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Peter M.M.Christensen, Frederiksdalsvej 139A, 2830 Virum
Morten Trommer, Morlenesvej 10, 2840 Holte

Byvandring i det gamle Nærum
Lørdag d 17. september kl.15 til ca.16.30
Med Susanne Viby

I slutningen af 2010 udkom bogen Os fra Nærum med 30 beretninger fra familier, der boede i Nærum i 1930`erne og 1960`erne,
redigeret af Susanne Viby, Erling Rasch og Georg V. Rasmussen.
Med udgangspunkt i beretningerne i bogen vil Susanne Viby føre
os rundt i Nærums gamle bydel. Vi vil høre om de forskellige huse og steder, se fotos og måske møde nogle af de gamle nærumborgere.
Vi begynder på Nærum Hovedgade ved Grisestien, og så går turen forbi Nærum Gl. Skole og Peder Møllers Stald-gravplads. Vi
hører om adventisterne, Schou, danseskolen, cykelhandler
Svendsen, fragtmand Andersen, Lars Olsens varehus og meget,
meget andet. Her er flere stikord for turen:
Sprøjtehuset, Kroen, gadekæret, Benbrækkerstræde, Andelsbageriet, skjortefabrikken. På Lindeallé karkludefabrikken, togbanen
og Byagerens tegnestiftfabrik, Brüel og Kjær og aldersrenteboliger. På vejen tilbage: Nærum Avlsgård og den gamle station.
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Mødested: P-plads ved Nærum Hovedgade og Grisestien
Begrænset deltagerantal.
Tilmelding: Sekretariatet, Rudersdal Museer tlf. 45 80 20 46

Aktivitetskalender Efteråret 2011
11. september: Åben Boplads, Vedbækfundene - se side 6
13. september: Foredrag om cykling - se side 7 og 15*)
17. september: Byvandring i det gamle Nærum - se side 2-3*)
2. oktober: Hørsholm Slotshave og museum - side 4-5*)
11. oktober: Fyraftensrundvisning i udstilling på Mothsgården
- se side 7*)
27. oktober: Foredrag om Vejnavne - se side 8
15. november: Historien under København, foredrag - se side 9
*) Husk tilmelding, og at melde afbud i tilfælde af forfald
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Vandretur i Hørsholm Slotshave og
Besøg i Hørsholm Egns Museum
Søndag den 2. oktober kl. 14.00 - ca.16.00
Ved museumsinspektør Lisbet Hein
Parken omkring Hørsholm Kirke har en spændende historie:
Den blev oprindeligt anlagt som have til kongehusets sommerresidens i Hørsholm. Anlægget har rødder langt tilbage i tiden, men fik
sin endelige form i 1730’erne og 40’erne, da Christian 6. og hans
dronning Sophie Magdalene lod et nyt Hirschholm Slot opføre.
Selv om slottet blev revet ned for 200 år siden, kan man i haven
stadig ane omridset af det oprindelige barokanlæg.
MØDESTED: foran Hørsholm Kirke.
Vi går en tur i haven og hører undervejs om slottets og havens historie. Vi får udpeget, hvor slotsbygningerne lå – foruden lysthuse,
terrasser og andre anlæg. Vi skal
undervejs også høre om begivenhederne i ”Hirschholm-sommeren”
1771, hvor Struensee regerede landet fra Hørsholm, og hvor haven
spillede en stor rolle i hoffets liv.
Under forbehold for, at der ikke er
en kirkelig handling, skal vi indenfor i Hørsholm Kirke, der blev opført i 1823 på det sted, hvor slottet
havde ligget. Kirken blev tegnet af
arkitekten C. F. Hansen.
(se C. F. Hansens tegning til venstre).
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Luftfoto af Hørsholm, 1989

Turen slutter med et besøg på Hørsholm Egns Museum.
Museet er delt i 2 tidsafsnit. Den ene udstiller dels billeder og
genstande med tilknytning til Hirschholm Slot, dels beskriver det
andre lokalhistoriske begivenheder.
Den anden del omhandler fund fra jægerstenalderen, for 7500 år
siden, specielt fra udgravninger ved Nivå-bugten, der er parallelle
med fundene fra Vedbæk. Særlig værd er det at se det rekonstruerede 5-år gamle stenalderdrengs hoved.
Begrænset deltagerantal
Tilmelding:
Sekretariatet Rudersdal Museer
tlf. 4580 2046

Slotshaven i forfald i 1797
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Åben Boplads på Vedbækfundene
Søndag d. 11. september mellem kl. 11 og 16
Tag familien med på en tidsrejse 7000 år tilbage i tiden
Tag børn og børnebørn med på en tur tilbage til jægerstenalderen og
tag del i livet på bopladsen foran Vedbækfundene v. Gl. Holtegård.
Entré til bopladsen 20 kr.
Entré og aktivitetsbadge 50 kr.
Den giver adgang til museets
spændende udstilling, vildsvinejagt kl. 13 og til at deltage i alle
aktiviteterne i værkstederne, hvor
man kan lave ting lige som dem,
der blev brugt i jægerstenalderen.
Du kan:
- lave din egen flintkniv hos
flinthuggeren Matteo
- sy din egen skindpung af kaninskind
- lave en lille bådformet lampe af ler
- lave din egen brumme – et af de ældste musikinstrumenter
- skyde efter vildsvin med bue og pil
- lave fantastiske smykker med skindsnore, dyretænder og fjer.
Derudover vil der være mulighed for at købe kaffe, the, saft
og sandwich.
Åben Boplads er en gentagelse
af sidste års store succes, hvor
Historisk– topografisk Selskab
for Søllerødegnen i samarbejde
med Vedbækfundene og Kulturgalaksen, Rudersdal Kommune
tog initiativ til arrangementet.
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Cykelsport gennem et halvt århundrede
Foredrag ved cykeleksperten Henrik Elmgreen
Tirsdag den 13. september kl.19.30 i Sognegården
Henrik Elmgreen har i mange år har haft en
fremtrædende rolle indenfor cykelsporten. I
flere år var han Tour de France-ekspert i TV2
studiet og har også kommenteret fra diverse
VM og andre konkurrencer for både DR og
TV2.
Cykling har altid haft en meget central plads i hjertet
hos Henrik Elmgreen. Cyklingen har givet ham oplevelser, de fleste kun drømmer om. Han har mødt alle
de store navne fra bøgerne og samtidig sat sit fingeraftryk på cykelsporten. Om alt dette og mere til fortæller
han i foredraget, som er ledsaget af et rigt billedmateriale.
NB. Foredraget er arrangeret af Rudersdal Museer,
men er gratis for medlemmer af Historisk-topografisk
Selskab - tilmelding nødvendig,
senest den 7. september til Museet tlf. 4580 2046

Billedet: Hans E. Andreasen, fra Gl. Holte vandt DM 1951

Fyraftensrundvisning på udstillingen Landevejens Helte
på Mothsgården den 11. oktober kl. 17
Svend Christensen, souschef på Rudersdal Museer, viser rundt i
udstillingen, der fortæller cykelsportens historie. Der kan ses fotos, plakater og høres historier om lokale cykelklubber, om cykling som motion og om eliten. Læs også side 15 under Museet.
Begrænset deltagerantal. Tilmelding: Sekretariatet, Rudersdal
Museer på tlf. 45 80 20 46 senest mandag den 10. oktober.
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Vejnavne i den gamle Søllerød Kommune
Foredrag ved Arkivleder Martin Dahl
Torsdag den 27.oktober kl. 19.30 i Søllerød Sognegård
I forbindelse med udgivelsen af bogen ”Vejnavne i den gamle
Søllerød Kommune fortæller Martin Dahl om arbejdet med bogen
og tillige om overvejelser og tendenser ved navngivning af kommunens veje. Vej- og byudvikling vil kort blive gennemgået, og
nogle af de mest underfundige vejnavne omtales. Hele foredraget
illustreres med nogle af de mange billeder af vejene før og nu,
som Historisk Arkiv ligger inde med.
I 1975 skrev afdelingsleder i Søllerød Kommunes vejafdeling Sofus Larsen
(1902-83) et manuskript om kommunens vejnavne og deres betydning og
oprindelse. Manuskriptet udkom aldrig, men har siden da fungeret som redskab for borgere og fagfolk til forståelse af egnens kulturarv og topografiske
forhold. Nu har arkivarerne på Historisk Arkiv for Rudersdal Kommune,
Rudersdal Museer, taget sig kærligt af manuskriptet og gjort det klar til udgivelse. I den forbindelse er samtlige oplysninger verificeret og justeret, og
værket er desuden blevet suppleret med en lang række illustrative fotos.

NY
BOG

Værket er udfærdiget af medarbejderne på Historisk Arkiv, og

udgives af Historisk-Topografisk Selskab for Søllerødegnen.
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Historien under København
- hvad metrobyggeriet afslørede Foredrag ved Museumsinspektør Lene Høst-Madsen
Tirsdag den 15. november kl. 19.30 i Søllerød Sognegård
Lene Høst-Madsen er projektleder på metrocityring-udgravningerne og vil fortælle om nogle af de spændende oplysninger om Københavns historie, som udgravningerne til metroen har afsløret .

Arkæologien og
Metroen
København er en by i udvikling. I 2018 skal den nye
Metro-cityring være færdig.
Der er tale om det største
infrastrukturelle tiltag på
dansk jord til dato. Det vil
medføre gener for alle i hovedstaden, men er en enestående chance for at erhverve ny viden om byens historie.
Københavns Museum står for de arkæologiske undersøgelser i forbindelse med
metroen. Der er særligt store forventninger til tre lokaliteter:
Kongens Nytorv. Det arkæologiske arbejde på Kongens Nytorv er næsten afsluttet. Her har halvandet års arbejde bibragt væsentligt nyt i form af spor af
beboelse fra Vikingetiden og befæstningens udvikling blandt andet i form af
byens østlige befæstningsport, og en tidlig palisade befæstning.
Rådhuspladsen er en anden af byens markante pladser, som får en metrostation.
Det arkæologiske arbejde blev påbegyndt i foråret 2010. Her finder vi spor af
vikingetids bebyggelsen og af den vestlige del af middelalderbefæstningen
samt den vestre port ud af byen.
Gammel Strand. Stationsgruben på Gammel strand er placeret midt i middelalderhavnen og vil uden tvivl bibringe væsentlig viden om den maritime udvikling af byen. De arkæologiske udgravninger er så småt gået i gang, men hovedudgravningerne kommer først til at finde sted i 2012.
Når Metroen står klar, vil Københavns historie have fået tilføjet adskillige nye
lag af viden. Det gælder ikke kun for de tre stor udgravninger i den indre by,
men for udgravningen af alle stationerne, der kommer til at ligge i byens
brokvarterer. De vil være med til at skabe et mere nuanceret billede af byens
opland.
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Søllerødbogen 2011
er nu alle vore medlemmer i hænde. En meget stor del af bøgerne
er bragt ud af en gruppe af vore medlemmer, som på den måde har
sparet Selskabet for store portoudgifter.
MANGE TAK for hjælpen
”Hvad Skovsøen Gemte” - - om Palle Rosenkrantz, Danmarks første
kriminalforfatter.
Baronen, juristen og ikke mindst forfatteren Palle Rosenkrantz (1867-1941)
huskes først og fremmest for værket
”Hvad Skovsøen Gemte” fra 1903.
Ikke kun fordi bogen var en velskrevet og underholdende roman, men
også fordi den var Danmarks første
rigtige kriminalroman. Men Rosenkrantz´ bibliografi rækker meget videre end til ”Hvad Skovsøen gemte”.
Faktisk var han den mest producerende forfatter i sin samtid! Over 80 bøger samt stribevis af avisartikler,
oversættelser, radiohørespil, filmmanuskripter og skuespil blev det til for
den flittige forfatter. Historien om Palle Rosenkrantz er samtidig historien
om en baron, der gik fallit, og som trods karrieren som jurist måtte supplere
sin indkomst som levebrødsforfatter for at klare dagen og vejen. Som ivrig
debattør røg han tilmed i konflikt med den etablerede samfundsorden og
særligt med retssystemet, som han opfattede som udemokratisk og arrogant.
Palle Rosenkrantz efterkommer har afleveret hans arbejdsarkiv til Historisk
Arkiv for Rudersdal Kommune.
Den farverige historie om Palle Rosenkrantz´ liv og levned kan nu granskes
på Historisk Arkiv for Rudersdal Kommune. Hans omfattende arkiv rummer
både hans manuskripter og personlige brevvekslinger med flere af hans samtids fremtrædende personer. Desuden kan Palle Rosenkrantz´ gravsted besøges på Søllerød Kirkegård.
- Martin Dahl, arkivleder
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Historisk-topografisk
Selskab
For Søllerødegnen

BESTYRELSEN

efter generalforsamlingen 2011
Formand
Sekretær/Næstformand
Kasserer
Redaktør
Øvrige
Bestyrelsesmedlemmer

Suppleanter

Etnolog Anita Mikkelsen
Civilingeniør Søren P. Petersen
Chefkonsulent Henrik Støtt
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
Arkivar Morten Trommer
Ingeniør Jan Britze
Cand.mag. Martin Wilson
Lærer Sanne Rud

Får du Selskabets elektroniske nyhedsbreve?
Selskabets hjemmeside finder du ved at gå ind på www.rudersdalmuseer.dk,
klik på Mothsgården, dernæst på samarbejdspartnere, og på Historisktopografisk Selskab for Søllerødegnen og nederst i spalten på Tilmelding til
MEDLEMSORIENTERING.
Du kan også tilmelde dig ved at sende en mail til sekretæren på
Birs@rudersdal.dk - husk at opgive navn og adresse.
Hvis du ikke kan huske, om du har meldt dig, kan du roligt gøre det igen, da
dobbelt optagelser slettes.
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Referat af ordinær generalforsamling
Torsdag 26. maj 2011 i Søllerød Sognegård
som Niels Peter Stilling skal have stor tak for
redaktionen af.
Referent: Søren P. Petersen
I 2010 har vi desuden støttet udgivelsen af
”Os fra Nærum”, redigeret af bl.a. Susanne
1 Valg af dirigent
Viby,
Erik Helmer Pedersen blev valgt som diriOg i december udkom også Landskabsmalerigent. Han konstaterede, at generalforsamlin- er fra Rudersdalegnen 1785-1952”, med Niels
gen var lovligt indkaldt i hht. vedtægterne §4 Peter Stilling som redaktør og en af forfatterstk.2.
ne . Begge bøger har været omtalt i ”NYT fra
lokalhistorien” og blev tilbudt medlemmerne
2 Formanden, Anita Mikkelsens berettil fordelagtig pris.
ning om Selskabets virksomhed
Vores helt egen udgivelse kommer forhåbentDen udførlige årsberetning kan I som altid
lig i slutningen af året: ”Vejnavne i Søllerød”.
læse i Søllerødbogen, men i år først i august I 1975 skrev Sofus Larsen en vejnavnebeskrimåned.
velse, som Historisk Arkiv har taget udDet er et stort arbejde at udgive en så profes- gangspunkt i og har opdateret og suppleret
med billeder – og det er vi meget glade for og
sionel og indholdsrig bog på omkring 200
ser frem til at kunne udgive.
sider – det tager tid.
Der udgives i øjeblikket meget historisk litte- Arrangementer
ratur og uddeles priser eksempelvis årets hi- Men det er også på andre områder end de
trykte, at vi har været flittige i det forløbne år
storiebog. I 2010 blev som nr. 1 valgt
– og det er med de arrangementer, vi har kun”Hundemordet i Vimmelskaftet”, af Peter
net tilbyde medlemmerne, og som vi, når det
Henningsen fra Frilandsmuseet og af Ulrik
har været muligt, har dubleret og glædet os
Lange, der handler om 1700-årenes Købenover interessen.
havn, men om vrangen af tilværelsen, ikke
Tidspunktet for årets første arrangement, beden smukke side.
- og som nr. 2 blev valgt ”Erindringssteder i søget i Dehns palæ i marts måned, viste sig at
Danmark” – om monumenter og mindesmær- være særdeles velvalgt – for desværre brændte det flotte palæ i Bredgade den 5. maj, og
ker af Inge Adriansen,
- begge bøger med emner, som Selskabet har store dele af det smukke interiør, vi havde
nydt, blev ødelagt.
arbejdet meget med i år.
Foråret 2010 koncentrerede vi os om Holte.
Når jeg nævner disse bøger, er det fordi de
afspejler lidt af den store, generelle interesse, Niels Peter Stilling holdt foredrag om Holte
og dets udvikling gennem tid og for fulde
der er for historie i disse år, og som også
huse, og Morten Trommer tog medlemmerne
mærkes i vores selskab, hvor fremmødet til
på en fin byvandring. Og endelig var der en
arrangementerne har været rigtig stort.
cykeltur med Peter M. Christensen ud til moBogudgivelser
Historisk-topografisk Selskab har også foku- numenterne ved Næsseslottet.
Ligeledes i foråret 2010 guidede arkæolog
seret på bogudgivelser i 2010.
Ole Lass Jensen og museumsinspektør Lisbet
Væsentligst naturligvis den årlige udgivelse
af vores ”Søllerødbog”, en bog af høj kvalitet, Hein 40-50 medlemmer gennem Rude Skov,
Til stede var ca. 140 medlemmer
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hvor der blev vist spor fra oldtiden, fiskedamme fra 1700-tallet m.m.
Vores generalforsamling sidste år blev afsluttet med Niels Peter Stillings foredrag over
emnet ”Landskabsopfattelsen gennem tiderne
med udgangspunkt i Søllerødegnens topografi
og maleri”.
Årets Sensommerudflugt gik til Helsingør
med kulturværft og byvandring, Hammermølle
i Hellebæk og Gurre slotsruin. Efteråret bød
desuden på flere foredrag.
Jette Baagøe, museumsdirektør ved Dansk
Jagt- og Skovbrugsmuseum fortalte spændende om Jagt i de nordsjællandske skove, om
parforcejagt og de nordsjællandske skoves
kandidatur til UNESCOs liste over verdensarv.
Med udgangspunkt i Museets udstilling
”Global Country Houses” skildrede Niels Peter Stilling i ord og billeder den florissante
periode. Og sidst på året havde Lisbet Hein fra
Hørsholm Egns Museum i et foredrag sat fokus på Danmarks første pressehetz, som gik
ud over Caroline Mathilde og Struensee.
Besøget inde på Christiansborg, hvor Niels
Peter Stilling fortalte ”hele danmarkshistorien” ud fra Bjørn Nørgårds Gobeliner og om
Christiansborgs repræsentationslokaler, blev
en succes – der måtte to besøg til for at tilfredsstille efterspørgslen.
Åbne arrangementer
De senere år har vi desuden arbejdet med det,
vi har kaldt åbne arrangementer, da de henvender sig til alle interesserede borgere. De er
tilrettelagt sammen med andre kulturinstitutioner, som fx Kommunens Kulturgalakse, Søllerød Menighedsråd ved Georg Lund og museet
– og vi forsøger at rette tilbuddene mod familier med børn.
I foråret var der et påskearrangement, som vi
har haft før i Søllerød Sognegård, i efteråret
var det arrangementet ”Åben Boplads” om
jægerstenalderen på Vedbækfundene, som ca.
200 besøgte.
Andre aktiviteter
Selskabet har naturlig også på en række andre
områder levet op til sit formål.

Bevaringsudvalget under Selskabet har læst og
kommenteret lokalplaner og holdt øje med
landskabelige og arkitektoniske værdier – at
disse ikke forringes. Dette er mere udførligt
beskrevet i min skriftlige beretning, og det er
også omtalt i Søllerødbogen 2010.
Bevaringsudvalget består nu af Carl Steen
Berggreen og Jan Britze.
”Partnerskabet til bevaring af de historiske
monumenter i Rudersdal Kommune” , et samarbejde mellem kommunen, ”Birkerød Historiske forening” ved Marius Hansen og vores
selskab, har været meget aktiv i 2010.
I foråret fik vi ”de talende skilte” i jorden, og
senere på året foreslog jeg på vore vegne, at
der blev udarbejdet en folder med kort over de
talende monumenter, så endnu flere af kommunens borgere kunne få glæde af dette nye
tiltag med audioguide ved nogle af vore monumenter. Folderen ligger på stolene i aften – og
alle kan hente den på bibliotekerne .
Vi håber, I vil bruge den i sommerens løb.
I løbet af efteråret er det hensigten at udvide
antallet af ”talende monumenter” med en 7-8
stk. Ligesom jeg har foreslået, at vi så på muligheden af at udarbejde noget undervisningsmateriale om de talende monumenter, som
skolerne kunne bruge.
”NYT fra lokalhistorien”, vores blad udkom
som sædvanligt i februar og i september.
Mailservice benyttes nu af 230 medlemmer.
Hvis I ønsker mails, så send en mail til vores
sekretær, Birgit Simonsen, på museet –
Birs@rudersdal.dk.
Tilskud fra kommunen
Selskabet har modtaget 45.000 kr. fra Rudersdal Kommune i støtte til vores arbejde i 2010
og tilsvarende i 2011, sidste år af den 3-årige
driftsaftale.
Hjemmesiden
Vi har i en række år haft hjemmeside under
Museets hjemmeside,
www.Rudersdalmuseer.dk, men en ændring
har vanskeliggjort anvendelsen. Vi arbejder
derfor mod at få egen hjemmeside – og vi har
forlængst sikret os domænenavnet
HISTTOP.dk
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Til sidst er der en stor tak til museet og til
Arkivet og deres personale for et fint samarbejde med vores selskab samt til kulturafdelingen i kommunen.
Beretningen blev godkendt.

3. Regnskab og budget

ne kan reduceres betydeligt, hvis der melder
sig et tilstrækkeligt antal frivillige uddelere.
Administrationen er øget med omkostningerne til etablering af hjemmesiden på
30.000 kr.
Budgettet blev vedtaget.

4. Fastlæggelse af kontingent

Henrik Støtt foreslog at fastholde kontingentet for 2011 på samme størrelsen som 2010,
Kassereren Henrik Støtt gennemgik det ud- dvs. 250 kr./år.
delte regnskab, som trykkes i Søllerødbogen. Det blev vedtaget.
Der har været en massiv tilgang af nye med5. Indkomne forslag
lemmer, således at vi i dag har 1080 medlemmer.
Der var ikke indkommet forslag.
De vigtigste punkter i regnskabet:
6. Valg ifølge vedtægterne
 Resultat på ca. 24.000 kr.
På valg var:
 Kommunens tilskud er 45.000 kr.
Til bestyrelsen blev genvalgt/valgt:
 Forsendelsesomkostninger holdes nede
Henrik Støtt genvalgt
Morten Trommer
ved hjælp af frivillige uddelere. Stor tak.
valgt
Der er udbetalt et støttebeløb på 10.000 kr.
Jan Britze
valgt
til Susanne Vibys bog: ”Os fra Nærum”.
Georg Lund
valgt
Spørgsmål fra salen
Første suppl.
Martin Wilson valgt
Ejner Hoff: Den faktiske renteindtægt
Sanne Rud
valgt
afviger meget fra det budget- Anden suppl.
Revisorer:
Lis Vorsting genvalgt
terede beløb for 2010 på
4000 kr.
Henrik:
Budgetbeløbet er en fremBirgitte Warming, Ernst Goldschmidt og
skrivning fra 2008. Siden har Jørgen Langebæk var på valg, men ønskede
situationen ændret sig.
ikke at fortsætte.
Regnskabet blev godkendt.
Anita takkede de tre for deres indsats i beBudgettet 2012
styrelsen og for foreningen.
Kasserer Henrik Støtt gennemgik det uddelte 7. Eventuelt
budget for 2011 med følgende bemærkninAnita nævnte, at Svend Balslev, der været
ger:
aktiv i foreningen, døde for kort tid siden.
 75.000 kr. er budgetteret i tilskud fra
Anita opfordrede til, at man melder sig frikommunen. Det skal bl.a. dække udviklinvillig til uddeling af Søllerødbogen.
gen af en ny hjemmeside med 30.000 kr. ud
over de forventede 45.000 kr. til aktiviteter. Referatet er afkortet en smule—det fulde
referat kan læses på hjemmesiden.
 Bogsalget er sat til 10.000 kr., idet vi
forventer, at de nye bøger kan øge salget i
Efter generalforsamlingen holdt arkæoforhold til fx i år.
log Jens Vellev med stor succes foredra Omkostningerne til Søllerødbogen er
som sædvanligt budgetteret forsigtigt. Porto- get: Tyge Brahes liv på Hven og hans
en er steget, men forsendelsesomkostninger- død i Prag.

Regnskab 2010

14

NYT FRA RUDERSDAL MUSEER
Landevejens helte – Særudstilling i
anledning af VM i Cykling 2011
10. september – 15. januar 2012
Museets nye udstilling handler om
cykelsport og – motion i bred forstand. Tidsmæssigt spreder vi os over
de seneste 100 år.
Den besøgende vil kunne se en
mangfoldighed af genstande, plakater
og fotos, der omhandler perioden fra
de ældste tider indenfor cykelsporten
og til i dag - f.eks. vises en væltepeter, den ældste cykeltype, der har været brugt til konkurrence helt tilbage
til slutningen af 1800 tallet. Vi fortæller også historier om de meget
aktive lokale cykelklubber, og motionsbølgens mangfoldige folkelige
udtryk er illustreret. Endelig koncentrerer vi os i et lokale om alt hvad der
vedrører nyere tids cykelløb for eliten, især det aktuelle VM i landevej.
I vores lille biograf vil der blive vist
filmklip og billeder fra cykelsportens
verden. Man vil også kunne se et
bredt udvalg af alle de dele og tilbehør, der vedrører cykling.
Det er en udstilling, der viser mangfoldigheden og den spændende udvikling indenfor cykelsporten og cykelmotionen gennem tiden.

Foredrag den 13. september kl. 19.30 i
Sognegården.
Cykeleksperten Henrik Elmgreen holder foredrag om den spændende udvikling indenfor cykelsporten gennem et
halvt århundrede.
Henrik Elmgreen har i mange år haft en
fremtrædende rolle indenfor cykelsporten og blev i midten af 1990’erne kendt
ansigt i den brede befolkning som fik
øjnene op for Henriks Elmgreens person og analyser. I flere år var han Tour
de France-ekspert i TV2 studiet og har
også kommenteret fra diverse VM og
andre konkurrencer for både DR og
TV2. Han har mødt alle de store navne
fra bøgerne og samtidig sat sit fingeraftryk på cykelsporten. Om alt dette og
mere til fortæller han til foredraget,
som er ledsaget af et rigt billedmateriale på storskærm.

Se på side 7 om Fyraftensrundvisning i udstillingen den 11. okt.
og om foredraget den 13. sept..
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Afsender:
Historisk-topografisk Selskab
for Søllerødegnen
Rudersdal Museer,
Mothsgården, Søllerødvej 25
2840 Holte

År 2011
Returneres ved varig adresseændring

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

Indmeldelse i Historisk-topografisk Selskab for
Søllerødegnen
kan ske ved at ringe til sekretariatet på Rudersdal Museer tlf. 4580 2046
eller sende en mail til museum@rudersdal.dk
Husk at opgive navn - adresse - tlf. - og e-mail
(Årligt kontingent fra 1/1 2011 er 250 kr. – incl. Søllerødbogen)
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Nye medlemmer til Historisk-topografisk Selskab?

