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Mine forfædre i krig
Tore Dinesens oldefar i slaget ved Bov 1848
malt af Niels Simonsen, Museum Sønderjylland
Her står A.W.Dinesen højt oppe til venstre og har
netop fået skudt sin hest under sig.
Se mere side 6
Redaktion: Anita Mikkelsen, Ellekrogen 8, 2950 Vedbæk
Morten Trommer, Morlenesvej 10, 2840 Holte
Martin Wilson, Lyngbygårdsvej 17 B 2. tv. 2800 Kgs. Lyngby

Københavns nyere Befæstning og
Første Verdenskrigs udbrud 1914
Foredrag ved Søren P. Petersen,
Næstformand i Fæstningskanalens Venner og i Selskabet
Tirsdag den 18. februar kl 19.30 i Søllerød Sognegård
Første Verdenskrig brød ud den 1. august 1914. Danmark var neutralt, og alligevel
mobiliserede vi en styrke på op mod 60.000 soldater. Langt de fleste var stationeret
på Københavns nyere Befæstning, der krævede mindst 45.000 soldater for at kunne
fungere. Soldaterne, eller Sikringsstyrken, som den var benævnt, kom fra hele landet
og blev indkvarteret hos private, i hoteller og naturligvis i befæstningens anlæg.
Søllerød tog også sin andel og leverede sin andel af Sikringsstyrken. Danmark var
fuldt mobiliseret under hele krigen.
København var befæstet med en søbefæstning i og langs med Øresund og en landbefæstning med Vestvolden, forter nord og syd for København. I nord var befæstningen suppleret med en forberedt oversvømmelse.
I foredraget gennemgås Københavns Befæstning, dens baggrund, etablering og anvendelse. Der lægges særlig vægt på ”Nordfronten”, herunder Søllerødegnens rolle.
I årene op til verdenskrigen havde Danmark arbejdet hårdt for at overbevise stormagterne om vores neutralitet, og som vi ved, lykkedes det at manøvrere Danmark
uden om krigsdeltagelse. For nogle var Københavns Befæstning en af årsagerne til,
at vi kunne hævde vores neutralitet. Medens den for andre var et for Danmark livsfarligt element. Planerne om og bygningen af Københavns nyere Befæstning var en
igangsætter for en bitter og langvarig forsvarskamp og forfatningskamp mellem de
danske politiske fløje, der bl.a. medførte ni år med provisoriske finanslove. Det var
disse, som betalte bygningen af Københavns nyere Befæstning fra 1885 til 1894.
Nye våben, som fx langtrækkende kanoner og fly, betød imidlertid, at Københavns
Befæstning hurtigt faldt i værdi som forsvarsanlæg.

Krigsoverløbet ved Dæmning I - syd for
Ermelunden - under opførelse 1886

2

Samme krigsoverløb efter
udgravning og restaurering 2010

Den blev derfor afviklet
ved krigens slutning og
lukket 1920.
Forsvaret beholdt en del,
en del blev solgt, og en
del blev nedrevet.
Københavns Befæstning
forsvandt efterhånden ud
af den brede befolknings
bevidsthed.
I løbet af de sidste 20 år
har flere og flere igen
Kort fra 1914, der viser befæstningsanlægget
fået interesse for at vide
mere om anlæggene.
Interessen blev yderligere styrket, da partnerskabet bestående af Realdania,
Kulturarvsstyrelsen og Naturstyrelsen i 2006 besluttede at afsætte 175 mio. kr. til
revitalisering af Københavns Befæstning.

Året 2014

Året 2014 er på flere måder et jubilæumsår. Det er 200 året for tabet af Norge i 1814, 150 år siden nederlaget til Tyskland i 1864, 100 år siden starten af
1. verdenskrig i 1914 og 75 år fra 2. verdenskrig begyndelse. Disse begivenheder har været med til at præge valget af emner for arrangementerne i år.

Aktivitetskalender Foråret 2014
(Arrangementerne er som altid kun for medlemmer)
Den 18. februar: Københavns Befæstning og 1914 - se side 2-3
Den 28. februar: Besøg på Garderhøj Fort - se side 4*)
Den 11. marts: Mine forfædre i krig - se side 5
Den 26. marts: Matador - se side 6
Den 8. april: Hørsholm Kirkegård - se side 7*)
Den 30. april: Aftentur i Geelskov - se side 8-9*)
Den 11. maj: Parken ved Frydelund Slot - se side 10*)
Den 27. maj: Generalforsamling - se side 11
*) Husk tilmelding, og at melde afbud i tilfælde af forfald
Sekretariatet tlf. 46 11 56 52, bedst kl. 13-15 eller på
Birs@rudersdal.dk NB.Tilmelding fra den 10. februar
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Besøg på det nyåbnede Garderhøjfort
Fredag den 28. februar kl. 15 -17
Garderhøjfort 4, Gentofte
Tag med på en spændende rundvisning på det nyåbnede Garderhøjfort.
Garderhøjfortet blev anlagt i årene 1886-92 som en del af Københavns Landbefæstning og er landbefæstningens største fort. Fortets opgave var at vanskeliggøre en
fjendtlig fremtrængen over Lundtofte-Sletten, flankere den nordre oversvømmelse og
være i stand til at bekæmpe fjendtligt artilleri i området øst for Furesøen og i
Dyrehavens sydkant.
Selve fortet var bygget i beton. Ovenpå var der et mindre jordlag, dækket af et lag af
store kampesten, som igen var dækket af et tykt jordlag.
Udgifterne til fortet blev finansieret ved private midler, bl.a. via foreningen "Den
frivillige Selvbeskatning til Forsvarets Fremme", i daglig tale kaldet "Fædrelandets
Forsvar". I årene 1885-94 blev der indsamlet ca. 1 million kroner. Pengene kom bl.a.
ind ved mærkesalg, lotteri, basarer og optræden. Da Garderhøjfortet blev overdraget
til krigsminister Bahnson, blev det ikke foræret til staten som ejendom, men kun
udlånt så længe, at Københavns Landbefæstning blev opretholdt.
Ved landbefæstningens nedlæggelse i 1920 overlod udvalget brugsretten til
Krigsministeriet. Fortet er siden blevet anvendt både som ammunitionsmagasin og
øvelsesplads for forsvaret og politiet. Den 24. marts 1996 overdrog forsvarsminister
Hans Hækkerup fortet til Garderhøjfonden. Det var fondens formal at føre
Garderhøjfortet tilbage til sit oprindelige udseende, for at kunne åbne det for offentligheden.
Fortet åbnede for offentligheden i september 2013 og giver med sine udstillinger,
lavet af Experimentariet, mulighed for at opleve fortets historie med alle sanser.

Entré: 50 kr. - betaling til vores kasserer ved indgangen.
Selskabet betaler for omvisningen.
Men husk - Tilmelding: fra 10. febr.: Sekretariatet, Rudersdal Museer på
tlf. 46 11 56 52 eller på Birs@rudersdal.dk
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Mine forfædre i krig i generationer
Foredrag af Tore Dinesen
Tirsdag den 11. marts kl. 19.30 i Søllerød Sognegård
Året 2014 bliver betragtet som et ”jubilæumsår”, hvor en række krige vil
blive ”fejret” eller i det mindste mindet i radio, TV og foredrag. Det drejer
sig bl.a. om 150-året for tabet af Sønderjylland i 1864 og 100-året for starten
af 1. verdenskrig.
I stedet for faktuelle oplysninger om krigene har vi fået Tore Dinesen til at
fortælle om sin fars, bedstefars og oldefars deltagelse i disse krige, så vi kan
få del i mere personlige oplevelser. Vi vil møde slægten Dinesen i Tore
Dinesens fortælling om sin farfar, der også var Karen Blixens far, og oldefaderen, set også i et andet end krigens lys - alle 3 generationer er interessante.
Et udsnit af billedet på forsiden

Tore Dinesens oldefar, Adolf Wilhelm Dinesen,
batterichef for 5. batteri affyrede efter eget udsagn
første og sidste skud ved Dybbøl i 1848, i krigen
1848 - 50, ligesom han deltog i krigen 1864.
Tore Dinesens farfar, Adolf Wilhelm Dinesen, der
som omtalt var Karen Blixens far, var løjtnant og
deltog også i 1864-krigen, hvor han som den sidste
officer forlod Dybbøl Mølle.
Hans eventyrlige liv skildres i Tom Buk-Swientys
nye bog, ”Kaptajn Dinesen, Ild og Blod”, hvor Tore
Dinesen har kunnet bistå med data og slægtens anekdoter. Wilhelm Dinesen er også kendt fra litteraturen,
og fra Rungstedlund. Han kaldte sig Boganis og skrev
bl. a. ”Jagtbreve”.

Tore Dinesens far var Thomas Dinesen, som deltog i
skyttegravskrigen i Nordfrankrig. Han var en meget
modig soldat og modtog efter krigen det engelske Victoria Cross for exceptionel
tapperhed. Også han skrev bøger, og i det hele taget var alle 3 forfædre ikke
”krigsgale”, men landmænd, intellektuelle og forfattere.

Tore Dinesen har ligesom sine forfædre en militær uddannelse. Han er uddannet
jagerpilot i Danmark og USA, blev senere eskadrillechef. Han har været adjudant
for tronfølger prinsesse Margrethe og senere for prinsgemalen. Som det fremgår af
ovenstående er han Karen Blixens nevø og var fra 1969 –2013 leder af Rungstedlundfonden.
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Matador
I et (lokal)historisk perspektiv - ved Per Kuskner
Onsdag den 26. marts kl. 19.30 i Søllerød Sognegård

Mads Skjerns imponerende Villa i Korsbæk - i virkeligheden på Dronninggårds Allé

Erik Balling og Lise Nørgaard tog, i den store danske tv-serie Matador, fat
i en meget vigtig historisk periode i Danmark. I årene 1929-1947 skete der
nogle markante og til tider drastiske ændringer i det sociale hierarki blandt
herskabsfolk og tyende såvel i hovedstaden som i provinsen. Sidstnævnte
mistede så at sige ”sin uskyld” i den periode.
Per Kuskner har skrevet bestselleren ”Matador, mennesker, myter & minder”. Han vil i et spændende foredrag kaste lys over, hvordan (og hvorfor)
Matador blev til, og hvordan arbejdet med at finde de rette locations og
ikke mindst de rette tidshistoriske rekvisitter kom til veje.

Mads Skjerns første hus
Lars Olsens varehus på Nærum
hovedgade- ?

Med mange spændende billeder (også fra lokalområdet) og gamle effekter
fra Matador-tiden, flyver de to timer hurtigt af sted, og der vil ligeledes blive mulighed for at købe Per Kuskners bog med en signatur for 200,- stk.
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Rundvandring på Hørsholm Kirkegård
Tirsdag den 8. april 2014, kl. 16.30 - ca. 18.30.
med museumskonsulent Niels Peter Stilling
Hørsholm Kirkegård hører sammen med Søllerød til vore smukkeste kirkegårde. Kirkegårdene ved vore landsbykirker er anlagt i middelalderen. Men Hørsholm blev først et selvstændigt kirkesogn i 1790 ved udskillelse fra Birkerød
Sogn. Kirkegården i Hørsholm er derfor ikke særlig gammel. Den blev anlagt
i 1807, og som noget ganske enestående er flere af de ældste gravsteder bevaret, herunder kirkegårdens første gravsten fra 1807.
Niels Peter Stilling har i 2013 stået i spidsen for registreringen af bevaringsværdige gravsteder på Hørsholm Kirkegård. Projektet er nu afsluttet, selv
om den sidste myndighedspåtegning ved et provstesyn endnu mangler. I alt
blev over 150 gravsteder registreret. På rundturen vil Niels Peter Stilling delagtiggøre os i projektet og samtidig fortælle om en række udvalgte gravsteder
og de historier og menneskeskæbner, der knytter sig dertil. Vi skal både se
kendte folks gravsteder, som f.eks. Simon Spies specielle gravmæle og mere
ukendte mindesmærker over mennesker, hvis historie er knyttet til Hørsholmegnen.
Mange historiske personer er
gravlagt på Hørsholm Kirkegård. Her skal blot nævnes
Dinesen-slægten fra Rungstedlund, forfatteren H.C.
Branner, statsminister Poul
Hartling og digteren Thomas
Thaarup. Men vi skal naturligvis også se andre gravsteder med historie, f.eks. gravstedet for søofficeren, der
Familien Dinesens gravsted
sænkede flåden før tyskerne
fik fat i den i 1943, eller den unge maler Jerichau, der døde i Paris under første verdenskrig og mange flere. Rundturen varer et sted mellem 1½ og 2 timer
og foregår i et stille og roligt tempo, men derfor skal man alligevel have ordentligt fodtøj på.
Mødested ved hovedindkørslen til Hørsholm Kirkegård på Kirkegårdsvej.
Tilmelding: Sekretariatet, Rudersdal Museer , tlf. 46 11 56 52 eller på
Birs@rudersdal.dk Tilmelding fra den 10. februar
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Aftentur i Geelskov
Onsdag den 30. april kl.17-19
Ved Jon Voss og Søren Petersen
Turen er på 3 kilometer
Mødested: P-pladsen på toppen af Geelsbakke. Øst for Kongevejen.
Museumsleder JonVoss og næstformand Søren Petersen guider og fortæller
Tilmelding: Sekretariatet, Rudersdal Museer på tlf. 46 11 56 52 bedst kl. 13-15
eller på Birs@rudersdal.dk Tilmelding fra den 10. februar
I dag er Geelskov kendt som et væsentligt rekreativt område for især mountainbikere og hundeluftere fra nær og fjern. Kort efter 2. Verdenskrig blev
Gelskov også rammen om skihopbakken Holtekollen – et eventyr, som kun
varede i ca. 10 år, men endnu er en væsentlig identitet for skoven.
Geelskov er imidlertid også et skatkammer af minder fra vores lokalhistorie.
Den gemmer på gravhøje, hulveje, agre og skålgrubesten fra oldtiden.
Siden engang i jernalderen har der med stor sandsynlighed været skov her.
Skovbunden består af ret løst sand og ler, og jordbunden er ikke særlig velegnet til dyrkning i nutidens landbrug. Uden for skoven, hvor vi nu finder Søllerød, Nærum og Virum, er jordbunden mere frugtbar, men også vanskeligere at
bearbejde med en ard, som oldtidens bønder brugte. I den løse jord i Geelskov
var arden derimod anvendelig. Det er den sandsynlige forklaring på de mange
oldtidsagre i Geelskov. Da hjulploven vandt frem, flyttede bønderne ud på den
frugtbar jord i Virum og Nærum, og de gamle agre på den ufrugtbare jord
sprang i skov, hvor de er bevaret til vores tid.
Ca. midt gennem Geelskov går en slugt, som deler skoven i en nord-østlig og
en syd-vestlig del. Holtekollens stejle skrænt er en del af slugtens syd-vestlige
afgrænsning. Det er sandsynligt, at slugten har været
grænsen mellem en syd-vestlig beboelse, som kan være blevet til Virum, og den nord-østlige del, som er
blevet til Nærum.
Skovområdet er afgrænset til dels af søer og moser
i istidens smeltevandsdale og til dels af Virums og
Nærums dyrkningsområder. For de rejsende var der
kun få praktiske steder, hvor de kunne krydse smeltevandsdalens vådområder øst for Bastrup Sø. Et af disse overgangssteder var en vejle mellem Vejle Sø og
Søllerød Sø, sandsynlig tæt på samme sted, hvor nutidens Kongevej krydser smeltevandsdalen ud for
Johan Georg von Langen
Rudersdal Rådhus.
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I dag er Geelskov omringet af by og en del af disse har gjort indhug i skovens areal, men ser vi bort fra dette skyldes Geelskovs nuværende afgrænsning først og fremmest Johan Georg von Langen. Von Langen blev
i 1763 af overjægermester Carl Christian von Gram (med tilladelse fra
Frederik 5.) inviteret til Danmark for at få styr på kongens skove i Nordsjælland.
Kongens skove i Nordsjælland var efterhånden blevet decimeret pga. det
voksende forbrug af træ til huse, skibe, vogne, møbler og brænde. Samtidigt bevirkede bøndernes ret til, at deres dyr havde adgang til skoven, at
skoven ikke kunne forny sig. Træer blev ædt, inden de kunne spire og
vokse sig store. Von Langens løsning på krisen var, at skov og land skulle
separeres, og skovdriften skulle sættes i system. Von Langen blev installeret i Jægersborg og gik sammen med sine forstfolk straks i gang med at
kortlægge Nordsjællands kronskove. Hans første projekt blev Geelskov.
Geelskov blev omlagt til en mere rationel og ren forstlig drift. Kort efter
blev von Langen syg, og de sidste år indtil sin død i 1776 var han sengeliggende. Selvom der skulle gå 20 år, inden skovene ved skovforordningen af 1805 blev lovreguleret, så viste Geelskov vejen for den moderne
regulerede skovdrift.

Geelskov 1763, von Langen
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En vandring i parken ved Frydenlund Slot
Søndag den 11. maj kl. 14 - ca.16
Ved museumskonsulent Niels Peter Stilling
Mødested: Frydenlund Allé, ved port/porthus øst for parken og plantagen
På rundvandringen i parken vil vi høre historien om Frydenlunds grundlæggelse som lyststed i slutningen af 1600-tallet.
Derudover fortælles bl.a.
Om kong Frederik 4.s erhvervelse af lyststedet gennem hans giftermål med Anna Sophie Reventlow.
Om husets opførelse i 1720’erne ved arkitekten fra Fredensborg
J. C. Krieger.
Om barokhavens anlæggelse i midten af 1700-tallet.
Om Caroline Mathilde og Struensee på Frydenlund.
Om kronens salg af slottet og den efterfølgende ombygning af hovedhuset i 1790’erne.
Om den svenske eventyrer og frimurer Bohemans ejertid
Om Frydenlund Teglværk
Om anlæggelsen af frugtplantagen i 1907
Om Victor Borge og Haldor Topsøe og sikkert andre gode historier
Rundturen varer ca. 1½ time og foregår kun udendørs.

Derefter vil bestyrer Henrik Mortensen fortælle lidt om
frugtplantagen og driften af denne.
Tilmelding: Sekretariatet,
Rudersdal Museer ,
tlf. 46 11 56 52
bedst kl. 13-15
eller på Birs@rudersdal.dk

Tilmelding fra den
10. februar

Se mere om Frydenlund
i ”Kongehusets Boliger”
af Niels Peter Stilling
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Nye medlemmer!
- Ønsker du at støtte Historisk-topografisk Selskabs arbejde for
at bevare egnens kulturhistoriske værdier og kendskabet til dem
- Har du lyst til at deltage i Selskabets mange arrangementer,
foredrag, udflugter oplevelsesture - hvoraf de fleste er gratis
- hvert år at modtage ”Søllerødbogen”
Du kan blive medlem for kun 250 kr. om året
Send en mail til Birs@rudersdal.dk,
eller ring 46 11 56 52, sekretariatet, Rudersdal Museer
Det er også muligt at melde sig ind på vores hjemmeside

www.Histtop.dk
Her kan du også se flere oplysninger om Selskabet

Sensommerudflugten den 7. september
Turen går til Vordingborgegnen
Vi besøger kirker, borge og herregårde
Tilmeldingen begynder på generalforsamlingen
Selskabets ordinære Generalforsamling
Søllerød Sognegård, tirsdag den 27. maj kl. 19.30
Dagsorden ifølge vedtægterne
Efter generalforsamlingen fortæller museumsleder
Jon Voss om Fremtiden for Rudersdal Museer/Mothsgården
Specielt om planerne for Mothsgården efter renoveringen

Få nyhedsmail om nyheder og arrangementer
Nu er det blevet meget nemt - gå ind på vores 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 Birs@rudersdal.dk
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Historisk-topografisk
Selskab
For Søllerødegnen
Stiftet den 27. Februar 1942
BESTYRELSEN

efter generalforsamlingen 2013
Formand
Sekretær/Næstformand
Kasserer
Redaktør
Øvrige
Bestyrelsesmedlemmer

Suppleanter

Etnolog Anita Mikkelsen
Civilingeniør Søren P. Petersen
Konsulent Verner Hylby
Museumskonsulent PhD Niels Peter Stilling
Chefkonsulent Henrik Støtt
Direktør/rådgivende ingeniør
Carl Steen Berggreen
Etnolog MK Birgitte Schjerning Povlsen
Arkivar Morten Trommer
Ingeniør Jan Britze
Menighedsrådsformand Georg Lund
Cand.mag. Lars Bo Hansen
Cand.mag. Martin Wilson
Lærer Sanne Rud

OBS - ADRESSEFORANDRING
fra. den 1. marts.
Mothsgården skal renoveres, og hovedhuset
skal tømmes i løbet af februar.
Museets administration og vores sekretariat flytter til:
Biblioteksalléen nr. 3, 2850 Nærum, ved Nærum bibliotek
Telefonnummer 46 11 56 52 er fortsat det samme
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Den næste serie af historiske artikler i NYT vil omhandle de nu forsvundne bygninger og huse på vores egn. Det er historien om de bygninger som prægede gadebilledet og var en naturlig del af hverdagen for mange Søllerødborgere. Denne gang historien om:

Hotel Nyholte
På den nye Kongevej, anlagt 1764 – 1775, blev der opsat en række bomme, hvor
alle ikke-kongelige skulle betale en afgift for at passere. En sådan blev opsat for
foden af Geelsbakke i 1787. Afgiften blev brugt på at vedligeholde vejen, og derfor
blev Kongevejen hurtigt en populær trafikåre frem for områdets øvrige gamle og
elendige veje. Ejeren af (Gammel)Holtegård, Jacob Schnell, så fordelen i at flytte
sin kro- og brændevinsgård til den nye Kongevej. Derfor købte han samme år af
lokale gårdmænd en større byggegrund lige over for bommen, hvor han opførte
Nyholte Kro og Brændevinsgård i 1788. Krobevillingen faldt bort allerede i 1794,
da Schnell afhændede sin virksomhed til Jens Madsen, men fortsatte dog som
smugkro og høker. I 1840 lykkedes det Christoffer Nimb at få bevillingen tilbage
igen. Nimb-familien havde boet i Nyholte lige siden 1790, hvor Jens Jørgen Nimb
var den første forpagter af bomhuset.
Månson kommet til Nyholte
I januar 1885 udbrød der pludselig brand i Nyholte Kro, hvis hovedbygning totalt
nedbrændte. Den tomme brandtomt blev købt af den entreprenante Anders Månson,
som tilmed tidligere havde været ansat på kroen. Månson kom fra Skåne og havde
arbejdet sig op fra det rene ingenting til nu at være ejer af Ørholm kro og Hotel Rustenborg i Lyngby. Han opførte et moderne hotel i ”Schweizerstil” som stod færdigt
i 1886 med navnet Hotel Nyholte. Anders Månson havde en for den gang veludviklet sans for markedsføring af sit nye hotel. Med Nordbanens ankomst i 1864 blev
Holte et yndet udflugtsmål for det københavnske borgerskab med hotellet som naturligt samlingssted. Månson reklamerede med, at hotellet kunne servere Frederik
7.s jagtpunch, hvis ingredienser bl.a. var særligt jernholdigt vand fra en kilde i hotelhaven. Hotellet havde succes under Månson, som var kendt for at tage sig godt af
sine gæster, og han var godt hjulpet af meget begejstrede artikler i Københavns
Amtsavis. Jagtpavillonen blev i 1889 flyttet ned til Nyholte Hotel, som også selv
blev moderniseret. Værelserne blev bl.a. udstyret med styrtebade, hvilket medlemmerne af Dansk Bicykle Club kunne nyde godt af, da ca. 80 deltagere ankom til hotellet på væltepeter for at indtage deres middagsmad.

Hotel Nyholte sælges
Blot ti år efter Anders Månson havde erhvervet den tomme brandtomt solgte han
Hotel Nyholte i 1895 til H. Petersen. Stedet fortsatte som samlingspunkt for Holtes
borgere og selskabsliv, men begyndte i 1910’erne at fremstå som et utidssvarende.
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Hotellets store sal, som blev brugt til koncerter var ved fuldt hus ulidelig at opholde sig i. I 1917 overtog H.P. Nielsen Hotel Nyholte, og begyndte straks at puste liv
i de gamle bygninger. Den gamle rejsestald blev omdannet til bilværksted og udlejet til Christian R. Hedetoft, som skabte Holte Automobilcentral. Haven blev plantet om, og ud mod Kongevejen blev der bygget en helt ny udendørs serveringsterrasse med glastag. Den gamle dansesal blev revet ned, og i dets sted opført en moderne bygning med restaurant i stueetagen og teatersal på 1. sal. Teatersalen som
blev indviet i 1922 viste sig dog at være ganske uegnet til teater. Den gamle rejsestald måtte senere vige for udvidelsen af Kongevejen, og som erstatning opførte
Hedetoft en ny hovedbygning længere inde på hotelgrunden. Denne bygning kan
ses på Kongevejen den dag i dag, hvor Sloths Pejse nu holder til.
Nedgangstider
Hotel Nyholte fik i 1925 sin fjerde ejer H. P. Jørgensen, som desværre måtte se
udviklingen overhale sit Hotel. Omkring 1930 begyndte det at blive sløje tider for
Hotel Nyholte. Verdenskrisen begyndte at kunne mærkes i Holte, og søgningen
mod hotellet begyndte at falde. Der var ikke så mange landliggere mere, og københavnerne kunne nu i deres biler nå endnu fjernere udflugtsmål i Nordsjælland. Den
nye ejer opførte en tilbygning med række forretningslokaler, hvilket yderligere
svækkede indtrykket af det før så prægtige hotel. Hoteldriften blev med tiden neddroslet, men Hotel Nyholte var stadigvæk samlingspunkt for Holtes selskabsliv,
med afholdelse af koncerter, juletræsfester, vælgermøder m.m., men i 1960’erne og
1970’erne under navnet Geels kro. I 1977 var det slut. Månsons gamle hotel som i
nær ved 100 år havde præget bybilledet i Holte blev revet ned som led i moderniseringen af byen, da for den nye fodgængertunnel under Kongevejen skulle ligge der.

Historisk Arkiv
Fra 1. februar får Historisk Arkiv ny leder, Lars Bo Hansen, som senest har
været arkivar på Gentofte Lokalhistoriske Arkiv.
I forsommeren 2014 arrangerer Historisk Arkiv en særudstilling i anledning
af Nordbanens 150 års jubilæum. I forbindelse hermed afholdes en
”Historisk togtur mellem Holte og Birkerød”

yderligere informationer på www.rudersdalmuseer.dk
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NYT FRA RUDERSDAL MUSEER
Særudstilling på Mothsgården fra d. 7. februar 2014.
Særudstilling: KRIG – 1814, 1864, 1914
Den 6. februar 2014 åbner Rudersdal Museer en ny udstilling med afsæt i krigene i 1814, 1864 og 1914. Afslutningen af Napoleonskrigene i 1814 betød,
at Danmark mistede Norge efter over 400 års rigsfællesskab. Ydermere var
Danmark i 1813 gået bankerot, så krigene efterlod Danmark i en miserabel
forfatning både storpolitisk og økonomisk.
Nederlaget i 1864 var ikke bare en national katastrofe med tabet af Sønderjylland, men kostede ligeledes mange unge mænd livet, også fra Rudersdalegnen. Rædslerne under 1. verdenskrig fra 1914-1918 endevendte Europa
fuldstændigt og ledte direkte op til 2. verdenskrig. Det lykkedes Danmark at
stå uden for krigen, men ikke uden at dønninger fra krigen kunne mærkes i
hverdagen.
Udstillingen vil fortælle om krigens konsekvenser, både nationalt og i hverdagen for både soldater og civile, fra nordmændene splittet mellem Danmark
og Norge i 1814 over soldaten ved Dybbøl i 1864 til sikringsstyrken og dens
værter på Rudersdalegnen i 1914 og frem. Udstillingen vil også rumme udstyr
og våben, store og små, fra alle krigene.

Sikringsstyrken -ved Vedbæk 1914

Vedbækfundene
I skolernes vinterferie uge 7 fra lørdag d. 8. februar til og med søndag
d. 16. februar, er der som sædvanligt vinterferieaktiviteter for børn i alle
aldre på Vedbækfundene.
I marts slår Vedbækfundene dørene op for en særudstilling om amatørarkæologen Alfred Avnholt. Besøg Vedbækfundene og bliv klogere på
livet i jægerstenalderen for 7000 år siden.
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Afsender:
Historisk-topografisk Selskab
for Søllerødegnen
Rudersdal Museer,
Mothsgården, Søllerødvej 25
2840 Holte

År 2014

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.

Indmeldelse i Historisk-topografisk Selskab for
Søllerødegnen
kan ske ved at ringe til sekretariatet på Rudersdal Museer tlf. 46 11 56 52
- sende en mail til museum@rudersdal.dk - eller gå ind på www.histtop.dk
Husk at opgive navn - adresse - tlf. - og e-mail
(Årligt kontingent fra 1/1 2014 er 250 kr. – incl. Søllerødbogen)
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