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Historisk-topografisk Selskab for Søllerødegnens 

70 års jubilæums fest 
Mandag den 27. februar kl. 19.30 

Det er i år 70 år siden, at 
Historisk-topografisk Selskab for Søllerød Kommune blev stiftet.  

Det markerer vi med en lille sammenkomst  
mandag den 27. februar kl. 19.30. 

 
Vi samles i Søllerød Kirke 

Her vil organist Klaus Lyngbye spille musik af Hartmann og Gade 
og berette om kirkens nye orgel  

 
Menighedsrådets formand Georg Lund fortæller lidt 

 om det spændende arbejde med Søllerød kirkes restaurering. 
 

Selskabet byder derefter på et glas vin og en jubilæumsmedalje i 
Søllerød Sognegård 

 
Aftenen afsluttes med causeriet 

”Søllerødbogen gennem 70 år” ved 
Niels Peter Stilling 

 

Udklip fra 1942 og 
1943 om Selskabets  
oprindelse og udgi-
velse af den første 
Søllerødbog 
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Aktivitetskalender Foråret 2012 
Den 27. februar: Selskabets 70 års jubilæum - se side 2 
Den 15. marts: Foredrag ”Hvem var Peter Lassen” - se side 4 
Den 25. marts: Forpremiere på ”En kongelig affære” - se side 5 
Den 28. marts: Foredrag  ”Hvad kan Rudersdals monumenter  
      fortælle” - se side 6 
Den 24. april: Besøg på Rigsarkivet - se side 8 *) 
Den 9. maj: Besøg i Køge - se side 9 *) 
Den 31. maj: Generalforsamling - se side 10 
Den 3. juni: Historisk rollespil - se side 12 *) 
*)  Husk tilmelding, og at melde afbud i tilfælde af forfald 

”Vejnavne Fra Aggershvile Allé til Øverødvej” 
Køb vores nye og spændende bog om vejnavne  

og støt samtidigt lokalhistorien 
 
”Vi færdes konstant på dem. Vi bor på dem. Og vi næv-
ner dem i ét væk i daglig tale. Men hvor ofte tager vi os 
tid til at stoppe op og tænke over, hvorfor de nu hedder, 
som de hedder?” - sådan begynder den nye bog om vore 
vejnavne, som Historisk-topografisk Selskab for Søle-
rødegnen har udgivet. 
 
 
Det er Caspar Christiansen og Martin Dahl der har skre-

vet bogen, som bygger på et gammelt manuskript af Sofus Larsen om vejnav-
nene i Søllerød.  
Det er første og eneste udgivelse af baggrundene for vejnavnene. Bogen inde- 
holder et enestående billedmateriale samlet af Morten Trommer og flere af de 
gamle kort helt tilbage til udskiftningskortene fra 1771. 
 
Bogen forhandles hos kommunens boghandlere til en pris af 200 kr. 

Selskabets medlemmer kan købe den til kun 100 kr., halv pris. 
På Museet, Mothsgården, på Historisk Arkiv og Vedbækfundene 
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I 1997 havde Danmark besøg af USAs præsident Clinton. Ud over sin legendari-
ske tale på Nytorv holdt han også en tale til Dronningen under frokosten i Fredens- 
borg. Ved den lejlighed nævnte han angiveligt fire af de (mange) danskere, som er 
berømte i USA: Grundtvig, Søren Kirkegaard, Karen Blixen og Peter Lassen. 
 
Hvem var Peter Lassen? 
Peter Lassen er kendt i Californien, USA, som en af de meget betydningsfulde 
pionerer, der i 1840-60 var med til at kolonisere det nordlige Californien. I lange 
perioder udforskede han området og levede sammen med indianerne; han grund-
lagde en lille by omkring sin ranch, Bosquero Rancho, som han kaldte Benton Ci-
ty. Drømmen varede ikke længe, da området blev skyl-
let væk af Sacramento River, der gik over sine breder. 
Lassen var en entreprenørtype - den første i Californi-
en, der fremstillede en fungerende savemølle, den før-
ste, der dyrkede vin i Californien m.m. Han er først og 
fremmest kendt for at have vist vejen igennem Casca-
de og Sierra Nevada bjergene, ”The Lassen Trail”, 
som blev vejen igennem det uvejsomme terræn for 
mange nybyggere.  
 
I 1859 blev myrdet under ikke helt afklarede forhold, 
som optog pressen i San Francisco mange år efter.  
Lassen har ikke efterladt sig meget på skrift, men han 
har over for flere fortalt, at han stammede fra Dan-
mark, og nogle har hørt ham sige, at han kom fra Kø-
benhavnsområdet. Historikere har senere sporet ham til 
at være født i Farum. 
Peter Lassen blev født i Farum 31. oktober 1800 som søn af et fattigt daglejerpar. I 
1830 immigrerede Lassen til USA. 

 
Den 15. marts vil Søren P. Petersen i sit foredrag i Sognegården, 
i ord og billeder fremlægge de foreløbige resultater i sin ud-
forskning af Peter Lassens liv og hans voldsomme død. 
 
 

Hvem var Peter Lassen? 
Foredrag ved Søren P. Petersen  

Torsdag den 15. marts  kl. 19:30 i Søllerød Sognegård 
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Filmen ”En kongelig affære”  er den 
lidenskabelige og forbudte affære mel-
lem dronning Caroline Mathilde og 
Chr.VII`s tyske livlæge Struensee. 
 
Det er en film, hvor passion, forræderi, 
sex og spænding udleves i dette livs-
farlige trekantsdrama. 
Mads Mikkelsen spiller hovedrollen 

som Struensee. 
Den svenske Alicia Vikander er Caroline Mathilde. 
 

”En kongelig affære” har premiere 29. marts, men vi får alle-
rede lejlighed til at se filmen i Reprisen den 25. marts. 

Program 
Først en kort introduktion af museumsinspektør Lisbet Hein 
om mindre kendte sider af  personerne og miljøet fra filmen. 
Derefter vil der være en sandwich og et glas vin eller lign. 

inden vi fordyber os i filmen. 
Pris ialt for dagen: 120 kr. 

Billetter bestilles på www.reprisen.dk fra den 11. marts 
Arrangementet er lavet i samarbejde med biografen Reprisen i Holte 

 

En kongelig affære 

Kom til forpremiere på den nye storfilm om 
Struensee og Caroline Mathilde 

I Reprisen søndag den 25. marts kl. 13 
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Niels Peter Stilling vil i ord og billeder fortælle om vore  
mange interessante monumenter. Han vil samtidigt gøre status 
over deres tilstand i dag samt det arbejde, der fortsat er nød-
vendigt for at sikre denne vigtige del af vores kulturarv.  
 
Der er i en årrække blevet arbejdet med istandsættelse og bevaring af de 
mange historiske monumenter, som er opstillet overalt i Rudersdal Kom-
mune. Arbejdet har involveret både Kommunen, Museet og Historisk to-
pografisk Selskab - også Birkerød Lokalhistoriske Forening. Allerede i 
forbindelse med udarbejdelse af Monumentguiden over Søllerød Kom-
munes monumenter i 2003 blev det åbenbart, at der var store uklarheder 
omkring ejerskab og vedligeholdelse af mange af de monumenter, som i 
tidens løb er blevet opstillet langs veje, i parker og på halvoffentlige area-
ler. Følgelig var mange monumenter dårligt vedligeholdt, komplet tilgro-
ede og i nogle tilfælde ødelagt.  
Det er derfor et vigtigt arbejde, der ligger til grund for dette foredrag, og 
der er i de senere år ydet en betydelig indsats for monumenternes vedlige-
holdelse og kendskabet til dem. 

Rudersdal Kommunes monumenter i dag 
Hvad kan de fortælle? 

Foredrag ved museumskonsulent Niels Peter Stilling 
Onsdag den 28. marts kl. 19.30 i Søllerød Sognegård 
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Nye talende monumenter i Rudersdal Kommune 
Yderligere 8 monumenter kan nu fortælle historie  

Hør historien på stedet 
I løbet  af de sidste par år har Partnerskabet (Historisk-topografisk  
Selskab, Birkerød Lokalhistoriske forening og Rudersdal Kommune) 
fået gjort nogle af vore monumenter talende.  
Der er opsat skilte med telefonnumre, som man kan ringe til og få  
fortalt historier om de personer, begivenheder, der mindes, eller har 
fundet sted netop, hvor man står. 
 
I år er der kommet nye skilte til: 

Søllerød Bybrønd  
ved Søllerød gadekær 
Leif Schiønnemann mindesten på 
Hørsholm Kongevej over for Rude-
gård Stadion 
Ib Gundelach mindeplade ved 
Skodsborg Strandvej 
Mindesten ved Havarthigården 
Frederik den VII`s grotte ved 
Skodsborg Sundhedscenter 
Axel Jernith mindesten på 
Vejlesøvej 
Selvmorderstenen ved  
Gl. Præstegård i Birkerød 
Bystævnet i Øverød 
 
BEMÆRK. 
Der er udgivet en folder med 
kort om de første 16 talende 
skilte.  
Den kan downloades på www.rudersdal.dk/detalende.  
En ny brochure kommer i løbet af året. 
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Besøg Rigsarkivet - Rigets Hukommelse 
Tirsdag den 24. april kl. 15 - ca. 16.30 

Med chefkonsulent Poul Olsen 

Siden 1582 har Rigsarkivet ligget på Slotsholmen. Det indeholder en umådelig 
mængde arkivalier fra hele landet og rummer fra i år tillige Landsarkivet for 
Sjælland. 
Her findes nutidige og meget gamle optegnelser - nazisternes medlemskartotek, 
Christian IV`s skrivebog, fra 1693 toldlisterne fra Øresundstolden, så man dag 
for dag kan følge, hvilke varer, der ankom, lige fra rug og hvede til fine handsker. 
 

På Rigsarkivet får vi først en introduktion til denne forskningsinstitution, 
hvor der gemmes alt af almenkulturel betydning. Derefter vil der være en 
rundgang med Poul Olsen, hvor vi får fremvist eksempler på arkivalier - 
også fra vores egn. 
 
Vi mødes ved Rigsarkivet, Rigsdagsgården 9, Kbh. K 
Der er begrænset deltagerantal.  
Tilmelding: Sekretariatet, Rudersdal Museer  Tlf. 46 11 56 50 
Pris 40. kr. - billet udleveres på museet. 
  

Stadfæstelsesbrev på Absalons testa-
mentariske gave til Roskilde bispestol 
(bl.a. Nærum) dat.Verona 1186 
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Køge er en by, der har forstået at værne om sin bykerne, der består af små  
byhuse fra renæssancen ca. år 1600 og som stadig fremstår velholdte og smukke. 
Kun på torvet er der sket en enkelt nedrivning og erstatning med en uskøn  
betonbygning inden man fik standset nedrivningen af bevaringsværdige byg-
ninger, der desværre har fundet sted i mange andre danske byer. 
 
Vi begynder med en rundvisning i kirken (forbehold for kirkelige handlinger), 
hvorefter Lars Nielsen på sin levende måde vil føre os igennem den centrale 
bymidte og vise os middelalderkældre, der normalt ikke er adgang til, og for-
tælle om Hekseprocessen, historien om træskoslaget, om H.C. Andersens op-
hold i byen og vise os Hotel Prinsen og det lille gule hus i Kirkestræde, hvor 
”Røde” fra Matadorserien boede med mere. 
Fra nutiden ser vi Henrik Sass Larsens tilholdssted, Hugo`s kælder. 

 
Turen varer ca. 2 timer og vi mødes ved kirken i Kirkestræde  
kl. 16.30, hvorfra der er gå afstand fra Køge S-togsstation. 
Der forefindes betalingsparkering på torvet. 
Tilmelding: Sekretariatet, Rudersdal Museer på tlf. 46 11 56 50 

 Byvandring i Køge  
Onsdag den 9. maj kl. 16.30 – ca.18.30 

Ved Køges turistchef Lars Nielsen 
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Selskabets ordinære generalforsamling 
Søllerød Sognegård, torsdag den 31. maj kl. 19.30 

Dagsorden ifølge vedtægterne 

Efter generalforsamlingen fortæller Niels Peter Stilling om 
Kunsten, Kirken og Kroen i Søllerød 

på baggrund af en maleriudstilling i Sognegården 
 

 
Efter mange års ansættelse som museumsleder af oprindeligt Søllerød Museum, 
nu Rudersdal Museer, fratræder Niels Peter Stilling sin stilling for at hellige 
sig sin forsker - og forfattergerning.  
 
Niels Peter Stilling fortsætter heldigvis i bestyrelsen for vores Selskab, så vi 
fortsat kan få glæde af hans inspirerende foredrag, såvel i Sognegården som 
på vore besøg og udflugter. 
Niels Peter har været et utroligt bånd mellem Selskabet og museet og med  
sit engagement og store viden betydet meget for Selskabet.  
Historisk-topografisk Selskab takker ham hermed for et meget fint og  
udbytterigt samarbejde. 
På Selskabets vegne. Anita Mikkelsen 

Niels Peter Stilling forlader  
Rudersdal Museer 

Men ikke Historisk-topografisk Selskab 
 
 

HUSK Sensommerudflugten søndag den 2. september 
Tilmelding starter på generalforsamlingen 

Turen går til Gavnø og omegn 
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Historisk-topografisk 
Selskab 

For Søllerødegnen 

BESTYRELSEN 

efter generalforsamlingen 2011 
Formand     Etnolog Anita Mikkelsen 
Sekretær/Næstformand Civilingeniør Søren P. Petersen 
Kasserer Chefkonsulent Henrik Støtt 
Redaktør Museumskonsulent PhD Niels Peter Stilling 
Øvrige  
Bestyrelsesmedlemmer 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  
Suppleanter Cand.mag. Martin Wilson 
 Lærer Sanne Rud 
 

Få mail om nyheder og arrangementer 
Nu er det blevet meget nemt - gå ind på vores nye hjemmeside 

www.histtop.dk 
På forsiden er der en henvisning til nyhedsbrev og tilmelding 
 
Man kan også tilmelde sig ved at sende en mail til sekretæren på 
Birs@rudersdal.dk - husk navn og adresse - eller ring på 46 11 56 50 

NB. Kontingentopkrævningen vil fra 2012 blive udsendt 15. maj 
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Danmark 1157. 
Riget er delt imellem tre mænd der alle kalder 
sig konge af Danmark 

- Svend, Knud og Valdemar.- 
I virkelighedens verden blev Knud myrdet af 
Svend under et møde på Kongsgården i  
Roskilde, og i den borgerkrig der fulgte kom 
Valdemar ud som sejrherre.. 
 
…….men tænk, hvis det var gået anderledes? 

Hvad kunne der så være sket?? 
Vil du være med til at opleve en bid blodig Danmarkshistorie med både krig,  
forræderi og heltemodige konger? 
Kunne du tænke dig at lave dit eget krigssværd og deltage i de mange slag? 
 
Du behøver ikke medbringe andet end madpakke og kamplyst.  
Rollespilsakademiet har alt udstyret med, både materialer til våbenfremstilling samt 
en masse våben og kostumer, som du er velkommen til at låne.  
Du må gerne tage dine egne våben med - blot skal de godkendes af de rollespilsan-
svarlige før brug.  
 
kl. 11.00 -12.30  Våbenværksted 
kl. 12.30 -13.00  Madpakkepause  
kl. 13.00- 15.00  ”Det store slag ” mellem Svend Knud og Valdemar i og omkring 
Søllerød Sognegård  
Alder: Børn og barnlige sjæle fra ca.  9 år    
Antal: max 50 Børn 
Pris: 20 kr. pr. deltager. Vi serverer kaffe eller saft til de tørstige helte og hjælperne   
 
Tilmelding til denne fantastiske Rollespilsdag skal ske via Kulturgalaksens  
hjemmeside www.kulturgalaksen.dk under tilbud for børn i fritiden  
 
Denne Historiske Rollespilsdag er lavet i samarbejde med Historisk-topografisk 
Selskab, Rudersdal Museer, Søllerød Sognegård, www.kulturgalaksen.dk  
 

Kom til Historisk Rollespilsdag med  
”Svend Knud og Valdemar”  

og Rollespilsakademiet  
Søndag den 3. juni kl. 11-15 - i og omkring Søllerød Sognegård  

Et tilbud til forældre, bedsteforældre og deres børn. 

http://www.kultugalaksen.dk/
http://www.kulturgalaksen.dk/
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Det har længe været et ønske for Historisk-topografisk Selskab at få sin egen 
hjemmeside, og nu er den så endelig kommet i luften. På den nye hjemmeside er 
det muligt at holde sig orienteret om arrangementer, bogudgivelser og sidste nyt 
fra Selskabet. Hjemmesiden skal ikke erstatte hverken medlemsblad eller det elek-
troniske nyhedsbrev, men derimod ses som et supplement, som giver medlemmer-
ne udvidet muligheder for information på en nemt tilgængelig måde. 
Hjemmesiden indeholder bl.a.: 

Generel information om selskabet, herunder kontaktinformation 
Arrangementer, kommende og afholdte 
Bøger og udgivelser, Selskabets aktiviteter 
Tilmelding til vores e-mail-service og til medlemskab 
Billedgalleri med fotos fra vores arrangementer. 
Referater, dokumenter, links, downloads. 

Vigtigt for os har det også været, at hjemmesidens adresse, histtop.dk, er nem at 

huske. At den har sit eget domæne, har også den fordel, at sidens indhold hurtigt 
identificeres af google og andre søgemaskiner. Alt i alt vil det medføre, at flere 
besøger siden og hurtigt lærer at værdsætte dens kvaliteter. Ikke mindst skal hjem-
mesiden være reklamesøjle, som forhåbentlig betyder, at flere får øje på vores Sel-
skab, får et hurtigt overblik om hvem vi er, ser hvilke fordel et medlemskab giver 
og ønsker ar blive medlemmer.  
Vi vil gerne videreudvikle hjemmesiden sammen med jer, derfor hører vi gerne 
fra jer med ris, ros og ønsker. E-mail-adressen til webmaster og redaktør findes på 
hjemmesiden. 
Prøv at gå på opdagelse på www.histtop.dk - god fornøjelse. 
 

www.histtop.dk 
Vores nye hjemmeside 

http://www.histtop.dk
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Fruerlund 
 

Ejendommen Fruerlund, som vi i dag kender som Nærum bibliotek, blev opført af 
Ferdinand Christensen i 1920, på grunden hvor stuehuset til Nærum Avlsgård tidligere 
havde stået. Avlsbygningerne blev foreløbig stående og vedblev at fungere som  
landbrug, og det var først med deres forsvinden i 1957, at landbrugsdriften endelig 
forsvandt fra Nærum. Det er baggrunden for, at tidligere stadsbibliotekar Annelise 
Børresen engang kunne fortælle denne lille historie fra bibliotekets første år 
(biblioteket kom til Fruerlund 1949): En kunde ringede til biblioteket med en fore-
spørgsel. Imidlertid var der en betydelig larm fra den overfor liggende avlsgård,  
hvilket fik bibliotekaren til undskyldende at udbryde: ”Jeg kan desværre ikke høre, 
hvad De siger, vi høster i dag!” 
 Larmen fra avlsgården, som generede telefonforbindelsen, kom sandsynligvis 
fra høstmaskinernes skramlen på avlsgårdens toppede brosten, som man kan opleve 
den dag i dag. (brostenene – ikke høstmaskinerne). Nærum Avlsgård blev opført i 
1865 på Nærumgårds jorder mod Dyrehaven af materialerne fra det nedlagte brygge-
ri ved Nærumgård. I 1886 erhvervede kulgrosserer Alfred Christensen avlsgården, 
som han i 1917 overdrog til sønnen Ferdinand Christensen, der som nævnt opførte ny 
hovedbygning. 
 Da avlsbygningerne måtte lade livet til fordel for Ungdomsgården, blev det 
besluttet at lade den gamle gårdsplads blive liggende, som monument over det hen-
smuldrende landbrugssamfund. Og den ligger der endnu, den ujævne gårdsplads, nu 
med Nærum Ungdomsgård på tre sider, solidt placeret på nogle avlsgårdens gamle 
fundamenter.  
 Det lokalhistoriske Arkiv, som var blevet oprettet i 1942 af overbibliotekar 
Erling Hoffmeyer, som et skrivebordsprojekt, flyttede i 1949 med biblioteket til Fru-
erlund. Her fik arkivet i første omgang plads på to mindre kontorer i hovedbygnin-
gen, og siden, i 1970, i den nordre sidebygning. I 1982 blev arkivet fysisk skilt fra 
biblioteket, for at indtage Gl.Holtegård, hvor det forblev i 15 år, indtil 1997. Herefter 
fulgte 15 år i Holte Midtpunkt, hvorefter arkivet i april 2012 iflg. planen atter skal 
tilbage til udspringet i Fruerlund. Ringen synes dermed at være sluttet.  
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NYT FRA RUDERSDAL MUSEER 
 

Udstillings- og aktivitetsplan 1. halvår af 2012 

Den 9. februar åbner Mothsgården dørene til udstillingen  
"100 udstillinger på plakaten. Mothsgårdens plakater 1974-2012". 

 
Det er museets udstilling nr. 100, og vi har derfor valgt at kaste et blik på alle 
de meget forskelligartede udstillinger der har været på Mothsgården gennem 
årene og illustrere dem med vores lige så varierede udstillingsplakater. 
 
Mangfoldige emner har været udstillet, lige fra egnshistorie, som "Da geheimeråden 
tog på landet", "Kunstnerdrømme" og "D-dag i Vedbæk" til et af museets specialer, 
små ting i sølv, med f.eks. "Fra Fabergé til Georg Jensen" og "Parfumeflaconer". Af 
andre emner er der malerier, blandt andet "Malerier fra Søllerøds guldalder" og "Børn 
tegner lokalhistorien". Med afsæt i museets store tekstilsamling har vi vist "Tidens 
kvinder. Mode i tiden 1920-1950" med en stor samling haute couture dragter, og "Sting 
på kryds og tværs" med bl.a. arbejder af Dronning Margrethe. En række andre emner 
har været teknik og mekanik, kunsthåndværk, folklore, kulturlandskabet, sport samt 
højtider. Vi fylder udstillingen med de mange plakater, hvor man vil kunne se udviklin-
gen og den store variation i museets plakatdesign gennem tiden. 
 

9. Februar- 28. maj  Særudstilling: "100 udstillinger på plakaten. Moths-
    gårsdens plakater 1974-2012"Plakatudstilling om  
    museets udstillinger.  Mothsgården. 

Februar - marts  Deltagelse i Smag på Kulturen – kulturtilbud til  
    Rudersdal Kommunes børnehaver og dagplejetilbud. 
    Vedbæk fundene deltager med arrangementet  
    Lys og mørke i jægerstenalderen.  Vedbækfundene 

April - december  Særudstilling: Fruerlund: Husets historie. Historien om 
    landstedet, der blev til hovedbibliotek. Fotos og tekst om 
    husets funktioner gennem tiden.  Arkiv 

21. juni – 21 oktober Særudstilling: Hoteller i Skodsborg. Om hotellerne og 
    livet omkring dem.  Mothsgården 

Juni – juli    Særudstilling: Birkerød Gymnasium: Fra den sorte skole 
    til moderne gymnasium. Historien om Johan Mantzius´ 
    skole fra 1868, der udviklede sig til Kostskole, Statsskole 
    og Internationalt gymnasium. Fotos fra skoleliv og –
    aktiviteter fra 1868 til i dag.  Arkiv 



Returneres ved varig adresseændring 
 

Nye medlemmer til Historisk-topografisk Selskab? 
Kender du mon nogen, som interesserer sig for vores lokale historie og bevarin-
gen af kommunens kulturhistoriske værdier? Giv vedkommende et medlemskab 
som gave.  

Afsender: 
Historisk-topografisk Selskab 
for Søllerødegnen 
Rudersdal Museer,  
Mothsgården, Søllerødvej 25 
2840 Holte 
 

År 2012 

Indmeldelse i Historisk-topografisk Selskab for  
Søllerødegnen 
kan ske ved at ringe til sekretariatet på Rudersdal Museer tlf. 46 11 56 50  
eller sende en mail til museum@rudersdal.dk 
Husk at opgive navn - adresse - tlf. - og e-mail 
(Årligt kontingent fra 1/1 2012 er 250 kr. – incl. Søllerødbogen) 
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