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Aktivitetskalender - foråret 2018  
Der er ingen tilmelding til foredragene. 

 
Den 14. februar: Danmarks runesten, se side 3 
Den 8. marts: Det kongelige bord, se side  4-5 
Den 19. marts: Holtes gamle Posthus, se side 6* 
Den 9. april: Nærum Kirke, se side 6* 
Den 19. april: Sorgenfri Slot og Frieboeshvile, se side 8-9* 
Den 15. maj: Vandretur langs Vedbæks stenalderfjord, se side 10* 
Den 26. maj: Lokalhistorie på cykel, se side 11* 
Den 29. maj: Generalforsamlingen 
 
NB.*) Husk tilmelding  - og at melde afbud i tilfælde af forfald.  
Kontakt sekretariatet pr. mail  Kkri@rudersdal.dk  -  
eller på 46115653 onsdag kl.12.30 - 14.00 

Selskabets ordinær generalforsamling 
Søllerød Sognegård, tirsdag den 29. maj kl. 19.30 

Dagsorden ifølge vedtægterne 
 

Efter generalforsamlingen foredraget  
Bevaring af bygninger og bymiljøer i Rudersdal Kommune. 

Direktør i Rudersdal Kommune, Iben Koch 

Sensommerudflugten søndag den 2. september 
Der arbejdes henimod en tur til Møn og evt. 

besøg på Liselund 
Tilmelding begynder på generalforsamlingen 
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Det er sjældent, at vikingerne 
taler så direkte til os, som de 
gør på runestenene. Måske er 
det derfor, vikingetidens rune-
sten er så fascinerende - en helt 
enestående kulturarv. Her får  
vi historien fra vikingernes 
egen hånd, og den er skrevet  
på vikingernes eget sprog og 
med det alfabet, man brugte i 
vikingetiden, runerne.  
Foredraget giver en generel  
introduktion til runeskriften og 
sætter derefter fokus på de  
omkring 260 runesten, der blev 
rejst i Danmark gennem en  
periode på omkring 400 år fra 
700-tallet og til begyndelsen af 
1100-tallet. Runestenene er 
Danmarkshistorie hugget i  
granit eller gnejs. 
Fra den tidlige vikingetid til  
ind i den tid, hvor danerne var 
blevet kristne, blev runesten ristet for at mindes nogen og for at sætte sig 
selv i scene, og stenene blev rejst ved steder i landskabet, hvor folk ville  
møde dem. Der skulle de stå til evig tid og gøre stenrejserne ære. 
Runestenene fortæller om blandt andet mandsmod og heltegerninger,  
selvbevidste kvinder og store bedrifter. I Rudersdal er ikke fundet runesten, 
men det gør jo ikke emnet mindre interessant. 

I 2016 udkom Lisbeth M. Imers store bog:                                                       
DANMARKS RUNESTEN En fortælling. Nationalmuseet 

Danmarks Runesten 
- et møde med Danmark og danskerne  for 1000 år siden 
ved  museumsinspektør Lisbeth Imer, Nationalmuseet. 

Onsdag, den 14. februar, kl. 19:30 i Søllerød Sognegård 

Foto: Roberto Fortuna. 
Øster Løgum 
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Det kongelige bord i 1700-tallet 
ved tidl. museumsleder Lisbeth Hein 

Torsdag, den 8. marts kl. 19:30 i Søllerød Sognegård 

 
Med eksempler fra bl.a. Christian VI (1730 – 46) og hans dronning Sophie 
Magdalenes ophold på Hirschholm Slot fortæller Lisbet Hein, hvad de kon-
gelige fik serveret, når de gik til bords. Hun kommer ind på tilberedningen 
og på råvarerne, der blev hentet fra nær og fjern – i samme måltid kunne 
der blive serveret jordbær fra Frydenlund og sukker fra Vestindien. Vi skal 
også høre om bespisningen for de omkring 300 tjenestefolk, hvis mad var 
en væsentlig del af lønnen. Endelig vil Lisbet Hein berøre den forandring, 
der skete med serveringen i Struensee-tiden, hvor de kongelige ofte spiste 
enkle måltider, serveret ganske uformelt i det grønne.  
Den danske enevælde 
1700-tallet var storhedstiden for den danske enevælde. 
Kongemagtens betydning blev understreget i det ydre på mange måder – 
såvel kongens omgivelser som de ceremonier, der foregik omkring ham, 
havde til formål at synliggøre kongemagten. Kong Chr. VI fulgte dette 
princip med stor ihærdighed. 
Blandt andet gennemførtes ad-
skillige store byggerier, mest 
markant det nye Christiansborg 
Slot og sommerslottet Hirsch-
holm. Se foto 
Hirschholm var ikke blot tænkt 
som en bekvem ramme om 
kongens sommerophold - i ti-
dens ånd var slottet først og 
fremmest opført for at skabe en passende ramme omkring kongen og hans 
hof. 
Kongens taffel 
Også kongens officielle måltider – taflerne – tjente en offentlig funktion. 
Her skulle kongehuset markere sig over for landets overklasse og over for 
andre landes udsendinge. Derfor skulle kongens taffel signalere værdighed, 
elegance og overflod. 
Samtidig var udvælgelsen af deltagerne til taflet, og ikke mindst placerin-
gen ved taffelbordet, en måde at placere de mennesker, der omgav kongen, 
i en bestemt rangorden. 
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Taflet foregik efter helt bestemte og ufravigelige regler, der var nøje ned-
fældet. Disse regler adskiller sig på afgørende punkter fra nutidens normer. 
Først og fremmest anvendtes ved det danske hof i 1700-tallet den såkaldte 
“franske servering”, hvis hovedprincip var, at måltidet var delt i et antal  
serveringer, som regel kaldt anretninger. Hver anretning bestod af mange og 
varierede retter, der ikke blev budt rundt, men anbragt på bordet samtidigt 
efter en fast plan.   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 

Taffeldækker                              Rekonstruktion af taffelbord fra 1770 

Sekretærhjælp 
 

I 2018  har en af vore medlemmer, Kirsten Kristensen 
tilbudt som frivillig at påtage sig  

sekretærarbejdet for vores Selskab 
 (efter Birgit Simonsen gik på pension.) 

 

Kirsten Kristensen kan træffes på Rudersdal Museer, 
Biblioteksalléen 5 i Nærum på tlf. 4611 5653 

hver onsdag  kl. 12.30 - 14.00 
 

eller på mailen Kkri@rudersdal.dk 
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Holte Posthus og posthistorien 
Mandag, den 19. marts kl. 17:00-19:00 
Ved Johnnie Bloch Jensen og Søren Jessen 

Holte posthus er i dag firmadomicil, og bygningens nye ejer Johnnie 
Bloch Jensen viser det gerne frem for lokalhistorisk interesserede. Byg-
ningen fra 1916 fremtræder i dag næsten i sin oprindelige form. Men po-
stens lokale historie er meget ældre.  
Den vil posthistoriker Søren Jessen (Hundested Lokalhistoriske Forening) 
fortælle om: fra det tidligste brevsamlingssted på Ny Holte Kro og med 
Nordbanen det nye brevsamlingssted på stationen, hvor stationsforstander 
Georg Joachim Jessen (1808-1908) bestyrede en privat postbefordrings-
virksomhed.  
Holte fik også sine egne ”Land-post”-mærker fra den  anden halvdel af det 
19. århundrede. I 1919 blev postbudene røde og landpostomdelingen op-
hørte, og postkasserne blev større for at efterkomme det stigende behov 
for at meddele sig til hinanden. 
Hvordan det siden er gået det danske postvæsen ved vi alle, hvor et 
”gammeldags brev” efterhånden er en sjældenhed. NYT undtaget. 
 
Tilmelding  pr. mail: Kkri@rudersdal.dk - fra 28. februar 
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Ved besøget  i Nærum Kirke  holder  Bruno Rasmussen og Carsten 
Erichsen et foredrag om Nærum Kirke, dens historie og dens umiddel-
bare omgivelser - ligesom der vil blive mulighed for at  se nærmere på 
kirkens interiør og evt. komme op i tårnet. 
Først så sent som 1961 opstod Nærum Sogn. Kirken, blev dog indviet  
i 1932. Det var oprindelig en annekskirke under Vedbæk Sogn.  
Vedbæk var nemlig siden 1923 udskilt fra Søllerød Sogn, hvilket betød,  
at Nærums indbyggere måtte gå den lange vej til Vedbæk for at kom-
me i kirke. Via Rundforbi og Trørød var der omkring 4 km’s vej fra 
Nærum. Den tidligere kirkesti til Søllerød Kirke var dog kun 2½ km. 
Dette forhold gav næring til ønsket om en selvstændig kirke i  
Nærum, eller i hvert fald et menighedshus. 
Kirken blev en realitet 13. marts 1932 – for godt 86 år siden. Først i 
1936 kom tårnet på. Den oprindelige klokke, som var en gave fra 

Espergærde, hang i en klokkestabel. 

 

Nærum Kirke før 
1936 – tårnløs, 
men med klokke-
stabel. Kig fra 
Rundforbivej op 
ad Kirkeåsen. 
Bemærk ejendom-
men på Nærum 
Hovedgade helt til 
højre i billedet. 
Endnu ingen be-
byggelse eller vej 
bag kirken. 

 

 
Tilmelding  pr. mail: Kkri@rudersdal.dk - fra 14. marts       

Besøg i Nærum Kirke 
Mandag, den 9. april kl. 16:00–17:30 

Med sognepræst Bruno Rasmussen og   
lektor Carsten Erichsen fra Selskabets bestyrelse 
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Det er en kort vandretur, der går til Frieboes-
hvile - Schweitzerhuset - Sorgenfri Slot - 
Dansebakken - Norske Hus - Prinsessestien 
- Fuglsang - Frieboes-hvile med grotten, 
gravmonument og interiør. Ruten er 2-3 km. 
På denne vandretur i landstedskulturens fod-
spor vil deltagerne komme på en tidsrejse 
tilbage til dengang general Frieboe boede på 
Frieboeshvile om sommeren omkring 1800. 
Her i den landlige idyl kunne Frieboe og hans hustru Gertrud Cathrine danne 
netværk med ligesindede, når de hver sommer boede her i det gamle landsted 
fra midten af 1700-tallet. Frieboeshvile ligger stadig i sin oprindelige form på 
Lyngby Hovedgade lige over Sorgenfri Slots park, se foto nederst på siden. 
Frederik Caspar Conrad Frieboe (1767-1846) var officer ved Gardehusarregi-
mentet og havde tætte relationer til kongehuset. Da han i 1795 giftede sig 
med datteren af den velhavende skibsreder Andreas Bodenhoff, Gertrud 
Cathrine Bodenhoff, fik de ejendommen Frieboeshvile i bryllupsgave.  
 
Herefter går turen videre til Sorgenfri Slotshave med lysthuset Schweitzer-
huset fra ca. 1800 og videre til det smukke Sorgenfri Slot. Gennem tiden har 
der været tætte bånd mellem Slottet og Frieboeshvile. På den videre tidsrejse 
kommer vi forbi Dansebakken, hvor der tidligt opstod en forlystelseskultur 
for borgerskabet, og videre til lysthuset Norske Hus. Et eksempel på den vil-
de natur i landstedshaverne. Herfra kommer vi forbi nogle mindre landsteder, 
blandt andet Fuglsang og Jægerhuset. Vi slutter af med at opleve parken om-
kring Frieboeshvile med nogle af landstedshavernes legende elementer: en 
grotte og en lille voliere. Det store gravmonument for Frieboe skal vi også 
lige forbi, og så afrunder vi inde i havesalen i Hovedbygningen. 
 
Mødested: Lyngby-Taarbæk Stadsarkiv,  
Frieboeshvile, Lyngby Hovedgade 2, 2800 Kongens Lyngby 
 
Tilmelding pr. mail: Kkri@rudersdal.dk - fra 21. marts               

Landstedskulturen omkring Sorgenfri Slot og  

Frieboeshvile.  
med stadsarkivar Mette Henriksen, Lyngby-Taarbæk Stadsarkiv 

Torsdag 19. april, kl. 16:30 -18:00 
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Sorgenfri Slot ↑ 
Frederik Caspar Conrad Frieboe →  
(foto: Lyngby-Taarbæk Stadsarkiv) 

Annonce: Det gamle Vedbæk, før 1970 

Vi er en åben facebook-gruppe. Vi har også en hjemmeside 
(www.detgamlevedbek.dk) 
Vores formål er at samle information om familier, historier og billeder 
til formidling og opbevaring på facebook, hjemmesiden og Historisk 
Arkiv. 
Vi har allerede samlet og skrevet meget. Gå ind og kik. 
Men vi søger stadig. Alt har interesse: gamle postkort, fotografier, 
gamle film, en god historie, et interessant liv. 
 
Henvendelse til  Anne-Beate Sloth  b8@anne-beate.dk 

 
 
 
 
 
 
Badeanstalten ved Vedbæk 
Nordstrand (Rudersdal 
Museum) 

http://www.detgamlevedbek.dk
mailto:b8@anne-beate.dk
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Klimaforandringer i jægerstenalderen  
til et varmere klima fik vandstanden til at 
stige. Vægten af isen havde trykket jor-
den sammen som en svamp, der, befriet 
fra isens vægt, udvidede sig og fik landet 
til at stige. Det gør den endnu med  
ca. 2 cm pr. 100 år. Kapløbet mellem 
vandstigning og landstigning forandrede 
kystgrænsen. For ca. 7.500 år siden 

trængte havvandet ind over det lavtliggende område, som vi i dag kalder 
Maglemosen, og dannede en fjord, som må have været et ideelt sted for 
jægerstenalderbefolkningen. For ca. 4.500 år siden lukker fjordmundingen 
til. Det blev et nor, en sø og efterhånden en mose, Maglemosen. 
Der er mere end 40 fundsteder langs med ”kysten” i den gamle fjord.  
12 af disse er blevet arkæologisk udgravet. Den vigtigste og skelsættende 
udgravning fandt sted i 1975 på Bøgebakken, da Vedbæk Skole skulle  
anlægges, og grave dukkede op. Fundene fik navnet Vedbækfundene og fik 
deres eget museum ved Gl. Holtegård, som Anne Birgitte Gurlev er leder 
af. Fundene er fra jægerstenalderen, ca. 7.000 år gamle.  
Vores vandretur fører os ned i fjorden, op ad dens brinker og langs fjorden, 
således at vi får en fornemmelse af fjorden, som den var engang.  
Vedbækgravenes fundsted udpeges, og Anne Birgitte Gurlev vil fortælle 
om jægerfolket fra Vedbæk og fundene på nogle af fundstederne. Vi ser  
på det område, der er afset til et kommende museum for Vedbækfundene. 
Museumsleder Jon Voss vil på stedet fortælle om projektet 
’Vedbækfundene tilbage til Vedbæk’ og de mange nye muligheder for at 
formidle historien om Vedbækjægerne. Maglemosen er i dag fredet. Jon 
Voss vil også fortælle om naturfredning helt generelt, tørvegravning og 
brugen af vores moser. Vi viser også andre fortidsminder, som vi møder  
på vores rute. 
 
Mødested:  Parkeringspladsen ved Vedbæk Stadion, Gøngehusvej 
NB! Medbring lidt at drikke til en kort pause undervejs. Fodtøj, der kan 
tåle lidt vand og mudder anbefales. Turens længde: ca. 8 km 
Tilmelding på mail: Kkri@rudersdal.dk - fra  2. maj                       

Forårsvandretur i og omkring Vedbæk stenalderfjord 
Tirsdag den 15. maj kl. 18-21 

Museumsinspektør Anne Birgitte Gurlev, Vedbækfundene,     

museumsleder Jon Voss og Søren P. Petersen, HISTTOP,        
viser vej og fortæller. 
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Turen starter ved Jægerhuset, for enden af Dronninggårds Allé, og 
hører her om arkitekt Thorvald Gundestrups fine hus fra 1890erne, der 
var en del af hele ideen om at omdanne Næsset og til udflugtsmål og 
hoteldrift. Næste stop blive så selve “hotellet”, Næsseslottet, og byg-
ningens og haveanlægget historie tilbage til de Conincks dage vil her 
blive fortalt.  
Vi cykler forbi halvøen Luknam og passerer Kaningåden ind i Lyngby
-Taarbæk Kommune. Gennem villakvarteret omkring Parcelvej ned  
til Frederiksdal, hvor der vil blive fortalt om Carl Wesenberg-Lunds  
legendariske Furesølaboratorium, hvor studiet af livet i Furesøen blev 
fundamentet for vore dages ferskvandsøkologiske forståelse. 
Næste stop er Hjortholm - i dag et undseeligt voldanlæg, men i fordums 
tid en svært indtagelig fæstning og bolig for rigets magtfulde mænd. 
Vi krydser fæstningskanalen, passerer den gamle badeanstalt og  
holder frokost ved slusen og kanofarten i Frederiksdal.  
Slusens betydning i det gigantiske forsvar af København fra slutningen 
af 1800-tallet forklares, og spørgsmålet stilles: Var der nok vand i  
Furesøen til at oversvømme hele Lyngby/Gentofte-egnen? 
Vi kører væk fra søen og passerer Frederiksdal Slot, der daterer sig 
tilbage til 1747 som Chr. VIs gave til sin udenrigsminister J. S. Schulin. 
Slottet er stadig i Schulinfamiliens eje. 
Så kører vi op af Virum bakke til Hummeltoftevej, hvor vi satser på at 
besøge Nicolai Abildgaards sommerboligs “Spurveskjul”, men under 
alle omstændigheder fortælles stedets historie. 
Og endelig slutter vi i den gamle “Virum landsby”, som er let at  
overse, men som også har sin historie. 
Herfra er “fri leg”, dvs. man kan tage S-toget tilbage til Holte,  
eller man kan cykle hjem via Grønnevej. 
 
NB! Husk at medbringe frokost, der indtages undervejs. 
Turen gennemføres ikke hvis vejret er meget dårligt  
(så husk at opgive mailadresse ved tilmelding) 
Mødested: ved Jægerhuset 
 
Tilmelding på mail: Kkri@rudersdal.dk - fra 9. maj                       

Cykeltur, Holte, Furesøen og Virum 
Lørdag, den 26. maj kl. 10-15 

Ved Niels Peter Stilling og Axel Bredsdorff 
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Anlægsloven 1894 – en kilde 

Af Axel Bredsdorff 
 
I anledning af at Historisk Arkiv i november fik bedre forhold og flyttede 
ned på jorden er her en lille beskrivelse af ét af de fund man kan gøre i  
Arkivet: en pragtfuld tegning fra Kystbanens Anlægslov fra 1894. 
 
- Stationsterrænet ved Vedbæk er angivet med lyserød signatur og her  
bemærker man straks, at Vedbæk Stationsvej er tænkt anlagt som en for-
bindelse mellem Engvej (nu Gøngehusvej) til stationen og østpå til Strand-
vejen. Her skulle byens ny kommercielle centrum være.  
- Nord for stationen overskæringen ved Henriksholmsvej (nu Henriksholm 
Alle) hvorfra man ved at køre af mere eller mindre ufremkommelige veje 
kunne komme til Birkerød. Efter Henriksholm passerer man ”Jacobsholm”, 
der er en fejlskrivning for Frederiksholm. 
- Midt i Maglemosen ligger tørveskærsområder der hører ”til Birkerød” 
eller ”til Hørsholm”, men som formodentlig blot har været forpagtet til en 
borger i Høsterkøb/Ubberød/Sandbjerg/Rungsted. 
- Frydenlund teglværk, der blev omtalt i sidste nummer af NYT, er tydeligt 
markeret med ovne og tørrehaller. 
- Trørødvejen er planlagt med bro over banen, og gennem broen smyger 
også den ydmyge privatbane Lyngby-Vedbækbane, hvor ”Grisestien”  
i dag forløber. 
- Vedbæks oprindelige by er markeret med det tidligere toldsted 
”Miramare”, Dampskibsbroen, et Telegraffyr og en Telefon. Havnen?  
Nej det var først 20 år senere. 
- Kommunegrænsen mellem kommunerne Hørsholm og Birkerød er vist 
med blå signatur, mens herredsgrænsen mellem Lynge Kronborg Herred 
og Sokkelund Herred er vist med grøn. Her fremgår det også at allerede i 
1894 lå en del af Hørsholm Sogn afsnøret midt i Søllerød Sogn. 
- Den udskiftede Trørød landsby med tre store gårde tilbage i landsbyen. 
- Resterne af Struensees Caroline Mathildesti anes også som en lige linje 
hen over Maglemosen men forlænget mod sydøst helt ud til Strandvejen. 
Krydsningen af banen forudsattes ske i terræn, men nu er der jo bro. 
 
- Gå selv på jagt i kortet, og i Arkivet (https://www.rudersdal.dk/indhold/
historisk-arkiv-rudersdal), Biblioteksalléen 1, 2850 Nærum 
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Historisk-topografisk Selskab For Søllerødegnen   
Stiftet den 27. februar 1942 

BESTYRELSEN efter generalforsamlingen 2017 
Formand     Etnolog Anita Mikkelsen 
Sekretær/Næstformand Civilingeniør Søren P. Petersen 
Kasserer Konsulent Verner Hylby 
Redaktør Museumskonsulent, PhD Niels Peter Stilling 
Øvrige bestyrelses-                 Etnolog, MK Birgitte Schjerning Povlsen 
medlemmer:                      Kirkeværge Georg Lund 
 Lærer Sanne Rud  
 Arkitekt Steen Pedersen 
 Cand. Scient, MK Axel Bredsdorff 
 Lektor Carsten Erichsen 
 Arkitekt  Henriette Gøtstad 
Suppleanter: Studerende Christoffer Buster Reinhardt 
 It-konsulent Erik Trudsø Jespersen 

Bygningen er privatejet og adressen er tilmeldt folkeregistret. Desværre er ejeren 
ikke længere i stand til at bo på adressen og er derfor flyttet på plejehjem. Ejerens 
mulighed for at vedligeholde ses tydeligt. 
I HISTTOP har vi naturligvis haft øje på fænomenet i lang tid, og set hvordan det er 
gået ned ad bakke. Vi har også fået flere henvendelser og tilskyndelser til at gøre 
noget ved det. Men så længe at myndighederne kan oplyse, at ejendommen er privat-
ejet og tilmeldt folkeregistret, kan vi ikke gøre andet end at konstatere, at det ikke er 
blevet bedre i en årrække. Ellers kan man kun håbe på at ejendommen bliver solgt til 
en, der vil det bedre, og at ”værdigheden” igen vil skinne igennem.  
Vi skylder alle hinanden at vise os fra den bedste side, som der lægges op til i  
Rudersdals kommunes arkitekturpolitik. Denne kan ses, hentes og læses på  
Kommunens hjemmeside. 

Egebækvej 105, Gl. Holte, af Steen Pedersen 

Så sørgeligt ser det ud, dette lille 
engang så smukke hus fra 1827. 
Lidt historie har det også, men 
ikke mere end det blot er beva-
ringsværdigt i klasse 4, i SAVE 
registreringen fra 1992.  
 
Bevaringsværdighed 4 giver ikke 
mulighed for at stille krav til ny-
byggeri, men det ville være dej-
ligt om nogen ville passe på arki-
tekturen og historien.  
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NYT FRA RUDERSDAL MUSEER 

Rudersdal Museer har fået nyt logo og ny hjemmeside!  
Logoet, som består af et bomærke, der repræsenterer museets 
tre afdelinger, og navnetrækket i en klassisk, oval indfatning. 
Bomærket bygger på et forlæg fra arkitekt Steen Nielssons 
hånd – forlægget har i de senere år kunnet ses på etiketterne på 
Mothsgårdens valnøddesnaps!  

Mothsgården/Nyere tid 
I kraft af to millioner kr. i fondsstøtte fra Louis Hansen Fonden og et øget kom-
munalt tilskud til projektet kan Rudersdal Museer nu realisere den nye permanente 
udstilling. Vi arbejder for fuldt tryk med forberedelserne, heriblandt EU-udbud, 
og holder tidsplanen, vil den nye udstilling om hovedtrækkene i vort områdes  
historie kunne åbne ved årsskiftet 2018/2019.  
•  Særudstilling: ”Kongens skov – Folkets skov” (åben hele 2018) 
Tag med på en rejse ind under de brusende trækroner og bliv klogere på Ruders-
dals mange forskellige skove. Her har parforcejagtselskaber jaget i de kongelige 
skove. Her blev driften af skoven revolutioneret. Her hentede bønderne gærdsel 
og brændsel. Her arbejdede skovenes folk. Oplev de skove der er med til at gøre 
Nordsjælland til noget ganske særligt, på rejsen gennem de sidste 400 års brug af 
skovene af konge, bonde og borger. 
 Særudstilling: ”Folkedragten til hverdag og fest” (åben forår 2018) 

Udstillingen skildrer egnsdragten i perioden 1770-1870. Egnsdragterne er opstået 
i samspil mellem levn fra ældre tider, påvirkning fra moden og de nyskabelser, 
som bønderne frembragte. De mest karakteristiske træk ved de danske folke-
dragter er de håndvævede stoffer i en fantasifuld vrimmel af mønstre, udført af 
landsbyvæverne. Udstillingen består af et antal dragtkopier i halv størrelse,  
udført af tekstilekspert Esther Grølsted.  
Vedbækfundene: 
På Vedbækfundene er der arbejdet med forberedelsen af projektet 
”Vedbækfundene tilbage til Vedbæk”, som i 2017 bl.a. resulterede i en samlet 
profil for projektet. Vi er p.t. i færd med at sondere terrænet hos forskellige fonde. 
På Vedbækfundene kan man ud over den faste udstilling af de unikke jægerstenal-
derfund ”Vedbækfundene - et jægerfolk for 7.000 år siden” og udstillingen om 
Rudersdals oldtid p.t. se særudstillingen ”Fund fra Motorvejen”, om de spænden-
de arkæologiske fund fra Museum Nordsjællands udgravninger i forbindelse med 
udvidelsen af Helsingørmotorvejen. 
Historisk Arkiv 
2017 har budt på en stor og glædelig omvæltning for Historisk Arkiv for  
Rudersdal Kommune, som i efteråret kunne tage nye lokaler i brug i Nordlængen  
i Nærum - Biblioteksalléen 1. Her er etableret ny læsesal og kontorfaciliteter  
– og ikke mindst har vi fået koblet Museets bibliotek med Arkivets bibliotek,  
således at vi kan stille en unik samling af lokalhistoriske og mere generelle,  
historiske værker til rådighed for publikum i vores nye lokalhistoriske studiecenter.  
Se mere på hjemmesiden!                                                 www.rudersdalmuseer.dk 

http://www.rudersdalmuseer.dk


Returneres ved varig adresseændring 
 

Nye medlemmer til Historisk-topografisk Selskab? 

Kender du nogen, som interesserer sig for vores lokale historie og bevaringen af 
kommunens kulturhistoriske værdier? Giv vedkommende et medlemskab som ga-
ve.  

Afsender: 
Historisk-topografisk Selskab 
for Søllerødegnen 
Rudersdal Museer,  
Biblioteksalléen 5 
2850 Nærum 
 

År 2018 

Indmeldelse i Historisk-topografisk Selskab for  
Søllerødegnen 
kan ske ved at gå ind på www.histtop.dk - sende en mail til 
Kkri@rudersdal.dk eller ringe  til sekretariatet på Rudersdal Museer  
tlf. 46 11 56 53 
Husk at opgive navn - adresse - tlf. - og e-mail 
(Årligt kontingent for 2018 er 290 kr. – inkl. Søllerødbogen) 0
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