 
ord i lokalpressen, der især 
lagde vægt på de dejlige 
lyse lokaler på 1.000 m2.

For at fastholde liv og ak-
tivitet i byen gennemgik 
Havdrups bymidte i 2018 en 
forvandling fra gennemkør-
selsområde til et attraktivt 
byrum for borgere i alle ald-
re. Projektet, som gik under 
navnet ”Vi hjerter Havdrup”, 
kombinerer Centergaden og 
stationspladsen i et fælles-
område med asfaltbakker, 
som indbyder til leg, og om-
råder med bænke, hvor man 
kan mødes. Klimaaspektet er 
tænkt ind i byudviklingspro-

jektet, og i samarbejde med 
KLAR Forsyning er der etab-
leret et ca. 350 m3 stort op-
samlingsbassin til regnvand.

Vi har kaldt projektet 
for ”Vi hjerter Hav-

drup”, fordi man siger, 
at ”hjemme er der, hvor 

hjertet er.” Mit hjerte 
føler sig rigtig godt til-
pas her i Havdrups nye 
”hus”. Jeg håber, I har 
det på samme måde.

- borgmester Niels Hörup 
ved indvielsen.
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Det første byråd 
Allerede i det første byråd 
i Solrød Kommune fra 1970 
til 1974 blev der etableret 
en helt særlig konsensus 
omkring det politiske sam-
arbejde i kommunen. En 
samarbejdsånd, som har 
varet ved siden.

Den 3. marts 1970 gik vælger-
ne i den kommende Solrød 
Kommune til byrådsvalg for 
første gang. Valget blev tæt 
mellem den røde og blå blok.

Socialdemokratiet blev størst 
med seks medlemmer i det 
nye byråd, dernæst Kon-
servative med tre, Venstre 
og Havdruplisten med hver 
to og Radikale Venstre og 
Tværpolitisk Liste med hver 
et mandat.

Og så udbrød der ellers kaos 
på det første byrådsmøde. 
Eller som et af de daværen-

de byrådsmedlemmer, social-
demokraten Ole Christensen, 
udtrykker det i dag:

- Konstitueringen gik helt op 
i hat og briller. 

Konstitueringen gik 
helt op i hat og briller.

Det endte med, at borg-
mesteren måtte findes ved 
lodtrækning.

Samarbejdets byråd
Borgmester Arne Hau-
gaard-Hansen var god til at 
få folk til at arbejde sammen. 
Det kom allerede til udtryk 
ved det første møde den 1. 
april 1970, hvor politikere 
og administration mødtes til 
morgenkaffe. 

Stridighederne fra det kon-
stituerende møde var pakket 
væk, og den nye borgmester 
fik hurtigt samlet byråds-
medlemmerne om arbejdet 
for kommunen. 

Store investeringer
De første år i den nye kom-
mune bød på mange store 
investeringer og anlægs-
projekter. I datidens mindre 
kommune spillede byråds-
medlemmerne en mere 
direkte rolle, end de typisk 
gør i dag. Så der var meget 
arbejde, når de første år bl.a. 
bød på kommunens første 
idrætshal (Jersie Hallen), ny 
skole (Uglegårdsskolen) og 
planlægning af Solrød Cen-
ter samt S-banens forlængel-
se til Solrød (1979). 

Samarbejdsånden
Om det var udviklingen, 
investeringerne eller borg-
mesterens væsen, der gjorde 
udslaget, er ikke til at sige i 
dag. Men der er ingen tvivl 
om, at det første byråd i Sol-
rød Kommune lagde grun-
den til en helt speciel samar-
bejdsånd, der er båret videre 
i kommunen siden. 

Samarbejdsånden er beskre-
vet i byrådets værdigrundlag 
for samarbejde, der beskriver 
de værdier og principper, 
som kendetegner byrådets 
politiske ledelse og samar-
bejde i byrådet samt sam-
spillet med borgerne.
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Politisk ledelse og 
samarbejde i byrådet

Vi har et fælles ansvar for hele kommunen.

Vi er valgt på et forskelligt grundlag, men vi 
respekterer hinandens holdninger og forskelle.

Vi har en god tone både i og uden for byrådssalen.

 Vi styrer efter mål, strategier og politikker.

 Vi er optaget af principielle sider af enkeltsager og 
overlader sagsbehandlingen til administrationen.

 Vi har tillid til administrationen.

 Vores kontakt til administrationen går via direktionen.

Samspil med borgerne

 Vi finder de bedste løsninger sammen med borgerne. 

 Vi opfordrer borgerne til at deltage og engagere sig.

 Vi informerer borgerne bredt.

Vi gør brug af fordelene ved, at Solrød er en mindre kom-
mune, hvor borgerne og byrådet er tæt på hinanden.

SIDE 19



Manden, der fik jazzen 
(og Larsen) til Jersie 

Når man taler om kulturen 
i Solrød Kommune, er det 
svært at komme uden om 
Jens Nielsen, der både som 
læge, kunstner og musikel-
sker har gjort sig bemær-
ket og sat sit aftryk.

Gennem sin karriere som 
læge har Jens Nielsen været 
vidt omkring og prøvet lidt 
af hvert. Som en af de få har 
han været læge i Nordøst-
grønland, der dengang var 
præget af barsk natur og 
primitive forhold. Og som 
koncertlæge har han været 
tæt på de helt store stjer-
ner – bl.a. har han fløjet i 
privatfly med Rolling Stones. 
Alligevel blev det i Solrød, fa-
milien slog sig ned. For Jens 
ville være familielæge.

Huset i Solrød fandt famili-
en Nielsen i 1960. Det havde 
tilhørt en dyrlæge, og her 

var plads til både lægeprak-
sis, familiens bolig og senere 
også hustruen Grethes tand-
lægepraksis. Udbetalingen 
på 30.000 kroner kunne de 
lige klare. 

Mandagskoncerter i Jersie 
Forsamlingshus
I 1970’erne blev forsamlings-
husene opfattet som gam-
meldags. Man var begyndt at 
bygge idrætshaller, og derfor 
stod mange forsamlingshuse 
tomme. Også i Jersie, hvor 
det gamle forsamlingshus 
fra 1898 trængte til moder-
nisering, og det var svært 
at få gang i arrangementer. 
Kommunen ønskede at luk-
ke forsamlingshuset, så der 
skulle nye kræfter til, hvis 
huset skulle reddes.

På en generalforsamling i 
1974 blev Jens indsat som ny 
formand. Han havde tre mål: 

Afholde flere arrangementer, 
øge kendskabet og få kom-
munen til at låne penge ud til 
modernisering. 

Med et begrænset budget til 
afholdelse af arrangementer 
skulle der tænkes ud af bok-
sen. Som koncertlæge vidste 
Jens, at mandagen altid var 
en stille dag for musikerne, 
hvilket betød, at de ofte kun-
ne booke musikere til et lavere 
honorar. Sådan blev de må-
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nedlige mandagskoncerter til – 
ofte med jazz på programmet.

”The Koo-Doos”
Pludselig begyndte folk at 
strømme til Jersie. Men for-
samlingshuset trængte fortsat 
til en omfattende renovering. 
Det betød, at kommunen 
skulle overtales til at afsætte 
ressourcer. I 1977 tog Jens 
derfor kontakt til én af landets 
helt store musikidoler:

- I min kvide sagde jeg til 
Kim Larsen og hans arran-
gører Knud Thorbjørnsen og 
Anders Stefansen, at nu hav-
de jeg hjulpet dem så mange 
gange, når de havde været 
syge, på druk eller hos en 
anden dame osv. Nu måtte 
de sgu hjælpe mig, har Jens 
forklaret om episoden.

Sådan blev det til, at Jer-
sie Forsamlingshus den 14. 
november 1977 kunne rekla-
mere med en koncert med 
det engelske orkester ”The 
Koo-Doos” – et dæknavn for 
Gasolin. Medierne fik dog et 
tip, og næste dag var der en 
midterside om koncerten i 

Ekstra Bladet, hvor man kunne 
læse om lægen, der fik Gaso-
lin til at spille for to øl til hver.

- Der gik ikke mange dage, 
før vi havde tilsagn fra kom-
munen om et rente- og 
afdragsfrit lån på 300.000 
kroner til renovering. Så der 
er jo en del sandhed i Kims 
udsagn i flere år, når han 
kaldte Jersie Forsamlingshus 
for ”sit” forsamlingshus, har 
Jens fortalt.

Bekendtskabet mellem Jens 
og Kim Larsen må have væ-
ret godt. Gennem årene har 
Kim Larsen nemlig optrådt 
i Jersie flere gange – altid 
med jazz som opvarmning.

Jazz i blodet
Udover at være formand for 
Jersie Forsamlingshus, kunst-
ner og læge kender mange 
også Jens som trommeslager 
i jazzorkesteret Doctor Jazz, 
der altid havde fuldt hus i 
Jersie Forsamlingshus. 

Netop jazzen fik lov at fylde 
på programmet i Jersie, både 
når husorkesteret spillede, 

eller når én af de helt store 
jazzstjerner fandt vejen forbi. 
For som Jens selv har sagt:

- Kunstnerne rundt om i ver-
den vidste dårligt nok, hvor 
Danmark lå, men de havde 
optrådt eller hørt om ”that 
cozy little place Jersie”.

Kunstnerne rundt om 
i verden vidste dårligt 
nok, hvor Danmark lå, 
men de havde optrådt 

eller hørt om ”that cozy 
little place Jersie”.

Jens Nielsen stoppede som 
formand for Jersie Forsam-
lingshus i 1997. Udover mu-
sikken er han også en aner-
kendt kunstner og har været 
med til at starte Køge Bugt 
Kunstforening. Hans malerier 
har bl.a. været udstillet på 
Solrød Bibliotek i forbindelse 
med hans 90-års fødselsdag 
i 2018. 

Artiklen er skrevet på bag-
grund af Jens Nielsens erin-
dringer, som han har delt i 
Solrød Lokalhistoriske For-
enings medlemsblad, og 
samtaler med Bo Grunnet 
Olsson.
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Foreninger er  
åndedrættet i  
Solrød Kommune
Mere end 230 foreninger 
udgør kernen i fritidslivet 
i Solrød Kommune. Der er 
både plads til at være kre-
ativ, social og kulturel samt 
til at dyrke stort set enhver 
form for idræt.

Foreningerne i Solrød Kom-
mune har tilsammen knap 
12.000 medlemmer, så en 
stor andel af borgerne bru-
ger fritiden i samvær med 
andre. Det er med til at ska-
be en særlig følelse af sam-
menhold i kommunen. 

Uanset om det er idrætten, 
kulturen, det kreative eller 
det sociale, der trækker, så 

kan alle mødes om et arran-
gement som Fritid i Solrød, 
der er et foreningstræf arran-
geret af kommunen. Her kan 
alle foreninger deltage og 
fortælle om deres aktiviteter 
med henblik på at tiltrække 
flere medlemmer og frivillige.

Pletskud siden 1867
Den lange tradition for for-
eningsliv illustreres tydeligt 
ved kommunens absolut æld-
ste forening; Havdrup-Solrød 
Skytteforening, der i 2017 
kunne fejre 150-års jubilæum.

- Vi blev stiftet i 1867, og den-
gang skød man med meget 
kraftige våben, der bragede 

højere end Rundetårn, spar-
kede bagud som en hest og 
ikke var noget, man dengang 
gav kvinder og børn i hæn-
derne. Det har forandret sig 
sidenhen, har Christian Kjær, 
formand for Havdrup-Solrød 
Skytteforening, fortalt om 
foreningens historie.

Holder liv i historien
Blandt de mange frivillige 
foreninger findes også Sol-
rød Lokalhistorisk Forening. 
Siden 1975 har foreningen ar-
bejdet for at udbrede kend-
skab til og vække interesse 
for Solrød Kommunes histo-
rie – og i 1995 stod forenin-
gen for Solrød Kommunes 
25-års jubilæumsskrift.

Foreningen indsamler ma-
terialer og tager altid gerne 
imod nyt materiale samt 
afholder foredrag og udflug-
ter til historiske steder. Det 
frivillige engagement har 
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været så succesfuldt, at for-
eningen i 2011 overtog an-
svaret samt driften af Solrød 
Kommunes Lokalarkiv. 

Det frivillige sociale 
foreningsliv 
Alle steder i kommunen 
foregår det frivillige sociale 
foreningsliv – bl.a. i boligfor-
eninger, skoler, på Plejecenter 
Christians Have og i kirker.

Helt centralt er dog Akti-
vitets- og Frivilligcenteret, 
som blev taget i brug den 
1. februar 1991. Med ca. 950 
besøgende borgere hver uge 
og over 70 frivillige er Akti-
vitets- og Frivilligcenteret et 
af samlingspunkterne for det 
frivillige og sociale liv i Sol-
rød Kommune.

Her er der plads til kreative 
og sociale udfoldelser. Man 
kan for eksempel deltage 
på et af de mange hold, 

som frivillige er tovholdere 
på: Akvarelmaling, keramik, 
stenslibning, sølvarbejde og 
træværksted. Efterfølgende 
kan man sætte sig i caféen, 
som er drevet af frivillige 
kokke og smørrebrødsjom-
fruer, der hver dag kokkere-
rer lækker mad til de ældre.

Idrætten støttes af 
hverdagens helte og gode 
faciliteter
Siden Solrød Kommunes 
start har det været en priori-
tet at sikre gode faciliteter til 
idrætten. Det sker i form af 
haller, som der er opført fem 
af siden 1970 – i henholdsvis 
Solrød, Jersie og Havdrup – 
men også i naturen, hvor der 
er anlagt flere forskellige ba-
ner, stier og træningsanlæg.

Ved det årlige Fritid i Solrød 
bliver de særlige idrætspræ-
stationer hædret. I 2017 be-
nyttede borgmesteren også 
lejligheden til at hylde de 
mange ”hverdagens helte”, 
som er de trænere og frivillige 
ledere, der står bag atleterne:

- Hverdagens helte er dem, 
der kitter det hele sammen. 
De er med til at få atleternes 
præstationer frem i lyset, og 
uden dem ville enderne ikke 
nå hinanden. Vi er heldigvis 
beriget med mange af hver-
dagens helte her i Solrød 
Kommune, og vi er meget 
stolte af dem.

Hverdagens helte er 
dem, der kitter det hele 
sammen. De er med til 
at få atleternes præsta-
tioner frem i lyset, og 

uden dem ville enderne 
ikke nå hinanden. Vi er 
heldigvis beriget med 
mange af hverdagens 

helte her i Solrød Kom-
mune, og vi er meget 

stolte af dem.

- Borgmester Niels Hörup.

Solrød Kommune hylder de 
frivillige
De frivillige sociale indsatser 
er et unikt bidrag til fælles-
skabet. Gennem årene har 
de mange hundrede frivillige 
foreninger været med til at 
skabe aktivitet, engagement 
og fællesskab. Derfor udde-
ler Solrød Kommune hvert år 
Frivilligprisen som en påskøn-
nelse af den person, gruppe 
eller forening, der har gjort en 
særlig indsats for det frivillige 
arbejde i Solrød Kommune.
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Tonny Lauridsen og Kim 
Sunesen har som formænd 
for Familie- og uddannel-
sesudvalget været med til 
at lukke en skole. Det er 
ikke nogen nem øvelse. 

Spørger man Kim Sunesen 
(V), formand for Familie- og 
uddannelsesudvalget i Sol-
rød Byråd, og hans forgæn-
ger, Tonny Lauridsen (A), om 
deres værste oplevelse som 
lokalpolitikere, er deres svar 
entydigt: Skolelukning. 

Det var lukningen af Jersie 
Skole i 2010-11, som de to 
lokalpolitikere var dybt invol-
verede i. Tonny Lauridsen var 
på det tidspunkt formand 
for udvalget og Kim Sunesen 
næstformand.

Jeg har prøvet at stå 
til et møde med 400 

forældre og pårørende, 
hvor det fremstod som 
om, at der var én ene-
ste idiot i lokalet, og 
det var mig, fordi jeg 
skulle forsvare byrå-

dets beslutning.

- Tonny Lauridsen.

- Jeg har prøvet at stå til 
et møde med 400 foræl-
dre og pårørende, hvor det 
fremstod som om, at der var 
én eneste idiot i lokalet, og 
det var mig, fordi jeg skulle 
forsvare byrådets beslutning, 
fortæller Tonny Lauridsen.

- Det var en svær tid. Jeg har 
aldrig i mit liv fået så mange 
vrede mails som dengang, 

husker Kim Sunesen. 

Den helt rigtige beslutning
Ingen af dem fortryder beslut-
ningen. Tværtimod er Tonny 
Lauridsen en smule stolt over, 
at skolestrukturen kom på 
plads, mens han var formand.

- Det var den helt rigtige 
beslutning på det tidspunkt. 
Byrådet havde gjort tilløb 
flere gange, men hver gang 
var der nogle, som miste-
de modet. Det var en af de 
første opgaver, byrådet gav 
mig, da jeg blev formand. Vi 
holdt en række møder med 
forældre. Mange var sure, og 
jeg fik breve fra bedsteforæl-
dre, onkler og tanter. Det var 
nogle hårde måneder, men 
vi gjorde det rigtige, siger 
Tonny Lauridsen. 

Kim Sunesen er enig:

Jersie Skole (ukendt årstal)

Skolernes udvikling:  
”Og den eneste idiot 
i lokalet var mig” 
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- Vi udførte et godt stykke 
arbejde og brugte meget 
energi og tid på at inddrage 
forældre, lærere og skolebe-
styrelser, hvor vi arbejdede 
med forskellige scenarier. Og 
selv om der var hårde ord og 
ballade undervejs, så endte 
det faktisk med, at skolebe-
styrelsen selv gik ind for at 
lukke skolen. Min eneste for-
trydelse er, at vi ikke lukkede 
skolen i ét hug, men lod det 
ske over tre år. Det betød, 
at økonomien blev udhulet, 
og medarbejdere langsomt 
sivede væk fra skolen. 

Vi har tre stærke folkeskoler
Nu står Kim Sunesen som 
formand for Familie- og ud-
dannelsesudvalget politisk i 

spidsen for en skolestruktur 
med tre folkeskoler – Hav-
drup Skole, Munkekærskolen 
og Uglegårdsskolen. 

- Det ser jeg som en frem-
tidssikret model. Vi har tre 
meget stærke folkeskoler og 
et skolevæsen, der fagligt 
præsterer rigtig flot. Vi har 
fra politisk hold gjort me-
get ud af at have decentrale 
ledelser og har derfor tre ret 
forskellige skoler med meget 
engagerede elever, forældre 
og lærere.

- At vi har nogle ret store 
enheder, betyder også me-
get for økonomien. Vi har et 

meget effektivt og konkur-
rencedygtigt skolevæsen, 
der uddanner nogle rigtig 
dygtige elever. Jeg tror, at 
nøglen til den succes er, at 
vi har uddelegeret ansvar 
og økonomi. Det skaber en 
god spiral, hvor gode lærere 
tiltrækker andre gode lærere.

Udover tre folkeskoler ligger 
der også tre privatskoler i Sol-
rød Kommune: Jersie Privat-
skole, Køge Bugt Privatskole 
og Sydkystens Privatskole.

Solrød Gymnasiums 
40-års jubilæum

2018 var året for Solrød Gymnasi-
ums 40-års jubilæum. Gymnasiet 

blev opført i november 1978, mens 
første årgang startede i 1979. 

- Det er et fantastisk gymnasium, og 
den 40-årige historie skal fortsætte 

længe endnu, sagde rektoren på Solrød 
Gymnasium, Bjarne Thams, i forbin-

delse med jubilæet i november 2018.
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Uglegårdsskolen: ”Her bliver 
du glad i låget”
Uglegårdsskolen i Solrød 
har vundet international 
anerkendelse for sin ud-
formning og er – ifølge den 
tidligere og den nuværen-
de skoleleder – et godt 
sted at være.

- Når du møder ind om mor-
genen og går op gennem 
området, er det svært at 
bevare pessimismen.

- Når jeg gik fra kontoret, 
gennem de grønne områder 
og ud til min bil på parke-
ringspladsen, så begyndte 
jeg allerede at glæde mig 
til at skulle på arbejde igen 
næste morgen.

To udsagn fra henholdsvis 
den nuværende og den forri-

ge leder af Uglegårdsskolen i 
Solrød, Jonas Rasmussen og 
Finn Løbner. Det er virkelig 
også en helt unik skole, de 
taler om – særlig når det gæl-
der arkitektur og materialer. 

Træ i stedet for beton
Uglegårdsskolen var et af de 
første store projekter i den 
nye Solrød Kommune tilbage 
i 1970’erne. Det nye byråd 
overtog projektet fra den 
gamle Solrød Sognekom-
mune, men var ikke specielt 
vilde med planen. Der var for 
meget beton.

Kommunen bad arkitekterne 
Jørn Nielsen og Halldor Gun-
løgsson komme med et nyt 
forslag. Det gjorde de i den 

grad: Væk var al betonen; i 
stedet foreslog de et skole-
byggeri kun i træ og en kanal 
hele vejen ind gennem byg-
geriet. Det projekt gik byrå-
det med til, og i 1972-74 skød 
Solrøds nye skole op.
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Skolen vakte interesse blandt 
arkitekter og skolefolk fra hele 
verden. Uglegårdsskolen har 
bl.a. været udstillet som model 
på museet ”The Museum Of 
Modern Art” i New York.  

Fredning af skolen
Også Kulturstyrelsen fattede 
interesse og satte i efteråret 
2014 gang i en fredning af 
hele den højtbeliggende del af 
skolen. Det var første gang, at 
en bygning opført senere end 
1970 blev fredet.

Fredningen var bl.a. be-
grundet med at ”bevare et 
arkitektonisk og kulturhisto-
risk unikt eksempel på en 
folkeskole fra 1970’erne, der 

på fremragende vis materia-
liserer flere af datidens tone-
angivende arkitektoniske og 
pædagogiske strømninger.”

Her er højt til loftet
At Uglegårdsskolen er en 
unik arbejdsplads, afspej-
les også i, at den i sin knap 
50-årige levetid kun har haft 
tre skoleledere. Finn Løb-
ner sad på posten fra 1991 
til 2015 og ser tilbage på en 
skole, hvor det var godt at 
arbejde og være elev.

- Plads og trivsel er nøgleord, 
når jeg tænker på Uglegårds-
skolen. Fysisk havde vi store 
klasselokaler, men i overført 
betydning var der også højt 
til loftet. ►

Uglegårdsskolen 
kunne fejre 45-års 
jubilæum i 2018
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Skolen var præget af en flad 
struktur. Det kommer bl.a. til 
udtryk i, at der ingen hoved-
indgang er, men 10-11 ligevær-
dige indgange.

Finn Løbner tror på, at miljøet i 
og omkring skolen skaber triv-
sel hos dem, der færdes der.

- Bare at gå hen over broer-
ne, giver en umiddelbar glæ-
de. I de 24 år, hvor jeg var 
med til at sende 9. klasserne 
videre ud i verden, er mange 
elever kommet hen til mig og 
har sagt, at det har været en 
fed skole at gå på. 

Glad i låget
Jonas Rasmussen er helt på 
linje med sin forgænger:

- Jeg har nok det bedste job 
i verden; lækre rammer, gode 
medarbejdere og elever. Man 
bliver bare glad i låget af at 
gå på arbejde i sådanne fysi-
ske rammer og møde glade 
medarbejdere og børn. 

Jeg har nok det bed-
ste job i verden; lækre 
rammer, gode medar-
bejdere og elever. Man 
bliver bare glad i låget 
af at gå på arbejde i så-
danne fysiske rammer 
og møde glade medar-

bejdere og børn. 

Der skal være noget at 
komme ud til
Uglegårdsskolens særlige 
arkitektur går igen i skolens 
udearealer, der bl.a. består af 
den karakteristiske kanal, va-
rierende haverum, pergolaer 
og forbindelsesgange. Omgi-
velser, som ved første øjekast 
ikke minder om en traditionel 
skole, og som ifølge Jonas 
Rasmussen inspirerer børne-
ne til at komme udenfor:

- Vil du have børn udenfor, 
skal de også kunne se nogle 
ting, de har lyst til. Derfor ud-
vikler vi stadig udearealerne, 
bl.a. med parkour og musik-
legeplads, så der kommer ny 
inspiration og motivation til 
at være ude, siger Jonas Ras-
mussen og fortsætter:

- Vi er ikke perfekte. Der er 
altid noget, vi gerne vil gøre 
bedre. Men jeg er helt sikker 
på, at miljøet giver medar-
bejderne større arbejdsglæ-
de, og det mærker børnene 
selvfølgelig også. 

30 mio. kr. til renovering
Fredningen betyder nogle 
mærkbare begrænsninger, 
når skolen skal renoveres. 
Med snart 50 år gamle byg-
ninger er renovering påkræ-
vet. Derfor har Byrådet afsat 
30 mio. kr. i perioden 2020 til 
2030. 

Uglegårdsskolen er kom-
munens største skole med 
omkring 1.200 elever og 
150 medarbejdere. 
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Et aktivt 
erhvervsliv 
i vækst
Solrød Kommune er strategisk godt belig-
gende i forhold til København, Øresundsre-
gionen og det øvrige Sjælland. Det afspej-
ler sig også i kommunens erhvervsforhold.

Siden 1970 har væksten primært været inden 
for handel og service. Indvielsen af Solrød 
Center i november 1976 markerede, at der var 
behov for mere detailhandel i Solrød Kommu-
ne. Det blev understreget, da første etape af 
Havdrup Center stod klar kort efter.

Der er også skabt industri- og andre erhvervs-
successer i Solrød Kommune; Et eksempel 
er OJD, som blev etableret af den entrepren-
ante Otto Johs. Detlefs i 1971, og som i dag 
er kommunens største virksomhed. Et andet 
eksempel er Profilservice, som blev stiftet i 
1992, og Pro-Glue, der blev etableret i 1969 
under navnet Frede Andersens Fabrikker A/S, 
og som under sit nuværende navn er vokset 
og har udviklet sig.

Solrød Center
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Solrød Center

Team Solrød fejrer sit 10. år

I år kan Team Solrød erhvervsklub 
fejre sit 10. leveår. Gennem alle årene 
har foreningen haft fokus på både at 
være til gavn for idrætten og være 

forum for det lokale erhvervsnetværk. 

Team Solrød består af ca. 60 med-
lemmer og har som kombineret 

idræts- og erhvervsklub fokus på 
elite- og breddeidræt. Gennem 

årene har Team Solrød fundet et 
niveau, hvor mange erhvervsvirk-

somheder og lokale erhvervsfolk er 
interesserede i at støtte formålet. 

Igennem de seneste år har Team 
Solrød støttet det lokale idrætsliv 
med midler fra Team Solrøds Støt-
tefond og salg af reklamepladser i 
Solrød Idrætscenter samt indstillet 
støtte for ca. 5 mio. kr. fra Solrød 
Kommunes Idrætsanlægsfond. 
Samtidig hædres lokale ildsjæle 

med Team Solrød Prisen.

Erhvervsnetværk med flere formål
Gennem årene er der i Solrød Kommune 
også udviklet flere erhvervsforeninger. En 
af de mest kendte er idræts- og erhvervs-
klubben Team Solrød. Den har udviklet sig 
til at være en populær netværksforening, 
hvor virksomhederne dels kan være i 
dialog med hinanden og udbygge deres 
netværk gennem spændende netværksar-
rangementer og samtidig være medlem 
af et større fællesskab, som bevidst tager 
et lokalt, socialt ansvar.

I 2013 blev Team Solrød-netværket supple-
ret, da en gruppe lokale virksomheder gik 
sammen med erhvervsforeningen Greve 
Erhverv og skabte Greve-Solrød Erhverv. 
Foreningen skaber rammerne for et lokalt 
netværk, hvor virksomhederne kan sparre 
med hinanden, og hvor foreningen er tale-
rør for det lokale erhvervsliv.

I Havdrup har man Havdrup Erhvervs-
netværk, som samler alle de lokale virk-
somheder til netværksmøder. Fokus for 
Havdrup Erhvervsnetværk er at skabe 
synlighed om virksomhederne og under-
støtte aktiviteter, der fremmer erhvervsli-
vet i Havdrup.
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Fra bremserør 
til kunst og kultur 
Gennem snart 50 år har grosserer Otto Johs. 
Detlefs og hustruen Annie sat deres aftryk 
på Solrød Kommune både som virksom-
hedsejere og kunst- og kulturelskere. 

I 1971 syntes en ung Otto Johs. Detlefs, at 
det var tid til at starte sit eget firma. Som 
en rigtig iværksætter begyndte han småt 
i forældrenes kælder. Her rullede han kob-
berrør, som han solgte til firmaer, der stod 
for udskiftning og reparation af bremser og 
koblinger i biler. 

Det viste sig at være et marked i vækst. 
Forretningen gik så godt, at han efter to år 
kunne flytte ud af forældrenes kælder og ind 

i egne lokaler på Lerbækvej 16 i Solrød, hvor 
firmaet stadig ligger. Sidenhen er der blevet 
købt op af naboejendomme og grunde, så 
det nuværende 10.000 m2 domicil kunne 
opføres i 2011.

Det lyder som et klassisk industri-eventyr; 
den entreprenante og idérige unge mand 
kaster sig ud i fremstillingsvirksomhed og 
bygger en virksomhed op til i dag med knap 
100 ansatte. Dét er det også. Men historien 
om OJD – som virksomheden kaldes efter 
dens stifter – er meget mere end det.

Andet end industri
Otto Johs. Detlefs (død i 2015) og hustruen 
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Annie interesserer sig nemlig ikke kun for 
bremserør samt pinde og fjedre til tromle- 
og skivebremser. Deres store interesse er 
kunst og kultur. Og så har de en helt særlig 
fornemmelse for samfundspligt.

Derfor valgte de i 2004 – på 33-årsdagen for 
virksomhedens start – at lægge virksomhe-
den over i en fond, som har til opgave at støt-
te kunst og kultur. Med en formue på omkring 
en halv milliard kroner er OJD Fonden én af 
Danmarks absolut største private fonde. 

Glæden ved at glæde andre
Siden 2004 er der mange, der har fået glæde 
af fondens uddelinger. Blandt de største og 
mest kendte er Statens Museum for Kunst, 
kunstmuseet Arken i Ishøj og Zoologisk Have 
i København. Men også det lokale idræts- og 
kulturliv har nydt gavn af OJD Fonden. Ek-
sempelvis er det en donation herfra, som har 
betalt for etableringen af kunstgræsbanean-
lægget ved Solrød Idrætscenter, OJD Haller-
ne, ny badebro ved Østre Strandvej og Pleje-

center Christians Haves sansehave. 

Donationerne fra fonden gives diskret, og 
stifterne stiller ikke op til hyldest i forbindelse 
med de projekter, som har fået støtte – eller 
giver interviews og holder taler. Én gang har 
man dog fået Annie Detlefs til at holde en 
tale. Det var i forbindelse med indvielse af Ar-
kens nye tilbygning i 2009, hvor hun holdt en 
tale, som var lige så præcis, som den var kort:

- Den største gave, man kan give sig selv, er 
at glæde andre.

Den største gave, man kan give 
sig selv, er at glæde andre.

Kunststofbaner giver bolden op

Den 17. maj 2016 blev snoren klippet til Solrød 
Kommunes to nye kunstgræsbaner, der følger 

internationale standarder. Banerne er etableret 
via en donation på 15 mio. kr. fra OJD Fonden. 

Betingelserne for donationen var, at kommu-
nen skal vedligeholde banerne i mindst 20 

år, og at græstæpperne skal skiftes hvert 10. 
år. Derudover skal banerne stilles til rådig-

hed for Solrød Kommunes børn, unge, insti-
tutioner og samtlige foreninger i området, 
så alle får den optimale glæde af banerne.
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Fra Solrød til 
Solgrøn 
I 1999 blev de første skridt taget til 
en ambitiøs indsats for den grønne 
omstilling. Siden er politiske visioner 
afløst af planer og indsatser til fordel 
for klimaet og økonomien.

Kurveknækkeraftale, tiltrædelse af Klima-
pagten og indgåelse af Klimakommuneaf-
tale med KL og Danmarks Naturfrednings-
forening. Dette er blot tre eksempler på 
aftaler, Solrød Kommune har indgået de 
sidste 15 år som følge af de visioner, byrå-
det har lagt for kommunens position inden 
for den grønne omstilling.  

Klimaindsatsen har været drevet af et enigt 
byråd, der sammen har omsat visioner til 
resultater. Den brede opbakning gennem 
flere byrådsperioder glæder borgmester 
Niels Hörup.

- I dag taler alle om klimaet, men i Solrød 
Kommune har vi i mere end 20 år gjort 
noget ved det. Vi har bl.a. gennemført flere 
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energisparetiltag i kommunens bygninger, 
øget anvendelsen af fjernvarme og etableret 
et biogasanlæg. Jeg er glad for, at både bor-
gere, erhvervsliv og byrådet bakker op om 
rejsen mod en mere bæredygtig fremtid, for-
tæller borgmester Niels Hörup. 

Den nu ti år gamle klimaplan indeholder en 
række initiativer, der i dag er standard i man-
ge kommuner. Blandt eksemplerne er øget 
anvendelse af el-biler i kommunen, omstil-
ling til mere samkørsel, energivenlig kollektiv 
transport og energioptimering af bygninger. 

- I Solrød Kommune har vi gennem ti år 
arbejdet efter en af landets mest ambitiø-
se klimaplaner. Og den er stadig aktuel og 
sætter mål, der rækker ind i fremtiden. Inden 
2025 skal vi reducere CO2-udledningen med 
hele 55 procent i forhold til 2010. Og vi er 
meget optaget af at nå de fastsatte mål, der 
indfrier de aftaler, vi har indgået nationalt og 
internationalt på kommunens vegne, fortæl-
ler borgmester Niels Hörup.

Inden 2025 skal vi reducere CO2-ud-
ledningen med hele 55 procent i for-
hold til 2010. Og vi er meget optaget 
af at nå de fastsatte mål, der indfrier 
de aftaler, vi har indgået nationalt og 
internationalt på kommunens vegne

Biogasanlæg gør forskellen
En af de største drivkrafter i den grønne 
omstilling er etableringen af Solrød Biogas. 
En beslutning, der var et af hovedgrebene i 
Klimaplanen 2010-2025, og som blev reali-
seret i 2014. Anlægget blev indviet i 2015 og 
har således femårs-jubilæum i kommunens 
50-års jubilæumsår. 

- Gennem de fem år har biogasanlægget år 

for år øget produktionen. Faktisk bidrager 
Solrød Biogas til, at vi er et stykke foran 
vores klimamål. Allerede året efter indviel-
sen nåede vi halvdelen af vores langsigtede 
klimamål for CO2-udledning, fastslår borg-
mester Niels Hörup, der også er bestyrelses-
formand for Solrød Biogas. 

De mange klimaindsatser og resultater har 
fået både national og international anerken-
delse og bevågenhed. Solrød Kommune er 
således ofte destination for danske og uden-
landske delegationer, der kommer for at se de 
forskellige tiltag. 

Minister: Solrød Biogas et firedobbelt 
columbusæg 
Tre sakse skulle der til, da borgmester 
Niels Hörup sammen med Lars Christi-
an Lilleholt, minister for Energi, Forsy-
ning og Klima, og Vincent Berrutto fra 
EU-Kommissionen klippede snoren over 
til det nye biogasanlæg, Solrød Biogas. 

Lars Christian Lilleholt beskrev anlægget 
som et banebrydende bidrag til fornyelse 
af bæredygtig energi: 

- Der er tale om mindst et firedob-
belt columbusæg. I fortrænger fossile 
brændsler. I udnytter spildprodukter fra 
landbrug, industri og strand. I skaber 
en bedre fordeling af næringsstoffer til 
landbrugsjorden. Og I hjælper med at få 
ildelugtende tang væk fra stranden.

På årsplan kan anlægget producere ca. 
10 mio. m3 biogas på basis af lokale rå-
varer som gylle fra landbruget, tang og 
fedtemøg fra stranden og restprodukter 
fra industrien. Indtægterne fra salg af gas 
og biomasse betyder, at anlægget tjener 
sig selv hjem på ti år.
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Solrød Biogas fylder i år 
fem år og kan se tilbage 
på en periode med fuld 
drift. Allerede efter første 
driftsår levede anlægget 
op til de fastsatte mål om 
energiproduktion og bi-
drager samtidig godt til 
kommunens ambitiøse 
målsætning om at reducere 
CO2-udledningen med 55 
procent inden 2025.

10 store vindmøller. Så man-
ge skal der til for at leve-
re energi svarende til den 
mængde, der bliver produ-
ceret hos Solrød Biogas. Det 
innovative anlæg, der blev 
indviet på Åmarken i okto-
ber 2015, har siden opstarten 
haft vind i sejlene og kan se 
tilbage på fem driftsår med 
grønne tal på bundlinjen - 
både i forhold til de økono-
miske målsætninger og de 
miljømæssige fordele. 

Tang skabte idéen 
Det er unikt, at Solrød Biogas 
vil blande tang med restpro-
dukter fra industrien og gylle. 
Faktisk var det lugten af tang 
på Solrød strand, der tilbage i 
2007 affødte de første tanker 
og siden resulterede i biogas-
anlægget. 

- Idéen til anlægget opstod 
ganske atypisk. En aften blev 
jeg ringet op af en vred bor-
ger, som var træt af stanken. 
I første omgang gik grund-
ejerforeninger, entreprenører 
og kommunen sammen om 
at rense stranden, men på et 
tidspunkt tænkte vi, om ikke 
vi kunne vende det til noget 
positivt og bruge tangen og 
brunalgerne i en energimæs-
sig sammenhæng, siger borg-
mester Niels Hörup, der også 
er bestyrelsesformand i Sol-
rød Biogas A/S.

Baseret på en unik sammen-
sætning af restprodukter fra 

lokale CP Kelco, der tidligere 
var kendt som Københavns 
Pektinfabrik, og Chr. Hansen 
samt gødning fra landbruget 
og tang fra stranden repræ-
senterer Solrød Biogas så-
ledes nytænkning inden for 
biogasproduktion. Ud over at 
bidrage til at reducere kom-
munens CO2-udledning er 
Solrød Biogas dermed også 
med til at reducere lugtge-
nerne langs Køge Bugt, hvor 
der jævnligt ophobes tang 
på strandene. 

- Siden opstarten har an-
lægget fra maj til september 

Biogassen varmer 
og lyser op 

SIDE 36



modtaget tang og fedtemøg 
fra Solrød Strand. Det har 
medvirket til, at lugten fra 
stranden er mindsket, ligesom 
vandmiljøet ved Køge Bugt 
belastes mindre af de næ-
ringsstoffer, der opstår som 
følge af tangophobningen. 
Anvendelsen af tang i biogas-
produktionen må derfor siges 
at være en stor succes, siger 
direktør i Solrød Biogas, Kaj 
Holm Rasmussen.

På de fem år anlægget har 
været i drift, har det modtaget 
3485 tons tang og fedtemøg 
fra Solrød Strand. Og på sigt 

kan fordelene blive endnu 
mere markante, da anlægget 
har kapacitet til at håndtere 
7.000 tons tang om året. 

Mere end et biogasanlæg 
Både lokalt og nationalt har 
interessen for anlægget været 
stor. Gennem årene har flere 
tusinde været forbi anlægget.

- Vi har haft rigtig mange be-
søg – både fra lokale borgere 
og skoleklasser samt nationa-
le og internationale delegati-
oner, universitetsstuderende 
og forskere. Og vi er glade for 
de mange besøg, der viser, at 
interessen for grøn energi er 

tilstede. Det vil vi naturligvis 
gerne inspirere yderligere til, 
fortæller Niels Hörup. 

For at lære fremtidens bor-
gere om biogas og vise 
anlægget frem for faglige og 
politiske delegationer er an-
lægget indrettet med store 
lokaler og laboratorium, hvor 
der er mulighed for undervis-
ning og for at vise nogle af 
processerne. Sammen med 
forskellige partnere har Sol-
rød Biogas udviklet en række 
digitale uddannelsesmateri-
aler, der skal styrke læringen 
i forbindelse med de yngste 
gæsters besøg på anlægget. 

Grøn omstilling i de unges hænder
Børn og unge er fremtiden. Derfor er det vigtigt, at de 
lærer om grøn energi, så de kan bringe deres viden 
om bæredygtighed videre til de næste generatio-
ner. Dette var afsættet, da Solrød Biogas og Solrød 
Kommune i 2017 igangsatte udviklingen af et digitalt 
undervisningskoncept til folkeskolens ældste klasser. 

Ud over viden om de biologiske processer i forbindel-
se med biogasproduktion indeholder materialet også 
praktiske forsøg på anlægget samt i fysiklokalet, hvor 
eleverne bl.a. skal fremstille deres egen biogas.

- Undervisningsmateriale kan ofte ikke stå alene, når 
vi snakker naturfag. Med undervisningsmaterialet fra 
Solrød Biogas kan vi virkelig mærke en forskel i indlæ-
ringen hos eleverne. Det hænger simpelthen bedre fat, 
når de har været på besøg og gennem test kan ekspe-
rimentere med processerne, fortæller Lene Agertoft, 
lærer og naturfagsvejleder på Munkekærskolen.
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Vidste du …

... at når familien Varnæs og de an-
dre familier i TV-serien Matador ta-
ler om, at de skal på ”Feddet”, så er 
det sommerhusområdet ved Solrød 
Strand, som har været inspirations-

kilde. Lise Nørgaards forældre havde 
nemlig sommerhus ved Solrød Strand 
og kendte derfor til området og brag-

te det med ind i den ikoniske serie.
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Nogle af de områder, hvor 
der er gjort en særlig indsats 
for at bevare naturen, er ved 
Trylleskoven, langs stranden 
og Karlstrup Kalkgrav.

Den eventyrlige skov
I 1972 besluttede Carlsen 
-Langes Legatstiftelse på Gl. 
Køgegård, at de ville over-
drage plantagen nær vandet 
af Gl. Køgegård til Solrød 
Kommune. 

I dag hedder plantagen 
Trylleskoven og er en dej-
lig klitplantage placeret 
ned mod Køge Bugt. Her 
er grillmuligheder og en 
flot strandstrækning, hvor 
der er gode muligheder for 
kitesurfing. I badesæsonen 
valfarter kommunens borge-
re til Trylleskoven, og på alle 
årstider er Trylleskoven et 
fint sted til gåture. 

Med al sandsynlighed har 
Trylleskoven fået sit navn 
efter de mange krogede og 
fortryllende fyrretræer, som 
gennem tiden er blevet for-
met af vind og vejr. Heden, 
der omkredser Trylleskoven, 
passes af græssende får. 

Den varierede kystlinje 
Den 6 km lange kyststræk-
ning ved Solrød Strandpark 
omfatter primært en bred 
sandstrand med flotte klitter 
og giver fine betingelser for 
naturoplevelser, badeliv og 
sejlsport.

Som en del af kyststræk-
ningen findes også halvø-
en Staunings Ø og Jersie 
Strandpark. Disse naturom-
råder er fredede og rige på 
dyreliv hele året rundt.  ►

Naturen som  
guldgrube
Naturen i Solrød Kommune er noget helt særligt.  
Kommunen arbejder målrettet for at beskytte  
naturområderne, så fremtidens borgere også har  
gavn af dem og for at optimere betingelserne for  
dyr og planter.
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Staunings Ø strækker sig 
over 2 km og fik sit navn til-
bage i 1941, da statsminister 
Thorvald Stauning indviede 
broen, som går fra Jersie 
Strandpark ud til halvøen. 
Området omkring Staunings 
Ø og Jersie Strandpark frem-
står som et klitlandskab med 
marehalm. Der er gangbroer 
i den del af området, som 
ligger over laguneområderne 
ud til Staunings Ø. 

Karlstrup Kalkgrav 
Kalkværket ved Karlstrup har 
sin oprindelse helt tilbage 
fra 1856. I 1950’erne blev der 
grundlagt en cementfabrik, 
som lukkede ned i 1974. I dag 
er kun kalkgraven tilbage. 

Kommunen erhververede 
kalkgraven i 1978, og i 1982 
henvendte Skov- og Natur-
styrelsen sig til kommunen 
og udtrykte interesse for at 

omdanne kalkgraven til et 
rekreativt område med be-
grundelsen: ”Det er skovdi-
striktets opfattelse, at netop 
hele dette område kan blive 
noget af det værdifuldeste i 
de tanker, vi gør os om ska-
belse af fritidsområder.”

Sådan blev det til, at kalk-
graven i dag er omdannet til 
naturområde og har sit eget 
dyre- og planteliv, som de 
besøgende kan udforske. 

Vil man gerne vide mere, kan 
man tage en guidet tur. Her 
får man fortællingerne om 
Solrøds Kommunes under-
grund og de store kalkpro-
duktioner, som før i tiden 
foregik i Karlstrup Landsby. 
Især under 2. Verdenskrig var 
der fart på kalkudvindingen, 
og i løbet af få år opstod den 
store grav, som i dag kendes 
som Karlstrup Kalkgrav. 

Strandens Hus
Et enigt byråd har i forbindelse med Bud-
get 2019-2022 vedtaget at arbejde hen i 
mod etableringen af Strandens Hus, der 
skal favne både vandsportsudøvere, vand-
hunde og alle, der holder af strandens 
mange unikke muligheder. 

Byggeriet forventes opstartet vinter 2020 
til og med vinteren 2021.
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Da stormfloden kom

Den 4. januar 2017 blev Solrød Kommune ramt 
af stormfloden Urd. Vandstanden ved Køge 

Bugt var på sit højeste, og det var en drama-
tisk dag og en endnu mere dramatisk aften. 

Heldigvis holdt digerne, da vandet pressede sig 
på. En samlet indsats fra mange borgere og be-

redskabet gjorde, at Solrød Strand, Jersie Strand 
og hele bugten undgik de værste oversvømmel-
ser på trods af de massive mængder af vand, der 
medførte oversvømmelser mange andre steder i 
landet. Især Solrød Frivillige Redningsberedskab 

spillede en afgørende rolle den dag og aften. 

SIDE 41



SIDE 42



Føl, smag, duft 
og oplev sansehaven 
Beboerne på Plejecenter Christians Have har taget deres nye,  
eventyrlige og unikke udearealer til sig

Med en donation på næsten 
12 millioner kroner fra Annie 
og Otto Johs. Detlefs’ Fonde 
– OJD gik Solrød Kommu-
ne for et par år siden i gang 
med at planlægge en 8.000 
m2 sansehave i tilknytning til 
Plejecenter Christians Have.

Haven, der bl.a. indeholder 
en musikhave, en trænings-
have, en strandhave, en 
bålhave, en magnolielund, 
en urtehave, en gårdhave og 
endda en kyssebænk, blev 
taget i brug i maj 2019. Nu 
hvor haven har været i brug 
i snart et år, konstaterer alle, 
som har været med i plan-
lægning, etablering og drift, 
at den på alle måder lever op 
til forventningerne.

- Ophold i naturen har en 
masse gode effekter, der 
påvirker os fysisk, mentalt 
og helbredsmæssigt. Livs-
kvaliteten bliver bare bedre, 
fortæller Helle Nebelong, 
som er landskabsarkitekten 
bag sansehaven. 

Ophold i naturen har 
en masse gode effek-

ter, der påvirker os 
fysisk, mentalt og hel-
bredsmæssigt. Livs-

kvaliteten bliver bare 
bedre. 

- landskabsarkitekt  
Helle Nebelong. 

Samme oplevelse har medar-
bejderne og de frivillige, som 
dagligt omgås beboerne på 
Plejecenter Christians Have.

- Beboerne bruger haven 
rigtig meget. Det er tydeligt, 
at den hos mange vækker 
minder om dengang, de selv 
havde en have derhjemme. 
Det sætter gang i nogle fø-
lelser, og vi får en god dialog, 
fordi de kender mange af 
planterne og urterne og ger-
ne vil have nogle blomster 
med ind i deres bolig. Det er 
virkelig skønt at opleve, siger 

Maybritt Nielsen, pædagog 
på plejecentret.

Beboerne blev hørt
Gitte Winther er aktivitets-
medarbejder på Plejecenter 
Christians Have og har været 
med lige fra start.

- Det var et ønske fra OJD 
Fonden, at vi inddrog bru-
gerne, så beboerne ville tage 
ejerskab over haven. Derfor 
var jeg rundt hos alle vores 
132 beboere for at høre, hvad 
de kunne tænke sig i haven. 
Det gav et væld af input, lige 
fra ønske om skovjordbær 
til et orangeri og en kysse-
bænk. Og landskabsarkitek-
ten Helle Nebelong fik det 
hele med i projektet. 

Haven bliver brugt
Et hold frivillige fra lokal-
området er med til at passe 
haven og skabe aktiviteter 
for beboerne. ►

Én af dem er Maiken Nielsen, 
som har et halvtidsjob, men 
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bruger mindst en eftermid-
dag om ugen i sansehaven. 

- Jeg meldte mig som grøn 
frivillig til at passe haven, 
men med tiden har jeg fået 
så meget med beboerne at 
gøre, at jeg også arbejder 
indenfor. Det er skønt at 
opleve, hvordan beboerne 
har taget haven til sig, både 
ved at nyde udsigten over 
den, men sandelig også ved 
at komme ud og bruge den. 
Faktisk i sådan en grad, at vi 
godt kunne bruge nogle flere 
borde og stole derude. 

For Kirsten Bjerregaard, 
leder af plejecentret, er de 
frivillige en stor gevinst:

- De får en helt anden relati-
on med beboerne, netop for-
di de er her frivilligt. De skal 
kun hygge sig med beboer-
ne, så det er ren flødeskum, 
når de er her. Vi har seks 
frivillige, som kommer her 
meget fast, og så nogle, som 
er mere løst tilknyttet. Men 
det skal ikke være skemalagt; 
de skal komme af lyst. Når 
det er lysten, der driver det, 
opstår der nogle helt unikke 
relationer, som vi sætter stor 
pris på.

Det er ikke kun beboernes 
mentale helbred, der er tænkt 
på i forbindelse med tilblivel-
sen af haven, også beboernes 
fysiske tilstand er medtænkt. 
Der er således forskellige 

træningsredskaber, hvor be-
boerne med hjælp fra med-
arbejderne kan lave over 200 
forskellige øvelser.

Ny standard for udearealer
Også fra udlandet er der stor 
interesse for haven, oplyser 
Helle Nebelong:

- Jeg har efterhånden tegnet 
mange sansehaver, men den 
i Solrød er noget helt særligt, 
fordi OJD Fonden ikke lagde 
begrænsninger ind, snarere 
tværtimod. Mit forslag blev 
faktisk dobbelt så dyrt som 
deres oprindelige bevilling, 
men fonden var storsindet 
nok til at godkende det. 

- Det er jo en drøm som 
landskabsarkitekt at få lov at 
arbejde så grundigt uden at 
blive begrænset. Derfor er re-
sultatet også så unikt med en 
helt ny standard for udearea-
ler ved et plejecenter. Det er 
noget, jeg viser frem med stor 
stolthed for gæster fra udlan-
det, siger Helle Nebelong.
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Gode  
pendler-
mulighe-
der i over 
40 år
Solrød Kommune ligger 
ved strand, natur og mar-
ker. Men samtidig også 
tæt på København og med 
transportmuligheder in-
den for rækkevidde, der 
betyder, at det er nemt at 
komme til resten af landet 
og Europa. Det er en af 
opskrifterne på det bedste 
sted at leve og bo.

Motorvej og jernbane
Køge Bugt motorvejen har 
gjort en stor forskel for Solrød 
Kommune. Den blev anlagt i 
årene 1972 til 1973 – med en 
lille forsinkelse, da man ikke 
kunne blive enige om, hvor-
dan Køgevej skulle krydses.

Siden er den nye højhastig-
hedsbane mellem København 
og Ringsted kommet til. Åb-
ningen af Køge Nord Station 
den 31. maj 2019 har givet mu-
lighed for, at borgerne i Sol-
rød Kommune hurtigere kan 
komme på Intercity-nettet.

S-toget kommer til 
kommunen
Den 29. september 1979 var 
en stor dag i kommunens hi-
storie. Her åbnede S-togslini-
en til København H. Det var et 
stort og længe ventet ønske, 
som gik i opfyldelse for bor-
gerne i Solrød Strand. 

Den 25. september 1983 åb-

nede S-togstationen i Jersie. 
Infrastruktur-, indbygger- og 
erhvervsmæssigt er der in-
gen tvivl om, at S-toget, der 
kan tage borgerne til både 
København, Køge og Holte, 
har haft enorm betydning for 
Solrød Kommunes udvikling. 
Det har givet gode mulighe-
der for pendlere i nu mere 
end 40 år.  

Fri bevægelse giver 
muligheder
Den kollektive trafik og frie 
bevægelse øges ydermere af 
Havdrup Station, hvor bor-
gerne kan tage plads i regi-
onaltoget, der strækker sig 
mellem Roskilde 
 og Næstved.
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Royale 
besøg 
gennem 
årene 
I løbet af Solrød Kommunes 50 
år lange historie har der været 
flere royale besøg.

Det skete første gang, da Solrød 
Strands S-togsstation åbnede i 
1979. Her var H.M. Dronning Mar-
grethe og H.K.H. Prins Henrik invi-
teret med for at fejre indvielsen af 
stationen, der havde været under-
vejs i 40 år. Dagen var på det tids-
punkt den mest trafikerede dag i 
Solrød Kommunes historie. 

I 1983 kom H.M. Dronning Mar-
grethe for anden gang til kom-
munen. Denne gang var det for 
at fejre indvielsen af strækningen 
Solrød – Køge og åbningen af 

Jersie Station. Hundredvis af 
mennesker var mødt op for at 
overvære Dronningen og de an-
dre gæster tage toget fra Solrød 
til Jersie Station. 

Også skolerne har haft royalt 
besøg. Den 20. marts 2013 trådte 
en ny vikar ind i 7. klasse på Ug-
legårdsskolen. Vikaren var ingen 
ringere end H.K.H. Kronprins Fre-
derik – og besøget var til overra-
skelse for både elever og lærer. 
Kronprinsen kom for at undervise 
i forbindelse med sit hverv som 
IOC-medlem. 

H.K.H. Prinsesse Marie har i 2017 
været en del af diplomoverræk-
kelsen på Akademiet for Talent-
fulde Unge, der blev holdt på 
Solrød Gymnasium. Talentfulde 
Unge er et tilbud til unge med 
særlig akademiske interesser og 
evner, hvor de unge indstilles af 
skolernes rektorer.

Fotograf: Jan Rossil, Sjællandske Medier
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Byernes  
udvikling 
Historien om Solrød Kom-
mune begynder med de 
fem sogne: Havdrup, Sol-
rød, Jersie, Kirke Skens-
ved og Karlstrup. Her har 
der boet mennesker i flere 
årtusinde. Bl.a. er der fun-
det spor af mennesker og 
bebyggelser fra den ældre 
stenalder i Kirke Skensved, 
Jersie og i Trylleskovsom-
rådet ved Karlstrup Strand.

Sognekommunerne
De fem sogne var allerede 
før 1970 blevet til sognekom-
muner. Havdrup-Solrød var 
én sognekommune, mens 
Jersie-Kirke Skensved var en 
anden. Samtidig udgjorde 
Karlstrup en sognekommune 
med Karlslunde. 

Unikke byer
Siden sognekommunerne blev 
ophævet i 1970, har byerne 
udviklet sig i fællesskab som 
en del af Solrød Kommune. De 
to største byområder er Sol-
rød Strand og Havdrup, mens 
Solrød Landsby, Gl. Havdrup, 
Kirke Skensved og Jersie 
stadig er mindre. Og så er der 
i øvrigt kommet Naurbjerg til 
som en selvstændig bebyg-
gelse – om end med blot 22 
husstande. Forskellige byer 
med hver deres identitet, sam-
menhold og tilhørsforhold. 

Forandringens ånd
Kurt Hartvig Pedersen, der 
har boet hele sit liv i Solrød 
Landsby og er mangeårig 
faglig leder på Solrød Lokalar-
kiv, har oplevet udviklingen af 
landsbyen på tæt hånd:

- Det var en landsby, hvor 
man kunne bo hele sit liv. 
Man behøvede overhovedet 
ikke – ikke engang dengang 

for halvtreds år siden – at be-
væge sig ud af landsbyen.

Det var en landsby, 
hvor man kunne bo 

hele sit liv. Man behø-
vede overhovedet ikke 

– ikke engang den-
gang for halvtreds år 
siden – at bevæge sig 

ud af landsbyen.

Opførelsen af Solrød Center 
forandrede ikke kun Solrød, 
men alle fem sogne i kom-
munen. Det flyttede handlen 
og samtidig forenede det i 
højere grad de fem sogne.

I Havdrup – som også oprin-
deligt var kommunens næst-
største by – fik man sikret en 
del lokal handel med åbning 
af Havdrup Center i decem-
ber 1976.

Kæmper for de lokale værdier
Solrød Kommune har landets ældste lokal-
liste. Det er Havdruplisten, som har været 
med i lokalpolitik siden 1954. 

Oprindeligt stillede listen op til Hav-
drup-Solrød sogneråd for at pleje Hav-
drups interesser. Men ved kommunalrefor-
men i 1970 blev behovet for at holde fokus 
på de lokale interesser i Havdrup bestemt 
ikke mindre. 

Borgerne har gennem årene støttet op om 
Havdruplisten, som siden 1970 har været 
repræsenteret i byrådet.

Der har også været andre lokallister op-
stillet – bl.a. Solrødlisten, som blev sam-
menlagt med Konservative i 2012. Kun 
Havdruplisten har bidt sig fast i byrådet 
gennem alle årene.  
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Vidste du …

... at Solrød faktisk 
udtales Soldrød.
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Det var lidt en tilfældighed, 
at Jersie blev Else Hau-
gaard-Hansens hjem i snart 
60 år. Hun er født i Nordjyl-
land, og planen var egent-
lig, at familien ville vende 
tilbage til Jylland. Dét 
gjorde de aldrig, for i 1970 
blev Arne Haugaard-Han-
sen valgt som borgmester i 
den nye kommune.

Rigtig mange i Jersie kender 
Else – eller fru Hansen – fra 
klasseværelset. Gennem 40 

år har hun nemlig undervist 
på den gamle Jersie Skole i 
matematik og specialunder-
visning. En tid, der både har 
sikret hende en masse gode 
minder og Dronningens For-
tjenstmedalje. 

Livet som borgmesterfrue
Mens Else arbejdede som 
lærer, studerede Arne på 
Landbohøjskolen. Han blev 
færdig i 1965 og fik en stilling 
i Landbrugsraadet. Arnes po-
litiske karriere startede året 

efter, hvor han blev opstillet 
til sognerådet i Jersie-Kirke 
Skensved Kommune. 

Ved kommunesammenlæg-
ningen i 1970 var han opstil-
let som nummer to på Ven-
stres liste, og der var derfor 
ingen, som kunne forudse, 
at han ville blive borgmester. 
Det ændrede sig ved et kon-
stituerende møde, hvor der 
ikke kunne findes et flertal 
for hverken H. J. Helk (C) 
eller Poul Larsen (V). Else 

Borgmesterfrue 
gennem 21 år: 
“Det var jo kun 
fire år”
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husker tydeligt hendes reaktion, da Arne 
kom hjem fra mødet og sagde: ”Der ser ud til 
at kunne blive flertal for mig”:

- Jeg syntes slet ikke, at jeg kunne overskue 
det. Vi var ved at bygge hus, vi havde to små 
børn, og jeg havde et arbejde, erindrer Else 
og fortsætter:

- Jeg kan huske, at vi snakkede det meste af 
den nat og kom frem til, at det var en chan-
ce og en udfordring. Og herregud, det var jo 
kun fire år.

Jeg kan huske, at vi snakkede det 
meste af den nat og kom frem til, at 
det var en chance og en udfordring. 
Og herregud, det var jo kun fire år.

De fire år blev hurtigt til flere. Ifølge Else var 
Arnes naturlige egenskaber som borgmester 
én af grundene til, at han besad posten i 21 år:

- Arne havde en evne til at komme frem til 
det, som han egentlig gerne ville. Han var et 
utroligt omgængeligt menneske. Kommu-
naldirektøren sagde på et tidspunkt til ham: 
”Hvorfor skal du altid tvinges til at have din 
vilje?”, fortæller Else og fortsætter:

- Noget af det, der alle dage har kendetegnet 
samarbejdet i Solrød er, at de har været gode 
til at samarbejde på tværs af partier. Der har 
ikke været mudderkastning og den slags, som 
der har været så mange andre steder. 

Solrød Kommune vokser
Perioden fra 1970 til 1991, hvor Arne blev 
tvunget til at gå af på grund af sygdom, var 
præget af befolkningsvækst og modernise-
ring. Særligt i de første år efter kommune-
sammenlægningen:

- Det var en periode, hvor der skete så meget. 
Fra at være en lille kommune på 9.000 men-
nesker ved kommunesammenlægningen i 1970 
til det, Solrød Kommune er i dag med over 
23.000 indbyggere. Der foregik så meget i de 
år. Rådhuset blev bygget i 1974. Centeret blev 
taget i brug i 1976. S-banen kom i 1979. Gym-
nasiet kom i 1978. Idrætscenteret blev bygget. 
Det hele gik så hurtigt dengang, at det var 
svært at følge med, understreger Else.

Else var lærer på Jersie Skole indtil 2002, 
hvor hun gik på pension. Hun har gennem 
årene været aktiv i flere foreninger – bl.a. 
har hun været med til at starte Alzheimer-
foreningen i Roskilde og er næstformand i 
Solrød Lokalhistorisk Forening. 

Sammen med Arne fik hun tre børn, som 
senere er blevet til syv børnebørn. Lokalpo-
litik har fortsat en stor rolle i familien Hau-
gaard-Hansen. Sønnen Ivar Haugaard-Han-
sen (V) har nemlig været med i Solrød Byråd 
siden 2006 og er formand for Social-, sund-
heds- og fritidsudvalget.
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Aktiviteter  
i byen 

Solrød Bibliotek og Kulturhus 
Solrød Bibliotek og Kulturhus tilbyder 
både bibliotek og kulturelle aktiviteter 
under et og samme tag. Aktiviteter-
ne spænder fra strikkecafé og bræt-
spilsklub til naturvidenskabelige og 
litterære foredrag, grønne frivillige og 
børneiværksætterakademi og hen-
vender sig til solrødborgere i alle ald-
re. Seneste tiltag er DO IT TOGETHER 
– DIT Bibliotek og Kulturhus, som 
giver borgere mulighed for selv at 
skabe arrangementer og aktiviteter.

Solrød Bio
Solrød Bio er placeret under Munke-
kærskolen, som sammen blev åbnet 
tilbage i 1977. Biografen drives af fri-
villige og viser film fem-seks gange 
om ugen – tre gange om søndagen. 
Biografen tilbyder også baby- og 
seniorbio samt forskellige arrange-
menter. Ikke mindst er Solrød Bio en 
del af ”Spil Dansk Dag”, hvor der en 
hel dag spilles dansk musik.
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Museum og lokalhistorie 
Inde i Aktivitets- og Frivilligcenteret 
ligger Solrød Lokalarkiv. Arkivet dan-
ner rammerne for Solrøds lokalhistorie i 
form af fotos, artikler og bøger. Lokalar-
kivet udfolder sig også i transformator-
tårnet ved Strandvej og Vestre Duevej, 
hvor Danmarks mindste museum blev 
indviet i 2017. En fladskærm viser lokal-
historiske billeder, og med god vilje kan 
man være fire-fem mennesker inde i det 
lille rum. 

Danmarks mindste museum

Mere end bare et bibliotek
Den 1. februar 1980 åbnede Solrød Biblio-
tek i Solrød Center. Det skete efter tre års 
hektisk aktivitet med planlægning, byggeri 
og indretning.

Med de nye rammer fik biblioteket hele 
2400 m2 at boltre sig på. Det var tiltrængt. 
Før åbningen i Solrød Center var biblioteket 
nemlig placeret i kælderen på Solrød Skole.

I dag er Solrød Bibliotek ikke blot bibliotek, 
men også kulturhus. Navnet afspejler de 
mange aktiviteter, som finder sted, og den 
udvikling biblioteket har gennemgået. Med 
en placering i hjertet af Solrød er Solrød 
Bibliotek og Kulturhus nemlig omdrejnings-
punkt for kultur, oplysning og aktivt med-
borgerskab. 

Foruden formidlingen af litteratur er huset 
i samarbejde med aktive borgere og for-
eninger primusmotor for en lang række ak-
tiviteter og arrangementer for både børn, 
unge og voksne. Der arrangeres bl.a. kre-
ative workshops, børneteater, fællessang, 
foredrag, læsekredse og udstillinger. 

I løbet af 2019 og 2020 gennemgik Solrød 
Bibliotek og Kulturhus en total nyindretning. 
Den nye indretning gør det muligt både at 
tilgodese de borgere, der ønsker at benytte 
biblioteket med hyggelige læsekroge og 
stille studiezoner og samtidig kunne være et 
aktivt kulturhus med moderne faciliteter til 
en bred vifte af kulturaktiviteter. Som en del 
af renoveringen er der også blevet anlagt en 
bibliotekshave med scene, så udendørsakti-
viteter nu også er mulige.

SIDE 53



Idrætcentrene
Havdrup Idrætscenter startede ud som 
Havdruphallen i 1973. I 2013 udvidede 
den med hal 2, som skabte plads til 
endnu flere aktiviteter. Der er også 
plads til at være social i caféområdet - 
kaldet ”Pepes Bar”. Siden starten i 1973 
har der til jul været juletræsfest i hallen.

Siden indvielsen i 1979 er Solrød 
Idrætscenter blevet udvidet flere gange 
og indeholder i dag både svømmehal, 
kunstgræsbaner og klublokaler. I 2020 
udvides centeret yderligere med et stort 
udvalg af møde- og aktivitetslokaler, 
mens endnu en hal er på tegnebrættet. 

Solrød Senior Klub 
Solrød Senior Klub er tilegnet den 
ældre befolkning i kommunen. Her 
mødes man hver torsdag i lige uger. 
Foruden at være en klub med in-
terne aktiviteter såsom foredrag og 
banko inviterer klubben også med-
lemmerne på udflugter og rejser. 

Aktivitets- og Frivilligcenteret
I Aktivitets- og Frivilligcenteret 
spiller frivillige en særlig rolle. Der 
er stor fokus på seniornetværk og 
frivillige netværk, og der afholdes 
bl.a. banko, teater, Spil Dansk dag 
og foredrag. Alle med tilknytning 
til eller bopæl i kommunen er vel-
komne til at bruge centeret. 
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UngSolrød
UngSolrød henvender sig til unge i 7. 
klasse, og op til de er 18 år. UngSolrød 
tilbyder forskellige aktiviteter med 
alt fra knallertkørekort og rejser ud i 
verden til undervisning i fx E-sport, 
dans, magi og brætspil. UngSolrød er 
et sted, hvor de unge har plads til at 
være unge og udfolde sig inden for 
deres interesseområder. 

Klatrestien – ”En voldsom omvej”
”En voldsom omvej” er et aktivitetsområde, der 
skal motivere borgere i alle aldre til fysisk ak-
tivitet. Her er en klatresti, der byder på forhin-
dringer, hvor man kan få et godt grin og nyde 
godt af hinanden selskab – måske endda lave 
konkurrencer med hinanden. 

Gå en tur i naturen
I Solrød Kommune er der rig mulighed for at nyde 
naturen på gåben – uanset om man er til strand og 
frisk luft i håret eller skovens rolighed.

Blandt Solrød Kommunes gangstier er Hjertestien 
ved Staunings Ø og Jersie Strandpark, der blev 
indviet i 2010, de fire kløverstier, der udspringer 
ved springvandet ved Solrød Rådhus, og den 23 
km lange Hedebostien, der åbnede i 2016 og by-
der på en naturskøn tur fra Trylleskoven gennem 
Karlstrup og Hedeland til Roskilde.
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Solrød Center
Solrød Center byder igennem året 
på flere aktiviteter, som er til stor 
begejstring for borgerne. Bl.a. 
loppemarkeder, ”Fritid i Solrød”, 
fastelavn og juletræstænding. 

Solrød Svømmehal 
Svømmehallen, der blev indviet i 
1977, er placeret i Solrød Idrætscen-
ter og bruges dagligt af seniorer, 
familier, børn og unge. Svømmehal-
len bruges til undervisning af både 
skoler, gymnasie og foreninger. I 
den offentlige åbningstid er det 
muligt at svømme og deltage i for-
skellige vandmotionsaktiviteter. 

Havdrup Center 
Havdrup Center er centrum for han-
delslivet i Havdrup. Siden anlæggelsen 
er det udvidet og moderniseret flere 
gange. Med den centrale placering i 
Havdrup er centeret et naturligt om-
drejningspunkt for mange aktiviteter.

SIDE 56



Kilen
Den 28. oktober 2016 blev klimatilpas-
ningsprojektet Kilen indviet. Samtidig 
med at sikre mod eventuelle over-
svømmelser ved skybrud fungerer 
Kilen også som et spændende, socialt 
samlingspunkt med basketballbane, 
boldeksperimentarium, cross fit, park-
our, tribune, undervisningsfaciliteter og 
en såkaldt regnhave.

Kilen er et samarbejde mellem Sol-
rød Kommune, Solrød Gymnasium, 
KLAR Forsyning og er en del af VAND-
PLUS-partnerskabet.

Innovation og entreprenørskab 
spiller en større rolle i gym-

nasiets undervisning, og Kilen 
er et praktisk eksempel på et 
innovativt projekt, som vi nu 

har liggende lige uden for vores 
hoveddør. Vi har simpelthen på 
samme tid fået udvidet gymna-
siet med et undervisningsrum 

under åben himmel og et labo-
ratorium, som er nyskabende 

og fremsynet.

- Bjarne Thams, rektor på Solrød 
Gymnasium, i en pressemeddelel-

se 24.oktober 2016.

Populær forstadskirke bliver større
Opført så sent som i 1982 omtales Solrød 
Strandkirke som ”en moderne forstadskir-
ke”. Arkitekterne bag er de lokale arkitek-
ter Niels Munk fra Køge og Keld Wohlert 
fra Solrød Strand.

Indvendigt kaster ovenlysvinduer lys ind 
på alterpartiet, der ulig den kristne traditi-
on vender mod syd og holdes med sel-
skab af et bølgeloft.

Prisen for byggeriet endte i 1982 på 8,9 
mio. kr. I første omgang blev der ikke råd 
til et orgel; det måtte vente til 1988. 

Aktivitetsudbud og mange hundrede kon-
firmander har ført til, at strandkirken skal 
udvides med op til 40 procent. Projektet 
forventes gennemført i 2021. 
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”Her er bare en  
behagelig puls”
Ole Christensen har boet flere steder i 
lokalområdet siden 1963, nu er han bo-
sat i Akacieparken i Solrød Kommune.

Solrød er en af de bedste kommuner 
at bo i. I tilfredshedsmålinger ligger 
vi altid højt. Og jeg er helt enig: Det 

er godt at bo i Solrød Kommune.

- Solrød er en af de bedste kommuner at 
bo i. I tilfredshedsmålingerne ligger vi altid 
højt. Og jeg er helt enig: Det er godt at bo i 
Solrød Kommune.

Ordene kommer fra Ole Christensen, og 

han udtaler sig med en vis erfaring; siden 
1963 har han boet i lokalområdet.

- Vi flyttede til Jersie fra Roskilde i 1963, 
fordi jeg blev ansat som pantefoged og 
assistent på skattekontoret i den daværen-
de Jersie-Kirke Skensved Kommune, som i 
1970 blev en del af storkommunen Solrød, 
fortæller Ole Christensen.

Ved kommunesammenlægningen blev han 
chef for den nye undervisnings- og kultur-
forvaltning. Det job havde han frem til 1985, 
hvor han foretog lidt af et karriereskift og 
blev restauratør i Solrød Idrætscenter. Her 
var han i ti år, inden han sluttede arbejdslivet 
af med en periode i det private erhvervsliv 
som bl.a. økonomichef.
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Fra landsby til forstad
Mange ting har forandret sig i de mere end 50 
år, Ole Christensen har boet i Solrød Kommu-
ne. For ham har noget af det mest markante 
været, at alle veje nu er asfalteret. I Jersie og 
Kirke Skensved var langt de fleste veje grusbe-
lagte i 1970.

- Og så har det jo også været en kolossal for-
andring at følge, hvordan Solrød har ændret 
sig fra landsby til forstad. Vi er en pendler-
kommune, hvor de fleste arbejder i Køben-
havn, påpeger Ole Christensen, som er glad 
for, at byen og området stadig har en identi-
tet, og fortsætter:

- Hvad angår boliger, er det et rimeligt blan-
det område. Her er mest villabebyggelse, men 
enkelte meget gode etagebyggerier. Fra 2010 
begyndte man at udbygge Karlstrup Strand 
til nyt boligområde. Det er gået stærkt med 
næsten 800 nye boliger i løbet af ti år. 

Stemningen holder
Selv om det går stærkt på nogle punkter, 
er stemningen stadig stille og rolig, mener 
Ole Christensen. Det skyldes måske også, at 
kommunen har en del grønne åndehuller. Her 
fremhæver han Trylleskoven, Karlstrup Ny-
skov, stranden og Havdrup Mose som nogle 
af sine egne favoritter, hvor det er godt at 
opleve de forskellige årstider.  

Som 80-årig føler Ole Christensen sig godt 
tilpas med at bo i Solrød Kommune. 

- Vi er jo velsignet af at have en forening 
som Solrød 60+ Motion, hvor vi kan røre 
os. Og så er jeg også blevet medlem af den 
lokale Hemingway Club, som kalder sig for 
”vejen til det gode liv – for voksne mænd”. Vi 
er nogle modne herrer over 60 år, som mø-
des cirka hver 14. dag og hører foredrag og 
spiser et stykke mad. Det er hygge i ordets 
bedste forstand.

SIDE 59



Syv pejlemærker mod 
fremtiden
Solrød Byråd har en ambitiøs vision om, at Solrød Kommune skal være 
det bedste sted at leve og bo. Ud fra visionen har Solrød Byråd i 2018 
vedtaget syv pejlemærker, som fortæller, hvad kommunen vil have fokus 
på at udvikle og bevare for at realisere visionen.

Alle pejlemærker er lige vigtige og en del af den indsats, der tilsammen skal 
gøre Solrød Kommune til det bedste sted at leve og bo.

Aktive borgere og 
et aktivt erhvervsliv,
der tager ansvar

Tryghed, sundhed
og værdighed

i alle aldre

Læring og
udvikling hele 
livet 

Fleksible rammer
for fællesskaber 
og for den enkelte

Orden i økonomien

Åbenhed og
inddragelse af

borgere og
erhvervsliv

Bæredygtig udvikling

DET BEDSTE STED AT LEVE OG BO
KOMMUNE
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Det bedste sted at leve og bo
Solrød Kommune har rundet 23.000 indbyggere, som hver især bidrager til at gøre 
kommunen til ”det bedste sted at leve og bo”, der er den vision, byrådet vedtog i 
2018 og arbejder efter.

Langsigtet planlægning er nødvendig. Især 
når man som Solrød Kommune gerne vil 
modernisere og følge med tiden. Fremtiden 
vil byde på nye dilemmaer, udfordringer og 
muligheder, som byrådet og borgerne skal 
drøfte og tage stilling til. 

Boliger til alle aldre
Med flere indbyggere følger også behovet 
for flere boliger, som bedst muligt lever op 
til borgernes forventninger og behov. Solrød 
Kommunes seneste store boligudviklings-

område Trylleskov Strand er snart færdigud-
bygget, og derfor er der taget initiativ til nye 
markante boligudviklingsområder. 

På området ved Cordozavej planlægges 
opførelsen af det bæredygtige boligbyggeri 
Green Hills med op til 350 boliger, herunder 
et bofællesskab for 55+.

Med Fingerplanen 2019 har Solrød Kommune 
fået nye muligheder for byudvikling. Om-
kring Havdrup er der således mulighed for at 
bygge 150 nye boliger, og ved Solrød Lands-
by kan et ca. 6 hektar stort areal blive en del 
af byfingeren. 

Bedre udnyttelse af arealerne omkring Jersie 
Center og Solrød Center til flere boliger og 
et nyt Borgernes Hus er samtidig nogle af de 
fremtidsscenarier, der lige nu drøftes i byrådet.

Bevarelse af landsbyernes værdier 
De seks aktive landsbyer i Solrød Kommune 
skal i følge byrådets vision også fremover 
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være det bedste sted at leve og bo, og der 
skal værnes om landsbyernes værdier, sjæl 
og identitet. Udvikling af landsbyerne sker 
derfor på baggrund af dialog og inddragelse 
af borgerne og landsbylaug om de potentia-
ler og udfordringer, som de møder. 

- Der er nok at tage fat på som borger, for-
ening, frivillig, virksomhed, medarbejder og 
politiker i Solrød Kommune. Heldigvis. For 
i 50-års jubilæumsåret står vi stærkere end 
nogensinde – og er klar til fremtiden, hvor 
Solrød Kommune fortsat skal være det bed-
ste sted at leve og bo! Vi håber, du vil være 
med til at præge udviklingen, fortæller borg-
mester Niels Hörup.

 Der er nok at tage fat på som borger, 
forening, frivillig, virksomhed, medar-
bejder og politiker i Solrød Kommune. 
Heldigvis. For i 50-års jubilæumsåret 

står vi stærkere end nogensinde – og er 
klar til fremtiden, hvor Solrød Kommu-
ne fortsat skal være det bedste sted at 
leve og bo! Vi håber, du vil være med 

til at præge udviklingen.

- Niels Hörup, borgmester.

Flere lokale arbejdspladser
Solrød Kommune er en pendlerkommune. Det 
lægger den gode infrastruktur op til. Men for 
at medvirke til reduktion i CO2-belastningen 
og for at bidrage til en bedre work-life-balan-
ce for flere familier arbejder kommunen for 

at etablere flere virksomheder og skabe flere 
arbejdspladser i lokalområdet.

Etableringen af Solrød Erhvervskile er et af 
disse tiltag, og udvikler og investorer forven-
ter, at der bliver etableret mellem 500-1.000 
arbejdspladser. 

Tryghed ved klimaforandringer
Både nuværende og nye borgere i Solrød 
Kommune skal føle sig trygge til trods for 
klimaforandringer. Gennem de sidste mange 
år har Solrød Kommune arbejdet med kli-
matilpasning og forberedelse på fremtidens 
udfordringer – og i 2020 etableres en række 
kystsikringstiltag for at sikre borgerne mod 
vandstandsstigning i Køge Bugt.

Fokus på det grønne
Det er også vigtigt at mindske miljø-
påvirkningen og passe på klodens res-
sourcer. CO2-forbruget i kommunen 
er allerede reduceret betragteligt med 
Solrød Biogas. Næste skridt er at reduce-
re behovet for fossile brændstoffer i biler 
og busser.

Med ”Det grønne Danmarkskort” arbej-
der kommunen endvidere på at optimere 
betingelserne for dyr, planter og biodi-
versitet i Solrød Kommune. Der er mange 
dejlige oaser som eksempelvis stranden, 
Trylleskoven og Kalkgraven. Og i frem-
tiden kan Strandens Hus være et spæn-
dende sted i en blå-grøn oase.
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Corona: 
Øde gader 
og lukkede 
faciliteter

I slutningen af jubilæumsskriftets redaktions-
fase er Danmark ramt af corona-pandemi. Det 
har lagt gader øde over hele landet – også 
i Solrød Kommune, hvor der er langt mel-
lem de mennesker, man møder på gaden, på 
stranden og i skoven. 

Da jubilæumsskriftet gik ind i sidste tredjedel af 
skrive- og redaktionsfasen, begyndte advarsler-
ne om corona-virus at dukke op i mediebilledet. 

I midten af marts 2020 er mange mennesker i 
hele landet således gået enten i karantæne eller 
er gået i frivillig isolation derhjemme. Danmarks 
grænser er lukket - og både restauranter, caféer, 
tandlæger, fitnesscentre og traditionelle sam-
lingspunkter er lukket ned for at inddæmme 
smitterisikoen. Mange messer, festivaler, koncer-
ter, events, sportsbegivenheder over hele landet 
er således aflyst – og Solrød Kommunes facilite-
ter ligger ligeledes øde og ubenyttet hen.  

Store dele af Solrød Kommune lukker ned
I skrivende stund er Solrød Kommune således 
også lukket ned for at bidrage til at begrænse 
smitten med corona-virus. I et brev til borgerne 
den 16. marts fortæller borgmester Niels Hörup 
om den aktuelle situation:
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Det er aldrig sket før i vores tid, at 
kommunerne og Danmark på den 
måde er lukket ned. Situationen er 
ny og ukendt, men ved fælles hjælp 
vil vi stå bedre, når vi kommer ud 

på den anden side af corona-krisen.

- Niels Hörup, borgmester

- Det er aldrig sket før i vores tid, at kommu-
nerne og Danmark på den måde er lukket 
ned. Situationen er ny og ukendt, men ved 
fælles hjælp vil vi stå bedre, når vi kommer 
ud på den anden side af corona-krisen.

- Som situationen er nu, er store dele af 
Solrød Kommune lukket ned. Rådhuset er fx 
lukket for personlig betjening, vores kultur- 
og fritidsfaciliteter er lukket ned, og vores 
dagtilbud og skoler kører med nødpasning 
for de 0-9-årige børn, hvor forældrene ikke 
har andre muligheder for pasning.

Det er kun alt det, der i en periode kan und-
væres, der er lukket ned for. Der er nødbe-
redskab på alle vigtige områder, ligesom der 
naturligvis fortsat tages hånd om de svage 
og ældre borgere i kommunen. 

- Medarbejdere på tværs af hele organisa-
tionen er fuldstændig klar til at reagere og 
tilpasse sig nye anbefalinger løbende. Det 
gælder ikke mindst for vores sundheds- og 
ældrepersonale, som er knivskarpe på de 
sundhedsmæssige sikkerhedsforanstalt-
ninger, så risikoen for smitte er minimeret, 
og som også viser en meget stor vilje og 
lyst til at yde en ekstra indsats for at hjæl-
pe borgerne. Der er ingen tvivl om, at vores 
dygtige medarbejdere både har hjertet på 
det rette sted og viljen til at gøre en forskel, 
fremhæver Niels Hörup i brevet. 

Betydning for fejring af 50-årsjubilæet 
De nye tiltag har har også haft betydning for 
udviklingen af jubilæumsskriftet og fejring af 
50-årsjubilæet, hvor alle planlagte aktiviteter 
i forbindelse med fejringen er blevet aflyst. 

Det ser ud til, at befolkningen generelt 
overholder myndighedernes henstillin-
ger om bl.a. at holde sig mest muligt 
hjemme. Der er i hvert fald tomt man-

ge steder, som man kan se på de mange 
billeder, vi har samlet ind under nedluk-
ningen af Danmark og Solrød Kommune. 

SIDE 65



Tak til...
Solrød Kommunes 50-års jubilæumsskrift 
er blevet til i samarbejde med kommunens 
ildsjæle og aktører.

Tak til alle, som er kommet med viden, idéer 
og fortællinger gennem hele processen. 

Især skal der lyde en stor tak til Solrød Lo-
kalhistorisk Forening, som har bidraget med 
deres kæmpe indsigt i områdets fortællin-
ger – og ikke mindst kommunens udvikling 
gennem de sidste 50 år. 

Der skal også lyde en tak til alle dem, som 
har medvirket på video og har stillet op til 
interview:

• Else Haugaard-Hansen
• Ole Christensen
• Gitte Winther
• Helle Nebelong
• Bo Grunnet Olsson
• Jonas Rasmussen
• Finn Løbner
• Tonny Lauridsen
• Kim Sunesen
• Kurt Hartvig Pedersen

Solrød Kommunes 50-års jubilæumsskrift er 
udarbejdet af Lindskov Communication.


