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Besøg i Mothsgårdens nyrestaurerede hovedbygning og
den nye udstilling ”Rudersdal på lærredet”
Torsdag den 10. september kl. 16.30 - ca.18.00
med Jon Voss, Axel Bredsdorff og Niels Peter Stilling

Torsdag den 10. september vil museumsleder Jon Voss fortælle om den meget omfattende og spændende restaurering af Mathias Moths gamle bygning
fra slutningen af 1600-tallet, som er hovedbygningen i Rudersdal Museer.
Jon Voss vil vise det fine, nye og ændrede interiør frem, smukt istandsat,
malet i nye og ind imellem overraskende farver. Der vil også blive lejlighed
til at høre lidt om den fremtidige brug af såvel bygningen som haven.
I disse nye rum har museet i øjeblikket udstillingen ”Rudersdal på lærredet, Birkerød og Søllerødegnen set
gennem malerøjne”.
Her vil Niels Peter Stilling og Axel
Bredsdorff føre os rundt og fortælle
om de mange dejlige malerier, som
Rudersdal Kommune ejer, og som i
høj grad kan tegne et billede af vores
egn, vores lokalhistorie og landskabet,
som det har set ud tidligere.

Mothsgården under renoveringen

Niels Peter Stilling har selv været med til at indkøbe mange af malerierne til
kommunen, og blandt Axel Bredsdorffs familie findes flere af de kunstnere,
som har skabt de nyere af malerierne.
På udstillingen ”Rudersdal på lærredet, Birkerød- og Søllerødegnen set gennem malerøjne.” er det karakteristisk , at malerierne fra den gamle Søllerød
Kommunes område hovedsagelig er fra guldalderen og malt i 1800-tallet, i
den romantiske og virkelighedstro stil. Det er denne del af udstillingen, som
Niels Peter Stilling vil fortælle om.
Derimod er den kunst, der repræsenterer den gamle Birkerød Kommune, for
det meste fra første halvdel af 1900-tallet, og præget af en mere modernistisk
tilgang til udrykket. Axel Bredsdorff, hvis slægt ligesom han selv har sin
baggrund i Birkerød, vil bekrive noget af det gamle Birkerød, som vi kan se
på malerierne.
Tilmelding: Sekretariatet, Rudersdal Museer, tlf. 46 11 56 52 fra 3. sept.
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TAK
En rigtig stor TAK til alle de mange medlemmer, som har delt
Søllerødbogen ud i år.
Der er tale om en væsentlig indsats, som sparer Selskabet for
rigtig mange penge, og det er også rart at have kunnet være
sammen om at gøre noget af betydning.
Jazz i Reprisen
Dette er titlen på en ny bog om den rytmiske musik i Holte, Nærum og Virum i 1960`erne.
Bogen er skrevet af Jens Jørn Gjedsted, som selv
var en del af miljøet dengang.
Bogen præsenteres lørdag den 24. oktober
kl.14-16.30 i Reprisen med taler, musik med mere..
Det bliver muligt at købe billet til arrangementet
over nettet og købe bogen med rabat på dagen.
Tidspunktet for køb af billetter sendes ud til de,
der har mailservice.
Selskabet har givet tilskud til udgivelse af bogen.

Aktivitetskalender Efteråret 2015

(Arrangementerne er som altid kun for medlemmer,
men til foredragene er gæster velkommen)
Den 6. september: Sensommerudflugt til Skåne - turen er udsolgt
Den 10. september: ”Rudersdal på lærredet”, Mothsgården - se side 2*)
Den 15. september: Tur til Mølleåen - se side 4*)
Den 22. september: Søllerød Kirkegård - se side 5*)
Den 1. oktober: Modstandskampen i Nordsjælland, foredrag - se side 6
Den 27. oktober: Nordøstsjællands jernalder, foredrag - se side 7
Den 12. november: Udvandring til Amerika, foredrag - se side 8
Den 22 november: Julekrybbe, kreativt samvær - se side 9*)
*) Husk tilmelding, og at melde afbud i tilfælde af forfald
Sekretariatet tlf. 46 11 56 52 /46 11 56 50
eller pr. mail Birs@rudersdal.dk
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Udflugt til Mølleåen mellem Ørholm og Nymølle

Tirsdag den 15. september 2015 kl.17.00 -18.30.
Jon Voss, museumsleder, Rudersdal Museer - Søren P. Petersen, HISTTOP.
Mødested: P-pladsen, Ørholmvej ved Ørholm mølledam over for Ørholm Mølle.

På denne 2 km aftenvandretur fra Ørholm Mølle til Nymølle og retur fortælles
ikke blot historien om de to møller, men også historien om andre særlige forhold
og hændelser langs dette stykke Mølleå.
Forholdene på Fuurstrømmen, Mølleåen
mellem Furesøen og Øresund, var så gunstige, at strømmen kunne levere energi til
et meget stort antal kornmøller i forhold
til dens længde. Christian 4. og Frederik
3. gav gunstige forhold (merkantilismen)
for fabrikation af varer, som ellers skulle
importeres. Disse forhold skabte en række nye møller langs Mølleåen, og flere af
de gamle kornmøller suppleredes med
fabrikation af varer. Ørholm Mølle blev
omstillet til fremstilling af krudt, og Nymølle blev etableret og fremstillede jern og
kobber/messingvarer. De to møller var således med til at starte industrialiseringen i
Danmark. Det industrielle miljø, som derved opstod, tiltrak yderligere industrier.
Det er ikke helt forkert, at Mølleåen også har fået tilnavnet ”Industriens Vugge”.
De fleste industrimøller var dog meget afhængige af velviljen og de særlige privilegier fra kongemagten. Når de politiske vinde skiftede retning, førte det ofte til, at
fabrikationen skulle omlægges, eller at en mølle gik konkurs, hvilket også skete
flere gange for Ørholm og Nymølle. Med elektricitetens indførelse var industrien
ikke længere afhængig af Mølleåens vandkraft, og industrien flyttede.
På vores tur får vi ikke kun historien
om Ørholm Mølle og Nymølle, men
også nogle af de andre historier, som
er knyttet til stedet, som kulsvierruten, Nymøllemordet, Grisen og
Det danske Schweiz.
Ole Kollerøds (OK) egen skitse af Nymøllemordet
12/6-1837, hvor han skærer halsen over på kusk Lars
Pedersen (LP). Ole Hansen (OH) hjælper med at holde
fast på Lars Pedersen, medens Christian Knudsen (K)
stikker af.

Tilmelding: Sekretariatet, Rudersdal Museer, tlf. 46 11 56 52 fra den 3. sept.
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Søllerød Kirkegård

Tirsdag den 22. september kl. 16.30-18.00
Med historiker Niels Peter Stilling
Endnu engang bliver der lejlighed til at gå en tur rundt på Søllerød Kirkegård med
Niels Peter Stilling og opleve en af landets største, 8,5 ha, smukkeste og meget interessante kirkegårde og høre om de spændende og betydningsfulde borgere, der ligger
begravet her.
Rundvandringen begynder på den gamle afdeling omkring kirken, hvor vi
finder bøndernes og bypatriarkernes gamle – ofte indhegnede – gravsteder. På den
regelmæssigt indrettede afdeling 2 anlagt i 1840’erne står både monumentet over
faldne i 1864 og gravmæler for nogle af 1800 og 1900-tallets store mænd. Herfra
fortsætter vi til de terraserede afdelinger med udsigt til Søllerød Sø. Her blev flere af
landstedsejerene fra Øresundskysten begravet med vandudsigt. Naboer i livet, naboer i døden. Længere frem kommer vi til Kirkegårdens smukke rhododendronbeplantede afdeling anlagt som en slags skovkirkegård i 1930’erne. Det er såre smukt.
Vi slutter i kirkegårdens nyere afdelinger, hvor både nationalt kendte personer og mere eller mindre fremtrædende lokale personligheder er begravet. På hele
rundturen fortælles både om berømte verdensborgere og de mere lokalkendte søllerødfolk. Og vi kommer vidt omkring fra flystyrt i Grønland, faldne på Østfronten i 2.
verdenskrig, mordhistorier, verdensberømte dansere, nationale og lokale politikere,
forfattere, industripionerer og mange flere. Det er lokalhistorie set i det globale perspektiv.
I takt med byudviklingen er
kirkegården blevet udvidet på
præstegårdsjorderne. Det betyder, at gamle gravskikke og
gravkvarterer er blevet delvist
bevaret på den ældste del af
kirkegården, mens omvendt de
nyere afdelinger repræsenterer
samfundsudviklingen i 1800tallet og den hastige urbanisering i forrige århundrede selv
vor nyliberalistiske tid afspejler
sig i kirkegårdens nyeste gravminder, der udfolder sig uhindret og ubundet af snærende
traditioner og regler.
Mødested: foran Museet, Mothsgården, Søllerødvej 25.

Tilmelding: Sekretariatet, Rudersdal Museer, tlf. 46 11 56 52 fra den 3. sept.
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Besættelsen i Rudersdal og de omliggende kommuner
Torsdag den 1. oktober kl. 19.30 i Søllerød Sognegård
Fortalt af forfatter Dines Bogø

Det er et spændende foredrag om Besættelsen under
2. verdenskrig på vores egn,
som forfatter og foredragsholder Dines Bogø vil berige os med.
Der er som bekendt skrevet
utrolig mange bøger i de 70
år, der er gået siden Besættelsen i Danmark.
Forfatteren Dines Bogø har
også skrevet bøger og artikler om perioden, men han
har interesseret sig for de
personer og historier, som
ikke har været så kendt.
Billedet herover viser Nærum Kostskole på Skodsborgvej, som natten mellem den 8.
og 9. december 1943 blev sprængt i luften. Skolebygningerne var opført i 1907-1911.
I 1943 blev bygningerne beslaglagt af Den Tyske Værnemagt. Det var meningen, at
der skulle indrettes træningsskole for Schalburgkorpset, der var oprettet den 1. april
samme år. "Udensogns sabotører" ville forhindre, at tyskerne fik glæde af bygningen.
Sabotørerne ville efterligne den meget kendte aktion mod Forum på Frederiksberg den
24. august tidligere på året.
Aktionen mod Nærum Kostskole er i forhold til Forum-aktionen totalt ukendt. Lederen
af sabotageaktionen havde haft en perifer kontakt til den første Holger Danske gruppe
og modstandsorganisationen Dannevirke, men gik generelt sine egne veje. Han blev
senere mere kendt, da han blev sat i forbindelse med rovmordet på fru Meyer i Rude
Skov i oktober 1943.
I foredraget, illustreret med mange fotos, vil Dines Bogø også fortælle om dengang,
”Citronen” boede i Lyngby. Her udførte han en ret ukendt større sabotage i Søllerød og
han døde som bekendt på Jægersborg Allé. Det første clearingdrab i Danmark skete tæt
ved Lundtofte Flyveplads, hvor redaktør Carl Clemmensen blev skudt, som inden mordet var blevet afhørt gennem flere timer i en villa i Lyngby.
Gestapo havde officielt et "Stützpunkt" på Rungsted Strandvej 177, men måske disponerede Gestapo yderligere over en mindre kendt ejendom, som de anvendte til et dobbeltformål.

Det er dette og en del mere foredraget vil indeholde.
6

Nyt lys på Nordøstsjællands jernalder

Tirsdag d. 27. oktober kl. 19.30 i Søllerød Sognegård
Foredrag af arkæolog Ole Lass Jensen

Geologer og arkæologer tager
pollenprøver fra vandhullet på
den store boplads ved Langhaven

Nye arkæologiske udgravninger i
Nordøstsjælland har føjet meget
til fortællingen om de lokale bønders liv i århundrederne omkring
Kristi fødsel. Det gælder ikke
mindst de store udgravninger, der
i 2012 og 2013 blev udført i anledning af Helsingørmotorvejens
udvidelse. I foredraget fortæller
arkæolog Ole Lass Jensen om
resultaterne af udgravningerne og
de mange naturvidenskabelige
undersøgelser,der er udført i tilknytning til arkæologien.

Den største udgravning fandt sted ved Langhaven i Gammel Holte, hvor der blev undersøgt et areal på næsten syv hektar – svarende til 10 fodboldbaner. Bopladsen rummede spor af en halv snes gårde. Gårdene har én efter én afløst hinanden, så man kan
følge bygningernes udvikling gennem mere end 1000 år. I forbindelse med de ældste
gårde, der stammer fra bronzealderen, er der fundet mange efterladenskaber, bl.a. store
mængder ituslået keramik, flintredskaber og rester af støbeforme. En anden, og knap
så iøjnefaldende fundgruppe, er forkullet plantemateriale og korn, som er fundet i de
træbyggede huses stolpehuller. Kornene fortæller ikke blot, hvilke afgrøder bønderne
dyrkede, de kan også bruges til meget præcise kulstof 14-dateringer af de enkelte bygninger.
Naturvidenskabelige undersøgelser af planterester har i det hele taget spillet en stor
rolle ved udgravningerne. I udkanten af bopladsen ved Langhaven fandtes et lille
vandhul, hvor der er aflejret plante- og træpollen gennem årtusinder. Aflejringerne kan
fortælle, hvordan landskabet gradvist forvandledes, da bønderne slog sig ned på stedet
– og efter 1000 år forlod det igen.
Et særligt spændende aspekt ved udgravningerne langs motorvejen er, at bopladserne
her ligger i grænselandet mellem to forskellige landbrugs- og bebyggelsesregioner.
Det kuperede landskab mod nord omkring Birkerød og Hørsholm udgjorde den ene
region, mens slettelandet omkring Lundtofte mod syd udgjorde den anden. De forskellige landskaber resulterede tilsyneladende i forskellige landbrugs- og bebyggelsesstrategier, og det påvirkede også den materielle kultur. Derfor har udgravningerne ved
Gammel Holte både leveret overraskende fund og givet os helt nye indblik i Nordøstsjællands oldtidshistorie.
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Udvandring til Amerika fra Søllerødegnen

Torsdag den 12. november kl. 19.30 i Søllerød Sognegård
Foredrag ved Arkivar Lars Bo Hansen og historikeren
Niels Peter Stilling
I 1800-tallets sidste 30 år udvandrede 161 personer fra Søllerødegnen til de
nye oversøiske lande. Det svarer til knap 5 % af kommunens indbyggertal år
1900. I forhold til en udvandring på 10% af Danmarks samlede befolkning
ligger Søllerødegnen forholdsvis lavt, men set i et nordsjællandsk perspektiv
var Søllerød et betydeligt udvandringsområde.
Af udvandrerne var 98 mænd og 63 kvinder. Langt de fleste kom fra Mølleåindustrierne og Skodsborg, hvorfra det var arbejderne, der søgte lykken hinsides Atlanten. Den anden store gruppe tilhørte småkårsfolkene i (Gl.) Holte
og håndværkerstanden i Nærum.
I foredraget søger Lars Bo Hansen og N. P.
Stilling med billeder og især gennem de
bevarede udvandrerbreve at finde frem til
motiverne for at bryde op fra den trygge
hjemstavn. Dernæst ser vi nærmere på destinationerne for udvandringen, og hvordan
det siden gik for udvalgte udvandrerskæbner fra vor egn.
Foredraget ledsages af en række ældre billeder

Den danske farm” - en typisk dansk
landejendom i det midtvestlige
Amerika (N.P. Stilling)

Fisker i Vedbæk Jens Andersen fra
”Strandbo” med sønnerne Jens og
Foredragsholderne ser frem til spørgsmål Johan (kaptajn) udvandret omkring
1850 (historisk Arkiv)
og diskussion efter foredraget.
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Historisk-topografisk
Selskab
For Søllerødegnen

Stiftet den 27. Februar 1942
BESTYRELSEN

efter generalforsamlingen 2015
Formand
Sekretær/Næstformand
Kasserer
Redaktør
Øvrige Bestyrelsesmedlemmer

Suppleant
Suppleant

Etnolog Anita Mikkelsen
Civilingeniør Søren P. Petersen
Konsulent Verner Hylby
Museumskonsulent PhD Niels Peter Stilling
Etnolog MK Birgitte Scherning Povlsen
Direktør/rådgivende ingeniør
Carl Steen Berggreen
Ingeniør Jan Britze
Menighedsrådsformand Georg Lund
Arkivar Lars Bo Hansen
Lærer Sanne Rud
Arkitekt Steen Pedersen
Vicerektor Axel Bredsdorff
Lektor Carsten Erichsen

”Lav din egen julekrybbe”

Tilbring et par timers kreativ før-julehygge med kunstneren Mette Wille
Søndag den 22. november kl.11- ca. kl.14 i Søllerød Sognegård

Igen i år har vi arrangeret nogle kreative timer med Mette Wille, hvor der er mulighed for at fremstille sin egen ”julekrybbe”. Et år var det engle, der blev fremtryllet, sidste år var det både engle og nisser, og i år har Mette Wille ideer og materialer til figurer til julekrybben.
Alle er velkomne - fra 5 til 100 år - og det
er gratis at deltage. Arrangementet er et
samarbejde mellem Rudersdal Kommune,
Søllerød Menighedsråd og vores Selskab.
Måske kommer der også en præst eller en
anden forbi og fortælle lidt om emnet.
Tilmelding:
Sekretariatet, tlf. 46 11 56 52
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Danmark set fra luften
Det Kongelige Bibliotek (KB) har iværksat Danmarkshistoriens største lokalhistoriske projekt og på snedig vis udnyttet det engagement, som lokalhistorisk interesserede gerne stiller til rådighed. Udgangspunktet er bibliotekets enestående luftfotosamling, der i alt består af over 5,2 millioner fotos, optaget af statslige, men ikke mindst
private i perioden 1913 til 2009. De fleste vil kende Sylvest Jensens fotos (19361987), der alene har leveret 1,4 millioner fotos til samlingen. Også Landinspektørernes Lodfoto vil være kendte som nyttige redskaber for tiden efter 1961.
Ved hjælp af en række særbevillinger til KB er det lykkedes at tage hul på en offentliggørelse og lokalisering af de mange fotos. Biblioteket sørger for at digitalisere fotos og lægge dem ud på en offentlig tilgængelig hjemmeside, hvor det så er borgernes
opgave at identificere motivet og med en "nål" placere billedet korrekt på et vedhæftet "Google Map". Ud over at placere motivet, kan man tilføje, hvad man ved om motivet (gårdens navn, værkstedets art, beboernes beskæftigelse og navne osv.)
Disse oplysninger "følger" så billedet og kan suppleres, bekræftes eller problematiseres af andre lokalhistorisk interesserede. Præcis som princippet med Wikipedia: de,
der ved noget deler deres
viden med andre. Foreløbig er Fyn, Bornholm,
Kattegatøerne og den
vestlige del af Midtjylland "lagt ud", og i løbet
af 2015 er turen så kommet til Sjælland, altså
herunder Rudersdal.

Vedbæk Havn

Når de første ca. 45.000
fotos er klar, åbnes siderne for vores del af landet
- formodentlig til marts
2016. Vi giver et praj i
”Nyt”.

Inden da kan man med fordel gå ind på hjemmesiden og blive fortrolig med dens faciliteter: hvordan bliver man "aktiv" (det koster ikke noget)? hvordan tilføjer man en
tekst? hvordan lokaliseres et foto på et kort? Se under menuen: FAQ eller se den meget instruktive film om sidernes brug). Og så kan man møde alle de andre aktive lokalhistorikere (i et brugerforum) og forbløffes over, hvor aktive mange mennesker
har været! Endelig findes en instruktiv facilitet, der muliggør, at man sammenligner
et gammelt kort med det nyeste ortofoto ved gradvist at lade det ene billede overlappe
det andet. Det er kulturhistorie der vil noget. God fornøjelse på
http://www.kb.dk/da/nb/materialer/luftfoto/index.html
Axel Bredsdorff,
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Kommunens første kvindelige sognerådsmedlem.
Anna Marietta Sigvard Hansen (1871 –1954)
Anna Marietta var født ind i det bedre borgerskab på
Frederiksberg som datter af statistiker og professor V.A. FalbeHansen og hustru Anna Margrethe Veronique Hansen.
Derudover var hun niece til kvindesagsforkæmperen Ida FalbeHansen. Efter indgåelse af ægteskabet med landskabsmaleren
Sigvard Hansen i marts 1898 skiftede hun efternavn til Anna
Marietta Sigvard Hansen. Ægteparret Sigvard Hansen var blandt
de første, som bosatte sig i det nyanlagte villakvarter i Røjels
mose i Holte. Her boede de i ca. 20 år i den første villa på
Morlenesvej (det nuværende nr. 7).

Anna Marietta blev det første kvindelige medlem af Søllerød Kommunes
Sogneråd i 1913.
Hun var medlem i to valgperioder:
1.4.1913 – 31.3.1917,
hvor hun var valgt på liste B (Uafhængig
Samlingsliste)
1.4.1917 – 31.3.1921,
hvor hun var valgt på Borgerliste C
(Konservative).
Anna Marietta var husmor og beskrevet som et
stilfærdigt medlem af sognerådet. Hun gjorde især
Søllerød gamle rådhus, Søllerødvej 64
sin indsats gældende i udvalgene med sin saglighed
og sunde fornuft. Hun var i 1. valgperiode medlem af kirkegårdsudvalget, skoleudvalget,
forsørgelsesudvalget og udvalget til afhjælpning af bolignød.
I 2. valgperiode var hun medlem af forsørgelsesudvalget, skolekommissionen,
biblioteksbestyrelsen, skoleudvalget, facadeudvalget og skovudvalget. Derudover medlem af
udvalget til ophævelse af fredskovpligten for Frederikslund Skov og udvalget vedrørende
opførelse af billige boliger samt kasserer for Hjælpekassen.

Anna Marietta huskes blandt andet for følgende initiativer:
Anna Marietta markerede sig navnlig i 1918 ved at tale for bevarelse af Drewsens
Hospital frem for opførelsen af et stort moderne alderdomshjem med 25 værelser,
hvor hun ikke mente, de gamle ville føle sig hjemme.
Under sin anden valgperiode var Anna Marietta i 1918 medstifter af Dansk
Kvindesamfunds Holteafdeling og var i de 3 første år formand for denne.

Ægteskabet blev opløst i 1920, hvilket var usædvanligt på dette tidspunkt og viser, at Anna
Marietta ikke var bange for at stå på egne ben. Da hun efter skilsmissen atter tog navnet
Falbe-Hansen i brug, tyder dette på en markant personlighed med stærke familiebånd.
Anna Marietta var en selvstændig kvinde, der kæmpede for kvinders muligheder i lyset af
kvindefrigørelsen og dens første politiske sejre. Hun var således blandt de første til at drage
nytte af kvindernes sejr i forbindelse med den kommunale valgret i 1908.
Historisk Arkiv
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Selskabets ordinære Generalforsamling
Referat af mødet den 27. maj i Søllerød Sognegård

1. Valg af dirigent
Kaj Elkrog blev valgt som dirigent. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt iht. vedtægterne.
2. Formandens beretning
Den 5. maj oplevede vores medlem, Ole, at en ung mand i bussen spurgte, hvorfor
der blev flaget. Ole forklarede ham, at netop den dag var det 70 år siden, Danmark
blev befriet.
Formanden, Anita Mikkelsen, indledte sin beretningen med denne lille historie for
at illustrere behovet for historieformidling. Historieformidling og især formidling af
lokalhistorien er netop et af de vigtige formål med Selskabets arbejde.
Selskabets arrangementer og udgivelser understreger også, at det lever op til dets
formål med at formidle historie.
Resten af referatet af Anita Mikkelsens beretning gengives kun i hovedpunkter her i
referatet. Den detaljerede beretning kan ses i Søllerødbogen 2015,

Arrangementer i 2014
Første halvdel af 2014 var, som det ses, præget af 100-året for starten af
1. verdenskrig 1914 og 150-året for krigen 1864.
Søren P. Petersen: Københavns nyere Befæstning og 1. verdenskrig.
Besøg på Garderhøjfortet.
Tore Dinesen: Mine forfædre i krig i generationer.
Per Kuskner: Matador – mennesker, myter og minder.
Niels Peter Stilling: Rundvisning på Hørsholm Kirkegård.
Jon Voss og Søren P. Petersen: Aftentur i Geelskov.
Niels Peter Stilling: En vandring i parken ved Frydenlund Slot – blev dubleret.
Ordinær generalforsamling efterfulgt af Jon Voss: Mothsgården,
Rudersdal Museer.
Sensommerudflugt til Sydsjælland med besøg på bl.a. Gunderslevholm,
Gunderslev Kirke, Karise Kirke og Vallø
Niels Peter Stilling: Byvandring i Trørød med et kig på Skovly.
Omvisning i Fredensborg Slotshave.
Besøg på Nivaagaard Teglværks Ringovn.
Marita Akhøj Nielsen: Mathias Moth og hans Ordbog.
John Erichsen: Grever, baroner og husmænd – om lensafløsningen.
Niels Peter Stilling: Dansk Vestindien.
Jørgen Berg: Kunstsamling på Nærumgaard Skole.
Mette Wille: Engle og nisser.
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Andre Arrangementer
Bevaringsudvalget: holder øje med lokalplaner og kommer med bemærkninger,
når det er nødvendigt. Nogle af disse bliver hørt og andre ikke. Til de sidste hører
Lokalplan 241, hvor der på hjørnet mellem Langhaven og Malmbergsvej nedrives en række bygninger, som passede ind i miljøet, for at give plads til et dagligvarehus.
Deltagelse i Partnerskab til bevaring af historiske monumenter i Rudersdal
Kommune. - herunder arbejdet med ”de talende monumenter”.
Hvert år udgiver Selskabet Søllerødbogen med Niels Peter Stilling som redaktør
og med artikler fra flere forfattere. Stor tak til disse forfattere og til vores redaktør, Niels Peter Stilling og ligeledes en stor tak de mange, som bringer Søllerødbogen ud til medlemmerne.
Havnedagen i Vedbæk i august, hvor Selskabet er til stede og fortæller om foreningen.
Frivilligbørs i september, hvor vi byttede ydelser foreningerne imellem.
Medlemsbladet, Nyt fra Lokalhistorien, udkommer to gange årligt med beskrivelser af vores arrangementer og med små artikler.
Nyhedsservice via e-mail.
Hjemmesiden, www.histtop.dk, der blev fornyet i februar.
Vore Samarbejdspartnere
Selskabet har et fint samarbejde med Rudersdal Kommune, specielt kulturafdelingen, Søllerød Menighedsråd og kulturelle foreninger. Bl.a. har Rudersdal
Kommune tildelt Selskabet 45.000 kr. i driftstilskud. I 2015 er tilskuddet dog
blevet reduceret til 35.000 kr. pga. vores tilsyneladende store egenkapital, der i
virkeligheden er en opsparing til bogprojekter. Særligt skal det gode samarbejde
med Rudersdal Museer nævnes, med en særlig tak til Birgit Simonsen, som udfører sekretærarbejdet for Selskabet. Også tak for fint samarbejde med IdonGrafik,
der trykker Søllerødbogen og vore andre trykte materialer. Anita afsluttede med
at takke medlemmer for deres interesse og opbakning til Selskabet.
Beretningen blev vedtaget
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3.1. Regnskab
Kassereren, Verner Hylby, gennemgik det uddelte regnskab for 2014 med bemærkningerne: Kontingentindtægterne er blevet lidt mindre end forventet, hvilket skyldes, at der er færre medlemmer end forventet. Opmærksomheden henledes på, at der er 6.436 kr. i skyldige kontingenter
Udgiften til sensommerudflugten blev på ca. 2.120 kr., hvilket er noget mindre
end den forventede udgift på 4.000 kr.
Sekretærudgiften er på 46.550 kr.
Resultat 2014 blev et overskud på 5.900 kr.
Balancen er på 357.428 kr., under forudsætning af, at alle betaler deres
skyldige kontingenter.
Der var ingen bemærkninger fra salen. Regnskabet blev godkendt.
3.2 Budgettet 2016
Kassereren, Verner Hylby, gennemgik det uddelte budget for 2016 med bemærkningerne:
Der er budgetteret med 900 medlemmer.
Der er budgetteret med ca. 20.000 kr. i underskud.
Der var ingen bemærkninger fra salen. Budgettet blev vedtaget.
4. Fastlæggelse af kontingent - Bestyrelsen foreslår, at kontingentet fastholdes i
2016 med samme beløb som 2015, dvs. 250 kr./år. For at modvirke underskuddet
må det dog forventes, at kontingentet stiger i 2017. Kontingentet blev vedtaget.
5. Indkomne forslag - Der var ikke indkommet forslag. - Anita benyttede punktet til at opfordre medlemmerne til at komme med gode ideer til arrangementer.
Specielt hvor der er mulighed for at komme om bag kulissen.
6. Valg ifølge vedtægterne
Til bestyrelsen blev genvalgt:
Verner Hylby - Jan Britze - Georg Lund og nyvalgt Steen Pedersen
Morten Trommer har ønsket at udtræde af bestyrelsen.
Suppleanter: Axel Bredsdorff - Carsten Erichsen nyvalgt som suppleanter.
Revisor: Lis Vorsting blev genvalgt.
7. Eventuelt
Jens Staalby: Takkede for den positive modtagelse i Selskabet, hvorefter han
kom med sit forslag. ”Der er mange bevaringsværdige bygninger og mange bygninger med en lang historie, hvor der ved nogle af disse interessante bygninger
kunne opsættes et lille tavle med bygningens historie.
Salen udviste interesse for, at Selskabet skulle arbejde videre med forslaget.
Anita Mikkelsen takkede Martin Wilson og Morten Trommer for deres store indsats for foreningen. - Anita takkede Kaj Elkrog for varetagelse af dirigentjobbet.
Efter generalforsamlingen talte Anders Bank Lodahl om Skodsborg Badesanatorium
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NYT FRA RUDERSDAL MUSEER
Kom og se Mothsgårdens nyrestaurerede hovedbygning og den nye udstilling
”Rudersdal på lærredet. Birkerød- og
Søllerødegnen set gennem malerøjne.”
Efter mere end et års restaureringsarbejde står Mothsgårdens hovedbygning
nu endelig færdig! Rudersdal Museer
har slået dørene op til de smukke lokaler, hvor vi viser udvalgte værker fra
museets topografiske kunstsamling, der
skildrer landskabet i det, som i dag er
Rudersdal Kommune, fra 1700-tallet
og ind i 1900-tallet.
Malerierne fra den gamle Søllerød
Kommunes område er hovedsagelig fra
guldalderen; de fleste er fra 1800-tallet
og malet i den velkendte på en gang romantiske og virkelighedstro stil. Anderledes forholder
det sig med kunst fra den gamle Birkerød Kommune, som for det meste er fra første halvdel
af 1900-tallet og præget af den tids mere moderne tilgang til maleriet.
Vi viser også vores unikke samling af akvareller af Jean-Francois de Jonquieres, som har en
meget stor historisk værdi. Der er tale om en slags rejseskildringer fra det Nordsjælland, som
Jonquieres så ivrigt berejste i sine første år i Danmark. Foroven ses en af disse akvareller af
Søllerød Kirke.
I udstillingen er der malerier fra søerne, strandvejen, landstederne, vejene, landskabet og
skovene. Der er således rig mulighed for at danne sig et indtryk af, hvordan området har set
ud i tidligere tider.
På Mothsgården er der – indtil efterårsvejret for alvor sætter ind - nu også mulighed for at
slappe af i vores lille cafémiljø på gårdspladsen, og få sig en god kop kaffe, is og frugtsaft fra
lokale producenter.

Læs om Selskabets besøg på Mothsgården og udstillingen
på side 2 - husk tilmelding
Mothsgården åbner den 25. september en udstilling om
nye og gamle souvenirs i al deres mangfoldighed.
Souvenirs kan være købt eller arvet fra bedsteforældre
eller andre. Spændende, sjove eller kuriøse ting fra en
rejse, eller fra en bestemt begivenhed. Det kan være
egnsspecifikke souvenirs med hilsen fra Himmelbjerget
eller fra Colosseum i Rom, det kan være souvenirs til
personlig eller praktisk brug, som t-shirts, hatte, vaser,
kopper, piber, postkort, vin, specielle fødevarer eller
noget totalt unyttigt, men for alle souvenirs gælder det,
at de vækker følelser om noget, vi gerne vil mindes.
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Afsender:
Historisk-topografisk Selskab
for Søllerødegnen
Rudersdal Museer,
Biblioteksalléen 5
2850 Nærum

År 2015

Nye medlemmer til Historisk-topografisk Selskab?

Kender du nogen, som interesserer sig for vores lokale historie og bevaringen af
kommunens kulturhistoriske værdier? Giv vedkommende et medlemskab som 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 2015 er 250 kr. – incl. Søllerødbogen)
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