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Dehns Palæ
Rundvisning tirsdag den 2. marts kl. 16.30 og kl. 18.00
Bredgade 54

Medlemmerne tilbydes et besøg i det
over 200 år gamle palæ i Bredgade.
Palæet ligger mellem Marmorkirken
og Amalienborg og indrammer sammen med tvillingepalæet, Bernstorffs
Palæ overfor, stykket op til Amalienborg. Palæerne er en væsentlig del af
den helhedsplan, som Nicolai Eigtved skabte for den nye bydel, Frederiksstaden.
Det var Baron Dehn, der byggede
palæet i 1756, men han solgte det
efter få år, og det blev senere beboet
af flere af den kongelige familie. En
anden storhedstid fik palæet, da Christopher Mac Evoy plantageejer fra
St. Croix købte og udsmykkede det,
men siden hen fik huset en omtumlet
tilværelse.
Foto: Leif Bigum Larsen

I dag ejes Dehns Palæ af Danmarks Apotekerforening og er dens hovedsæde.
Det er også apotekerforeningen, der har stået for den smukke restaurering,
hvor interiøret er ført tilbage til omkring 1800 i Mac Evoy`s tid, mens den
dejlige pragttrappe fra rokokoen er bevaret i sin oprindelige udformning.
En repræsentant for Apotekerforeningen viser rundt.
Selskabet betaler entreen for medlemmerne. Begrænset deltagerantal, tilmelding nødvendig – husk at melde afbud i tilfælde af forfald.
Tilmelding: Museet tlf. 45 80 20 46
Omvisningen varer 1 time og finder sted enten kl. 16.30 eller kl. 18.00
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Hør historien på stedet!
Monumenterne i Rudersdal Kommune har fået stemmer.
Når man færdes i Rudersdal Kommune, støder man ofte på monumenter, som
egentlig ikke siger en noget - måske en undren over, hvorfor de i det hele taget
er stillet op. I virkeligheden rummer monumenterne en meget stor del af vor
lokalhistorie, der er baggrund for vort liv i dag.
Nu er 16 af monumenterne blevet forsynet
med et skilt, der udover monumentets navn viser
et telefonnummer. Når man på sin
mobiltelefon taster nummeret, får man fortalt
historien bag monumentet - og føler sig
forhåbentlig beriget med ny historisk viden.
Et af skiltene er vist på forsiden.
Skiltene sættes op i den kommende tid.
De monumenter der foreløbigt forsynes med telefonnumre er:
Venskabsmonumentet Amicitiæ Ergo, Søjlen til Ære for Handel og Søfart og
Eremittens Farvel - i Næsseslottets Park
Genforeningsstenen - ved Rådhuset på Øverødvej
Beens bænk - ved Strandmøllen
Johan Mantzius - ved Mantziusgården
Gunnar Alsvold og Ib Laderriere - i Rude Skov
Monumenterne på Høbjerg - ved Vandtårnet, Birkerød
I.P.E.Hartmann - ved Nærum Gadekær
Jean Marmillod - ved Rudegård i vejgaflen
Carl Michelsen - på den østlige stationsplads i Skodsborg
Carls Kilde - Enrumparken over for Vedbæk Gl. Skole
Kaptajn Mollerup - på Sandbjerg
Henrik Gerner og Frederik Sibbern ved Birkerød Kirke
I 2003 udgav Søllerød Kommune ”Monumentguide” med 43 udvalgte monumenter.
Den dannede baggrund for et partnerskab mellem kommunen og Historisktopografisk Selskab for Søllerød, efter kommunesammenlægningen suppleret med
Birkerød Lokalhistoriske Forening. Partnerskabet skulle arbejde for bevaring af de
historiske monumenter og udbredelse af kendskab til dem.
På initiativ af Historisk-topografisk Selskab for Søllerødegnen søgte Partnerskabet og
fik af kommunen bevilliget midler til fremstilling af skilte ved monumenterne og til
det ”audioguidesystem”, som er beskrevet ovenfor.
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Fra Røjels Bom til Holte Midtpunkt
Foredrag ved museumsleder Niels Peter Stilling
Onsdag den 24. marts kl.19.30 i Søllerød Sognegård
Røjle og Vejle er to gamle danske ord for langstrakte kunstige forhøjninger.
Begreberne henviser med andre ord til et overgangssted eller bro over fugtige
områder. I 1580’erne lod kong Frederik 2. anlægge den første Kongevej gennem det nuværende Holteområdet, og i 1764-1775 blev den nye – nuværende
– snorlige Kongevej anlagt gennem det fortsat ubeboede område. Vejen blev
nu offentlig tilgængelig mod erlæggelse af vejafgift. Denne blev opkrævet
ved bomme bl.a. Røjels Bom ved Kongevejen vest for Øverød.
Til bommen hørte et bomhus, og ligeledes opførtes et skovløberhus og i 1780’erne en kro, der blev kaldt Ny Holte Kro. I 1864 åbnede
Nordbanen fra København over Hillerød til Helsingør. Damptoget skulle have vand fra Vejlesø, og derfor anlagdes et trinbræt ved søen. Et navn skulle
det have, men i stedet for at opkalde ”stationen” efter de nærmest liggende
landsbyer Øverød eller Søllerød kaldte man fejlagtigt stedet Ny Holte efter
kroen. Med tiden forsvandt ”Ny” og i stedet måtte den rigtige landsby Holte
tilføje ”Gammel” til sit stednavn.
Havde man ventet, at en ny bebyggelse skulle opstå ved Ny
Holte trinbræt, blev man slemt skuffet. Først 40 år senere, i 1890’erne påbegyndtes udstykningen, og i årene 1895-1914 opstod villabyen Holte.
I 1942 kom rådhuset til,
men først fremme i 1970’erne udviklede det moderne Holte sig med Holte
Midtpunkt som centrum.
Kongevejskrydset 1955

Foredraget vil gennem malerier og fotos belyse den her skitserede udvikling fra det ubeboede moseområde til en moderne villaby.
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En byvandring i Holte
Lørdag den 10. april kl. 14.00
Siden Holte Station blev anlagt i 1864, og en by begyndte at spire
frem, er der sket mange forandringer i området.
Arkivar Morten Trommer fra Historisk Arkiv vil på en rundtur i Holte
udpege og fortælle spændende ting om det forsvundne Holte, men også
om det eksisterende Holte, som alle ser til dagligt og måske alligevel
ikke ser.
Mødested på parkeringspladsen i skoven over for Rådhuset.
Tilmelding, Museet tlf. 45 80 20 46

Holte Stationsvej
1907

Holte 1962
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Sting på kryds og tværs
Rundvisning på udstillingen
Onsdag den 14. april og den 28. april kl. 17.00
”Sting på kryds og tværs” hedder Håndarbejdets Fremmes jubilæums
udstilling på Mothsgården. Siden 1960 har Håndarbejdets Fremme udgivet en kalender, ”Årets Korssting” med broderimønstre designet af
mange kendte kunstnere (se i øvrigt side 15 om udstillingen).
Håndarbejdets Fremme viser rundt på udstillingen for Selskabets medlemmer. Der kan vælges mellem den 14. april eller den 28. april. Omvisningen varer ca. en time og koster 30 kr. incl. et glas vin.
Begrænset deltagerantal. Tilmelding: Museet tlf. 45 80 20 46

En Efterlysning
Fanget på isen – drama på Øresund
Den 3. marts 1947 gik 41 mand fra Skodsborg og Vedbæk ud på det
isdækkede Øresund for at pilke torsk – en dag, de aldrig kom til at
glemme. Efter et par timers fiskeri opdagede de, at et pludseligt omslag
i vejret havde skabt revner i isen, og at de stod på en isflage, der drev
vilkårligt rundt på Øresund! Læs om mændenes videre skæbne i Søllerødbogen 2010.
Historisk Arkiv for Rudersdal Kommune efterlyser folk, der har oplevet begivenheden eller har hørt den genfortalt. Alle oplysninger, der
kan kaste nyt lys over historien, er interessante, og vi håber at få dem
med før Søllerødbogen 2010 går i trykken. Henvendelse til arkivleder
Martin Dahl på Historisk Arkiv
for Rudersdal Kommune kan ske
på tlf. 46 11 58 72 eller
e-mail arkiv@rudersdal.dk.
Sådan så det ud i Vedbæk Havn i
vinteren 1946/47, da man i februar
kunne konstatere en gennemsnitstemperatur på -7,1 grader, hvilket
stadig er dansk kulderekord for februar. I baggrunden ses Vedbæk Hotel, hvor Hotel Marina ligger i dag. Foto: Irving Jensen.
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Monumenttur for den cyklende familie
Få historien i mobilen og motion i benene.
Søndag den 25. april kl. 13 - ca. kl.15
Med Peter M.M. Christensen fra Selskabet som guide får vi præsenteret et
nyt lokalhistorisk tiltag – Audioguide – der bringer historien til de interesserede netop der, hvor det virkelig skete.
I løbet af 2010 vil en række monumenter i Rudersdal Kommune få ”talende
skilte” så man, ved hjælp af sin mobiltelefon, kan høre historien bag monumentet, mens man oplever det ”live”, som man siger på nudansk.
Læs mere om det nye initiativ på side 3.
Cykelturen, som starter på Rådhuspladsen i Holte, bringer os rundt til nogle af de ”talende monumenter”. Samtidig kommer vi til at høre en masse
andre historier og se monumenter, som først ”får mæle” senere. Det bliver
en cykeltur på et par timers varighed, med hovedvægt på Næsseslottets monumenter, som jo ligger pænt tæt i den naturskønne park. Der vil ikke blive
kørt stærkere end, at alle kan følge med, og vi holder mange pauser ved
monumenterne. Desuden bliver der mulighed for at ”skære et hjørne af” for
de, der er blevet for trætte, når vi har været hele vejen ud til Næsseslottet.
Vi andre kører gennem Frederikslund Skov for bl.a. at se ”De ungarske
træer”. Fra turens højeste punkt ”Rudersdal” triller vi ned ad bakken til vores udgangspunkt.
Mindst tre af monumenterne på
Erik Pauelsen: Eremithytten i Næsseskoven
turen skulle have
fået audioguide,
som er forfattet
og indtalt af Rudersdal Museum.
Vi mødes kl. 13
og håber at være
tilbage på Rådhuspladsen kl.
15.
Tilmelding til turen er nødvendig på Museet tlf. 45 80 20 46.
Turen er arrangeret af Historisk-topografisk Selskab for Søllerødegnen og
Kulturgalaksen (www.kulturgalaksen.dk)
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Historiens spor i Rude Skov
Vandretur
Søndag d. 2. maj kl. 14.00 – ca. 16.30
En historisk tur forbi spor af oldtidens marker fra bronzealder og jernalder, spor af den gamle kongevej, af ”fiskedammene” og et besøg i det
nedlagte Magnetiske Observatorium - se nedenfor.
Turen ledes af museumsinspektørerne
Ole Lass Jensen og Lisbet Hein, Hørsholm Egns Museum
Rude Skov er en af vore skønneste lokale skove. Skoven er meget kuperet,
og her finder man bl.a. Nordsjællands
højeste punkt, Maglebjerg (93 m.o.h.),
foruden mange større og mindre søer.
Det gør en tur i skoven vældig afvekslende. Men Rude Skov byder ikke bare
på dejlige naturoplevelser – den skjuler også et væld af oldtidsminder og
historiske spor, som vi skal se et udpluk af på vores vandretur.
Vi starter turen ved Svaneparken og
passerer kort efter Maglebjerg. Herfra
skal vi på udkig efter et fortidsminde,
som man finder særligt hyppigt i Rude
Skov – spor af oldtidens marker fra
bronzealderen og begyndelsen af jernalderen, mellem ca. 1000 f.Kr. og
100 e.Kr. Oprindelig har markerne
dækket store dele af landskabet langs
Øresund som et finmasket net. Men marksporene er kun bevaret i skovene, hvor
jorden ikke har været dyrket og pløjet i nyere tid. Mellem markerne har oldtidsbønderne haft små, enkeltliggende gårde. Spor af sådanne gårde kendes fra arkæologiske udgravninger i det åbne land, men det er næsten umuligt at finde og
udgrave dem i skovene pga. træerne. Helt nye udgravninger i Rude Skov har
imidlertid afsløret spor af en gård fra tiden lige før Kristi fødsel.
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I skoven støder vi også på sporene af landets første kongevejsnet, anlagt i
1580’erne af Frederik 2. Indtil ”den nye” kongevej blev anlagt i 1760`erne, var
det en vigtig trafikforbindelse for kongen, statsapparatet og hæren.
Omtrent midtvejs holder vi kaffepause ved bredden af Store Stubbesø. For få år
siden var her nåleskov, men nu er skoven fældet og drængrøfterne afskåret, så
området igen er blevet til en fin lille sø.
De mange søer og vandløb i skoven har gennem tiden været udnyttet til mølledrift, dambrug og en tid endda krudtværk. Fra 1708 blev dambruget drevet direkte under krongodset Hirschholm, og det blev nu for alvor sat i system. På
Hirschholm Slot fortærede hoffet vældige mængder af ferskvandsfisk fra dammene, og de fisk, der ikke blev brugt af kongehuset, blev solgt videre og var en
vigtig indtægtskilde. De kongelige regnskaber giver os et detaljeret indblik i,
hvilke og hvor mange fisk, der blev udsat, opfodret og til sidst fanget og leveret
til hoffet. I skoven kan man stadig se spor af det omfattende system af dæmninger, grøfter, fiskedamme og ”magasiner” fra dambruget.
Sidst på turen besøger vi det nedlagte Magnetiske Observatorium, der blev oprettet i 1907. Her, langt fra byens generende elektriske og magnetiske påvirkninger, foretog man nøjagtige målinger af ændringerne i jordens magnetfelt og
byggede og justerede forskellige magnestiske måleinstrumenter. I rumfartens
barndom modtog man også her radiosignaler fra de første Sputniksatellitter.

Turen er på ca. 5 km (på skovstier) og varer ca. 2½ time. Medbring gerne the eller
kaffe og lidt fortæring.
Mødested: Parkeringspladsen ved den østlige ende af Biskop Svanesvej –
Se kort

Foto side 8:
For nylig er der for første gang foretaget arkæologiske udgravninger i Rude
Skov. Bl.a. er der opmålt tværsnit gennem de gamle oldtidsmarker.
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Sikringsstyrken på Søllerødegnen
En lokalhistorisk erindring
Under 1. verdenskrig indkaldte Krigsministeriet en efter
danske forhold enorm Sikringsstyrke til landets forsvar.
Sikringsstyrken bestod til tider af op til 60.000 soldater.
De fleste havde til opgave at
sikre København og var stationeret i og omkring Københavns nyere Befæstning.
Københavns nyere Befæstning, der var blevet opført i tiden op til krigen, bestod af Vestvolden mod vest, et oversvømmelsesanlæg, forter og batterier i
nord, langs kysten og i Øresund, og linjer med pigtrådsbefæstede stillinger og
skyttegrave i en ring uden om København. For at få befæstningen til at fungere
effektivt skulle der bruges langt flere soldater, end der kunne mobiliseres fra
Københavnsområdet, hvorfor det var nødvendigt at indkalde til Sikringsstyrken fra alle dele af landet. I tilfælde af krigsudbrud skulle denne enorme styrke
indkaldes og flyttes til Københavnsområdet på kortest mulig tid - og de fleste
med jernbanen.
Befæstningsanlæggene kunne rumme en del af Sikringsstyrken, men der var
ikke kaserner o.l. plads til dem, der ikke var på vagt. En stor del af Sikringsstyrken blev fordelt i sognene i og omkring anlæggene, bl.a. i Søllerød Sogn.
Krigsministeriet tildelte et antal til de enkelte sogne, der så hver især måtte
finde ud af, hvordan soldaterne skulle anbringes. I de fleste sogne stod Sognerådet for fordelingen, men i Søllerød blev opgaven uddelegeret til grundejerforeningerne, der formodedes at have den bedste viden om de enkelte husstandes evne til at huse soldater.
En af de husstande, der i september 1914 havde to soldater boende, var Grosserer Einer Christian Mortensen på Vejlesøvej. På fotografiet ser vi en soldat i
selskab med børnene Turdis og Paul Eigil Mortensen og de to stuepiger Anna
og Paula Poulsen.
At det ikke var uden problemer at huse disse soldater, fremgår af et læsebrev
af Hans Bjarne i Søllerød Sogns Tidende fra 25. januar 1915. Hans Bjarne
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starter forsigtigt, men lidt efter lidt beskriver han generne og ender med at foreslå en løsning, hvor man er fælles om at dele byrden. Nogle udvalgte citater
fra læsebrevet viser dette:

Da vi i Sommeren og Efteraaret havde Fodfolk indkvarteret, havde vi rig lejlighed til at høre Naboer og Bekendte udtale sig om de Gener og de Glæder,
som var forbundet .… Mad, der blev udleveret …. godt nok, men det blev ikke
varieret …. Oksekød og Leverpostej den ene Dag og Leverpostej og Oksekød
den anden Dag …. de uregelmæssige Spisetider …. at lave Middagsmad til det
dobbelte Antal Personer …. ogsaa hver Dag smøre disse mange Stykker Smørebrød …. en Fællesoptræden om en Samlet Bespisning af Soldaterne …
I løbet af 1915 blev det løsningen flere steder i sognet, at man gik sammen om
opgaven: Skodsborg, Trørød og Søllerød. I Søllerød var det Søllerød Grundejerforening med Lauritz Knudsen i spidsen, der lejede sig ind i Mothsgården.
Søllerød Sogns Tidende, 17. april 1915, bragte en lille artikel om løsningen i
Søllerød:

Søllerød Grundejerforenings Soldaterhjem—Soldaterhjemmet i Mothsgaarden
havde plads til 30-40 soldater. Der var soverum og kantine med køkken, og
der var ansat en kokkepige, som skulle stå for maden og andet praktisk.
Søllerødegnen skulle ikke blot tage imod, men også stille med unge mænd til
Sikringsstyrken. En af disse var Gasmester Ernst Christian Petersen (f. 20.
marts 1880) fra Holte.
Han var en af de 82 mænd, som var installeret i Fortunfortet ved Jægersborg
Dyrehave. En anden var Peter Christensen, der på billedet (1917-18) ses hjemme for at se til sin forretning, en skydepavillon ved Søllerød Kro.
Begge fotos er stillet til rådighed af Rudersdal Arkiv.
NB. Alle, der ligger inde med billeder
eller viden om Sikringsstyrken på Søllerødegnen og som vil dele med os andre,
opfordres til at kontakte Rudersdal Arkiv eller undertegnede.
Søren P. Petersen
/ SorenPPetersen@dbmail.dk
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Historisk-topografisk
Selskab
For Søllerødegnen
Stiftet den 27. Februar 1942

BESTYRELSEN
efter generalforsamlingen 2009
Formand:
Kasserer/Næstformand
Sekretær
Redaktør
Øvrige
Bestyrelsesmedlemmer

Suppleanter

Etnolog Anita Mikkelsen
Chefkonsulent Henrik Støtt
Civilingeniør Søren P. Petersen
Museumsinspektør PhD Niels Peter Stilling
Arkitekt m.a.a. Jens Johansen
Cand.mag. Peter M.M. Christensen
Direktør/rådgivende ingeniør
Carl Steen Berggreen
Etnolog MK Birgitte Schjerning Povlsen
Cand.jur. Ernst Goldschmidt
Tandlæge Jørgen Langebæk
Cand.pæd. Birgitte Warming
Arkivar Morten Trommer
Ingeniør Jan Britze

Selskabets ordinære generalforsamling
Søllerød Sognegård, Søllerødvej 13, mandag den 31. maj kl. 19.30
Dagsorden ifølge vedtægterne.
Efter generalforsamlingen vil museumsleder Niels Peter Stilling tale om:
Landskabsopfattelsen gennem tiderne med udgangspunkt i
Søllerødegnens topografi og maleri.
Billetsalget til Sensommerudflugten begynder på generalforsamlingen
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Aktivitetskalender Foråret 2010
2. marts: Besøg i Dehn`s Palæ - se side 2 *)
24. marts: Foredrag om Holte - se side 4
10. april: Byvandring i Holte - se side 5 *)
14. og 28. april: ”Sting på kryds og tværs” - se side 6*)
25. april: Cykeltur til monumenter - se side 7*)
2. maj: Tur i Rude Skov - se side 8-9*)
31. maj: Generalforsamling - se side 12
*) Husk tilmelding til disse, og at melde afbud i tilfælde af forfald.
Har du e-mail?
Får du medlemsorienteringen?
Som tidligere omtalt i ”NYT fra Lokalhistorien” har Selskabet udvidet sin
service med udsendelse af en elektronisk MEDLEMSORIENTERING. Den
omfatter nyheder, der ikke kan nå at komme med i de to årlige udgaver af
NYT.
Man melder sig til MEDLEMSSERVICE på www.rudersdal.dk/musark
Klik på Selskabets navn i venstre spalte og på Tilmelding til MEDLEMSORIENTERING.
Hvis du ikke kan huske, om du har meldt dig, kan du roligt gøre det igen, da
dobbelt optagelser slettes.

Indmeldelse:
Historisk-topografisk Selskab for Søllerødegnen
(Årligt kontingent fra 1/1 2010 er 250 kr. – incl. Søllerødbogen)
Navn……………………………………...…………….
Adresse……………………………………...………….
Post nr. og by……………………………Tlf…………..
Mail…………………………………………………….
Udfyldes og sendes til sekretariatet på Rudersdal Museer, Mothsgården,
Søllerødvej 25, 2840 Holte, tlf. 4580 2046
eller sendes pr. mail: museum@rudersdal.dk
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Find dit historiske matrikelkort på nettet.
Kort & Matrikelstyrelsen har lagt de gamle matrikelkort på nettet.
Nu kan vi alle, til privat brug, finde noget af den mest lokale lokalhistorie
på nettet, nemlig vor egen bopæls placering på de forskellige matrikelkort,
der har været gældende de sidste par hundrede år.
Sådan skal du gøre:
1. Gå ind på Kort & Matrikelstyrelsens hjemmeside www.kms.dk
2. Klik på danmarkskortet.
3. Vælg søgefunktion fx Adresse.
4. Indtast vejnavn fx Kohavevej. Kun den første del af vejnavnet vises.
Med klik til højre i rubrikken under det indtastede vejnavn kommer en liste med alle de ”Kohavevej”er, der findes. Her vælges Kohavevej Trørød.
På listen med husnumre vælges fx 2,
5. Klik på ”Matrikelkort” i øverste linie.
6. Klik på ”Find stedet i historiske matrikelkort”.
7. På listen over historiske kort trykkes fx på ”vis” ud for kortet, der har
været gældende fra 1810 til 1855.
8. På matrikelkortet markeres (med venstre museknap) den del af kortet,
man ønsker udskrevet.
9. Tryk i øverste linie på
”Gem” og ”PDF”.
10. Der kan nu vælges målestoksforhold, skrives overskrift og notater. Klik på
”Vælg udsnit” og placer
med musen udsnittet på rette
sted og klik med musen.
Resultatet kan fx være som
på billedet, der viser Sprøjtehuset, de gamle skoler og
de omgivne huse og gårde i
Trørød 1810.
God fonøjelse!
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NYT FRA RUDERSDAL MUSEER
Fra den 6. oktober 2009 har Museet
vist udstillingen: Borgerskabets diskrete Charme. Her er der tale om en
charmerende bestanddel af den daglige borddækning, som bestemt ikke er
forsvundet fra Søllerøds og Birkerøds
spiseborde. Børn på besøg i udstillingen fortæller om, at de godt kender
til servietringe.
Der er tale om en privat samling, bag
hvilken står Inga og Ole Lachmann.
Et katalog på 159 sider kan købes
for 150 kr. (ved køb af fem : 500 kr.)
Bogen er rigt illustreret med originalfotos af Ole Tage Hartmann.
Udstillingen varer til den 28. februar
2010.
Den 23.marts åbner en ny udstilling

Sting på kryds og tværs
Årets Korssting 1960-2010
Håndarbejdets Fremme

Siden 1960 har det været en tradition for Håndarbejdets Fremme at
udgive en årskalender, ”Årets Korssting”.
Den indeholder 12 forskellige broderimønstre og en kalenderoversigt.

Kalenderne har hver deres eget tema
og er tegnet af mange forskellige kunstnere. Det har dels været designere, som
har været knyttet til Håndarbejdets
Fremmes værksted og dels aktuelle
kunstnere der har fået opgaven, bl.a.
Bjørn Wiinblad, Mads Stage, Naja Salto og Ole Kortzau. Hendes Majestæt
Dronning Margrethe har tegnet tre kalendere. Kalenderen for 2010 er designet af kunstneren Sonia Brandes. Udstillingen vil omfatte broderier fra alle
50 udkomne kalendere, samt originale
akvareller, skitser og forlæg til kalenderne. Udstillingen vil belyse udviklingen inden for broderidesignet fra 19602010.
Udstillingen åbner den 23. marts og
varer til og med 8. august 2010.
Der er 2 omvisninger for medlemmerne
den 14. og 28. april - se side 6

Foto: Ole Tage Hartmann

Sensommerudflugt - søndag den 5. september
Helsingør
fra Middelalderby til Kulturhavn
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Afsender:
Historisk-topografisk Selskab
for Søllerødegnen
Rudersdal Museer,
Mothsgården, Søllerødvej 25
2840 Holte

Nye medlemmer til Historisk-topografisk Selskab?
Kender du mon nogen, som interesserer sig for vores lokale historie og bevaringen af kommunens kulturhistoriske værdier? Giv vedkommende et medlemskab
som gave. Tal med vores sekretariat på Rudersdal Museer, Mothsgården på tlf.
4580 2046. Personligt medlemskab kan tegnes ved at bruge ”snippen” inde i dette
blad (side 13). Et medlemskab koster 250 kr/årligt incl. Søllerødbogen leveret til
døren.
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