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Historisk-topografisk Selskab for  
Søllerød Kommune 

Der har i flere Aar Mand og Mand imellem og i flere af Søllerød Kommunes 
Grundejerforeninger været drøftet Muligheden af at oprette et historisk-topografisk 
Selskab for Kommunen; et saadant Selskab findes i de fleste nabokommuner og i 
en Mængde andre Kommuner og Amter. 
Søllerød Kommune er i Trap: ”Danmark” betegnet som en af de smukke i Landet, 
og denne Omstændighed i Forbindelse med Kommunens nære Beliggenhed ved 
København har bidraget til at Rigmænd, Kunstnere, Videnskabsmænd og mange 
andre søgte herud for at bygge og bo og har efterladt sig smukke historiske Minder, 
der – ligesom Oldtidsfund, historiske begivenheder, Stedsbeskrivelser o.m.a. – 
langt fra er udnyttet tilstrækkeligt i den allerede foreliggende Litteratur, ved Fore-
drag eller paa anden Maade. 
Der er imidlertid aldrig blevet organiseret en systematisk Udnyttelse heraf; men 
med den voksende Befolkning og voksende Interesse hos denne for disse Forhold 
blev der på en konstituerende Generalforsamling den 27. Februar af en Kreds af 
interesserede Beboere stiftet et Selskab, hvis Formaal ”Efter Lovene er” … at ud-
brede Kendskab til og vække Interesse for Søllerød Kommunes historiske, topogra-
fiske, kulturelle og lignende Forhold i Fortid og Nutid samt at sætte Bestræbelser 
for at bevare, hvad der har historisk eller æstetisk Værdi eller at afholde Foredrag 
eller Besøg, der angaar dette Selskabets Formaal. Selskabet udgiver en Aarbog, der 
gratis tilstilles Medlemmerne, og Medlemskontingentet udgør 4 Kr. aarligt pr. 
Medlem. 
Der blev paa Generalforsamlingen valgt følgende Bestyrelsesmedlemmer, der saa-
vidt muligt blev ”hentet” fra Kommunens forskellige Egne: Gartner A. Avnholt, 
Strandvej 336, Vedbæk, fhv. Finanshovedbogholder Hans Bjarne, Margrethevej 22, 
Holte, Arkivar, mag.art. H. L. Ellekilde, Søbakkevej 2, Øverød, Overbibliotekar 
Erling Hoffmeyer, Kirsebærallé 11, Holte, Kaptajn, Hofjuvelerer P. Michelsen, 
Strandvej 175, Skodsborg, Viceskoleinspektør Carl Nielsen, Egebækvej 16, Gl. 
Holte, Kontorchef A. Undén, Rønnebærvej 39, Holte og Afdelingsingeniør O. 
Zehngraff, Søllerødgaardsvej 13, Søllerød. Som Selskabets Formand valgtes fhv. 
Finanshovedbogholder Hans Bjarne. 
Det er Selskabets Tro og Haab, at mange i vor Kommune og også udenfor denne vil 
slutte sig til Foreningen ved at tegne sig som Medlemmer af Selskabet hos et af 
Bestyrelsesmedlemmerne eller paa Kommunens Biblioteker i Holte, Gl. Holte, Næ-
rum, Skodsborg og Vedbæk, der gerne modtager Indmeldelse. 
Fra: Søllerød Tidende. Torsdag den 12. Marts 1942 (forsiden) 75 ÅR
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Lokalhistorisk Jubilæumfest 
I anledning af Selskabets 75 års jubilæum  

inviteres til et festligt arrangement. 

Den 27. februar kl. 19—21  
i Søllerød Sognegård

Programmet bliver som følger: 

Velkomst ved selskabets formand 

Borgmester Jens Ive holder tale 

Lokale sange under ledelse af Klaus Lyngbye  

Formand for Historisk Topografisk Selskab  
Anita Mikkelsen holder tale 

Causeri om Selskabets historie ved Niels Peter Stilling 

Rygtet siger, at der vil dukke overraskelsesindslag op  
i løbet af aftenen! 

Rundt omkring i Sognegården vil der være billeder  
fra Søllerøds og foreningens historie og 

Verner Ruffs ”Søllerødfilmen” fra 1946-1970 

Der serveres et glas mousserende vin, kaffe, te  
og jubilæumskage. 

Torsten Søgaard har lovet at hygge om os  
ved flygelet hen over aftenen 

 
Vi håber at se så mange som muligt til en festlig aften,  
hvor bidrag fra medlemmer og andre er meget velkomne. 


