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NYT FRA RUDERSDAL MUSEER

En tur i Vedbæk By - for begyndere
Lørdag den 17. september kl. 11-13

Med Birgitte Bojsen-Møller og Per Kaare Andersen
I disse år flytter mange nye borgere til Vedbæk, der er gang i generationsudskiftningen, og der er et ikke ubetydeligt nybyggeri. For mange, der bor i
kommunens vestlige del, er Vedbæk ”nogle huse ude østpå, en strand og en
havn”. Men hvad er Vedbæk egentlig – og ikke mindst hvad var Vedbæk?
Det vil to borgere , der er vokset op i Vedbæk, nemlig Birgitte BojsenMøller og Per Kaare Andersen, gerne fortælle os andre om. Vi går en tur i
Vedbæk By, vi starter og slutter ved stationen, og undervejs vil vores to
guider fortælle om livet i Vedbæk for mere end 50-60 år siden, med et fokus
på hvilke erhvervsdrivende der var til at betjene den (store) lille by: her var
slagtere, her var købmænd, tømmerhandel, anlægsgartner, afholdshotel,
guldsmed, cykelforretninger, Carlsbergdepot, strømpeopmaskningsbutik,
skomager, boghandel, ismejeri, skrædder, banker, Magasin du Nord, grønthandlere, manufakturforretning, rulleforretning, isenkram, ostebutik, biograf,
hotel og meget mere. Gennem vores byvandring vil vi fortælle historien –
nok mest for dem, som ikke er alt for lokalkendte – derfor den lidt skæve
overskrift.
Undervejs vil Axel Bredsdorff fra HISTOP vise historiske billeder – de
fleste venligst udlånt fra Rudersdal Museum og Det Kongelige Bibliotek.

Postkort fra omkring år 1900, hvor vi
i baggrunden ser Miramara, der er den
første bygning syd for Sydstranden i
Vedbæk. Det er imidlertid ikke bygningen der fanger øjet, men den fantastiske opstilling af personer: her har vi
festklædte børn med kække stråhatte
og korte bukser, mens forældreparret
ligger henslængt på stranden i ”fuldt
ornat”: høje hatte og søndagsdress.
At de ligger direkte i tangbælterne
generer dem tilsyneladende ikke. Post-

kort fra Det Kgl. Bibliotek, udgivet af
Stenders Forlag (1909)
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Generelt
Rudersdal Museer har glædeligvis fået tilsagn om en bevilling fra Louis-Hansen Fonden på to
millioner kr. til den nye, fast udstilling i Mothsgårdens hovedbygning; en længe savnet udstilling, som skal formidle vort ansvarsområdes historie i hovedtrækkene. Rudersdal Kommune
har også givet tilsagn om i alt knap en million kr. til udstillingen. Vi arbejder p.t. på at fremskaffe de resterende midler, og håber at kunne åbne den nye udstilling ultimo 2017 eller
snarest derefter.
Mothsgården
Særudstilling: ”Tøj til højtid og fest”
For første gang i mange år vil museet bringe sin store dragtsamling i spil til en udstilling.
Udstillingen vil vise et udvalg af festlige dragter fra de sidste 100 år. Herunder en del nyindkomne kjoler, samt dåbstøj, konfirmationstøj og brudekjoler. Endvidere vil man kunne
se et udvalg fra søstrene Bredas eksklusive tøjsamling.
Særudstilling på Mothsgården fra d. 7. oktober 2016.
Entré: Voksne 30 kr., børn under 18 gratis

Vedbækfundene
Leg arkæolog i efterårsferien – prøv at udgrave et skelet.
I skolernes efterårsferie kan du lege arkæolog og prøve, hvordan det er
at udgrave skeletter. I Vedbækfundenes udstilling er der i en sandkasse
placeret en kopi af et menneskeskelet, som skal graves ud. Deltag også
i Vedbækfundenes store tegnekonkurrence, hvor det gælder om at
tegne skeletter.
Lørdag d. 15. oktober - søndag d. 23. oktober.
Entré: Voksne 30 kr., børn under 18 år gratis.
Historisk Arkiv
Historisk byvandring i Nærum.
Kom med på en historisk omvisning i Nærum, og hør om byens spændende historie og udvikling fra landsby til en by præget af erhvervsog industriområder.
Søndag d. 30. oktober kl. 13.00-14.00. Mødested:
Foran Nærum Bibliotek
Pris: Voksne kr. 60, børn under 18 gratis.
Rudersdal Museers kalender 2017
Vor nye kalender for året 2017 sælges nu fra Mothsgården og
Vedbækfundene: Pris 95 kr.

Ovenstående er et lille udpluk af de udstillinger og aktiviteter,
Rudersdal Museer kan tilbyde i det kommende halve års tid
– se mere på www.rudersdalmuseer.dk
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Tilskuddet fra Rudersdal Kommune faldt til 35.000 kr. Søllerødbogen blev billigere end
budgetteret. Resultatet for 2015 endte som budgetteret med et underskud på 19.000 kr.
Regnskabet blev godkendt.
3.1 Budgettet 2017
Kassereren, Verner Hylby, gennemgik det uddelte budget for 2017 med bl.a. følgende bemærkninger: Der er budgetteret med 900 medlemmer. Der er budgetteret med ca. 20.000 kr.
i underskud. Budgettet blev vedtaget.
4. Fastlæggelse af kontingent
Bestyrelsen foreslog, at kontingentet fastholdes i 2017 med samme beløb som 2016, dvs.
250 kr./år.
Verner Hylby meddelte, at kontingentet for 2018 sandsynligvis bliver nødt til at stige for at
modvirke underskuddet og det faldende tilskud fra Rudersdal Kommune.
Kontingentet blev vedtaget.

Nord for Vedbæk Hotel lå
”Christiansminde”, der i en kort
periode i 1901 fik krobevilling,
mens Vedbæk Hotel blev genopført
efter en brand i 1898.
Hjørneejendommen mellem Engvej
og Vedbæk Strandvej var tegnet af
Thorvald Bindesbøll og opført 1899
-1901, men brændte allerede i 1904.
Efter genopførelsen fungerede
ejendommen som købmandshandel
– i lange perioder ledet af
Morten Andersen.

5. Indkomne forslag Der var ikke indkommet forslag.
6. Valg ifølge vedtægterne

På valg var:
Formand:

Anita Mikkelsen

genvalgt

Til bestyrelsen blev genvalgt/valgt:
Birgit Schjerning Povlsen
Niels Peter Stilling
Søren P. Petersen
Carl Steen Berggreen
Axel Bredsdorff
Carsten Erichsen

I forgrunden af billedet til venstre ses indkørslen til Vedbæk Hotel og i baggrunden smedens hus (Vedbæk Strandvej 299) – nu nedrevet.
Bindesbølls hus blev fjernet 1959/60 i forbindelse med byggeriet af ”Hotel Marina”.
”Engvej?” Ja, det var den ydmyge forlængelse af Gøngehusvej ned på Strandvejen. Postkort

fra Det Kgl. Bibliotek, udgivet af :H.I. Jørgensen, Vedbæk (ca . 1905-1910)

Tilmelding til sekretariatet, Birgit Simonsen pr.mail: BIRS@rudersdal.dk
genvalgt
genvalgt
genvalgt
genvalgt
nyvalgt
nyvalgt

Lars Bo Hansen og Jan Britze har ønsket at udtræde af bestyrelsen.
Suppleanter:

Christoffer Buster Reinhardt

nyvalgt som suppleant

Revisor:

Ena Berg

genvalgt

7. Eventuelt
Anita takkede Jan Britze, der har taget sig omhyggeligt af om der er ”ugler i mosen” i
kommunens lokalplaner.

Også tak til Lars Bo Hansen, som har været meget inspirerende med friske ideer
og samtidigt villig til at føre forslagene ud i livet.
Efter generalforsamlingen holdt Niels Peter Stilling et foredrag om
”Magleås og Åsebakken”.

Aktivitetskalender—efteråret 2016
Den 4. september: Sensommerudflugt - udsolgt
Den 17. september: Tur i Vedbæk By - se side 2*)
Den 27. september: Verdensarven i Jægersborg Hegn - se side 4
Den 3. oktober: De røde porte, vandretur - se side 5*)
Den 12. oktober: Besøg i den italienske ambassadørs bolig - se side 6*)
Den 26. oktober: Rundvisning på Mothsgårdens tekstiludstilling - se side 7*)
Den 1. november: Foredrag - Holte i Billeder - se side 7
Den 17. november: Herregårdene i Jylland - se side 8
Den 29. november: Historisk Quiz - se side 11

NB.*) Husk tilmelding, og at melde afbud i tilfælde af forfald
Sekretariatet pr. mail Birs@rudersdal.dk - (evt. på 46115652)

Prioritér venligst ønskerne.

Der er ingen tilmelding til foredragene

Søren P. Petersen / 26. maj 2016
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Verdensarven i Jægersborg Dyrehave og Hegn
ved Jette Baagoe

Tirsdag den 27. september kl. 19.30 i Søllerød Sognegård

Deltager i Kulturparaplyen.
Folkemøde på Havarthigården.
Støttet De røde Portes Venner.
Museets brugerråd (nyt i 2015).
”Partnerskab til bevaring af historiske monumenter i Rudersdal Kommune”,
herunder arbejdet med ”de talende monumenter”.
Bevaringsudvalget holder øje med lokalplaner og kommer med bemærkninger,
når det er nødvendigt. Grotten, ”Suhms Minde”, er det mest synlige resultat.
Etablering af QR-kode ved monumenterne arbejdes der med.
Lokalhistorisk Kanon er ved at være færdig.
Søllerødbogen – er udkommet. Anita takkede forfatterne og redaktøren
Niels Peter Stilling.
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.
Tilskud til Jens Jørn Gjedsteds bog: Jazz i Reprisen.

Samarbejder

I sommeren 2015 kom Parforcejagtlandskabet i Nordsjælland, en serie af jagtveje
og skove, på UNESCOs liste over verdens kulturarv. Jægersborg Dyrehave og
Hegn blev optaget som en del af serien, selvom det unikke jagtvejssystem,
der er den vigtigste værdi i parforcejagtlandskabet, faktisk slet ikke findes der.
I foredraget fortæller fhv. museumsdirektør for Dansk Jagt– og Skovbrugsmuseum
om nomineringsprocessen og de værdier i landskabet, bl.a. den oprindelige
afgrænsning, der er grunden til, at hele den oprindelige Jægersborg Dyrehave
alligevel kom med på den fornemme liste.
Danmark har nu syv udpegede UNESCO-verdensarvlokaliteter: Jellingmonumenterne, Roskilde Domkirke, Kronborg, Ilulissat isfjord, Vadehavet, Stevns Klint og
altså Kongernes jagtmarker. I UNESCOs begrundelse for udpegningen af jagtmarkerne står blandt andet:
Criterion (ii): The par force hunting landscape in North Zealand exceptionally exemplifies
how the interchange of Baroque values in Europe influenced developments in landscape
design in the 17th-18th centuries, and particularly bears witness to the influence exerted by
French and German designed hunting landscapes. These models were adapted to the specific situation of the Danish terrain and to the Danish kings’ aspirations. The series illustrates
a development in design that evolved alongside the landscape function during par force
hunts also in terms of its increasing symbolic significance.
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Selskabet har et fint samarbejde med Søllerød Menighedsråd og kulturelle
foreninger. Specielt skal kulturafdelingen i Rudersdal Kommune nævnes.
De har i 2015 tildelt Selskabet et driftstilskud på 35.000 kr.mod tidligere
45.000 kr. Tilskuddet er blevet reduceret pga. vores tilsyneladende store
egenkapital og vores lave kontingent i forhold til det, vi giver medlemmerne.
Egenkapitalen skal foruden bogudgivelse også bruges til et digitaliseringsprojekt,
hvor det er planen, at alle Søllerødbøger digitaliseres, således at de bliver søgbare
mht. stednavne og navne.
Særligt skal det gode samarbejde med Rudersdal Museer nævnes, Jon Voss, og
med en særlig tak til Birgit Simonsen, som udfører et gedigent sekretærarbejdet
for Selskabet.
Også tak for et godt samarbejde til Idon Grafisk,
der producerer og trykker Søllerødbogen og vores andre trykte materialer.
Anita afsluttede med at takke medlemmer for deres interesse for,
og opbakning til Selskabet.
Flere detaljer i årsberetningen kan læses i Søllerødbogen 2016, der udsendes til
medlemmerne i de kommende uger. Anita opfordrede alle til at hjælpe med at uddele
Søllerødbogen. De pakkers fredag, 27. maj og tirsdag, 31. maj.
Beretningen blev godkendt.
3. Regnskab
Kassereren, Verner Hylby, gennemgik det uddelte regnskab for 2015.
Verner fremhævede bl.a.: Der er 25 medlemmer, som endnu ikke har betalt kontingent.

13

Selskabets ordinære Generalforsamling

Referat af mødet den 26. maj i Søllerød Sognegård
1. Valg af dirigent

Kaj Elkrog blev valgt som dirigent.
Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt med mindst 14 dages
varsel iht. vedtægterne. Den var varslet i februar og annonceret i Rudersdal Avis 3. maj
2016.
2. Formandens beretning
Man kan nemt få det indtryk, at verden for mange unge i stort omfang opleves gennem en
smartphone. Selskabets udflugter er på en helt anden måde med til at levendegøre lokalhistorien, når vi får historien, der hvor det skete. 2015 var et godt år for Selskabet, der har
haft stor opbakning til alle dets arrangementer – og vi har haft mange af dem. Det blev til
16 arrangementer, som har været annonceret i NYT fra Lokalhistorien, på vores hjemmeside og via ca. 500 e-mailadresser. Man kan tilmelde sig mailservice på vores hjemmeside.
Arrangementer i 2015
Kaj Elkrog: Industrien i Nærum.
Niels Peter Stilling: Herregårde i Skåne.
Søren P. Petersen: Udflugt til Akademisk Skytteforening
(Den blev gentaget senere)
Søren P. Petersen og Jon Voss: Udflugt til Aggershvile-området.
Niels Peter Stilling: Rundvisning på Asminderød Kirkegård.
Udflugt til Kastellet med rundvisning ved Kastellets Venner.
Niels Peter Stilling og Jon Voss: Vandretur ved Næsseslottet.
Morten Meinert Jensen, Svend Christensen og Søren P. Petersen: Byvandring i
Skodsborg i forbindelse med 70 årsdagen for befrielsen 5. maj 1945.
Sensommerudflugt til Skåne.
Dines Bogø: Besættelsen i Rudersdal og de omliggende kommuner.
Ole Lass Jensen: Nyt lys på Nordsjællands jernalder.
Niels Peter Stilling og Lars Bo Hansen: Udvandring til Amerika
fra Søllerødegnen.
Søren P. Petersen og Jon Voss: Udflugt til Mølleåen mellem Ørholm og Nymølle.
Jon Voss, Niels Peter Stilling og Axel Bredsdorff: Besøg i Mothsgårdens
nyrestaurerede hovedbygning og den nye udstilling ”Rudersdal på lærredet”.
Niels Peter Stilling: Rundvisning på Søllerød Kirkegård.
Mette Wille, Søllerød Menighedsråd, Rudersdal Kulturafdeling:
”Lav din egen julekrybbe”.

De Røde Porte

Kørom og Rundforbi - en vandring i Jægersborg Hegn
med museumsleder Jon Voss
Mandag den 3. oktober kl. 17 - 19

Jægersborg Hegn blev skilt fra Dyrehaven i 1832 – men i dag er hele den oprindelige Dyrehave kommet på UNESCO’s Verdenskulturarvsliste som en del af det
nordsjællandske parforcejagtlandskab.

Kom og hør mere om hegnet, portene og jagten på denne vandretur, som er en
rundtur fra Rundforbiporten til Kørom og retur.
Mødested: Rundforbi, ved krydset

I 1690 lod Christian V det kongelige jagtområde, Jægersborg Dyrehave udvide med
en stor del af landsbyen Nærums overdrev – svarende til det nuværende Jægersborg
Hegn. Området var i forvejen rigt på vildt, men det var ikke nok; i de tilgrænsende
områder blev omfattende klapjagter sat i værk for at drive yderligere vildt ind i området. Alt dette vildt – først og fremmest kronhjortene – skulle selvfølgelig holdes
inde, og bønderne og deres kreaturer skulle holdes ude. Derfor måtte området indhegnes – med i alt 20 km hegn! Oprindeligt var der kun fem porte i Dyrehavehegnet – heraf Kørom og Rundforbi i det nuværende Jægersborg hegn.
Siden 1700-tallet omtales portene som ”røde porte”, med tilnærmelsesvis samme
form som i dag.
Tilmelding til sekretariatet, Birgit Simonsen pr.mail: BIRS@rudersdal.dk

For at tilgodese flest muligt har vi forsøgt at dublere udflugterne, hvor det kunne lade
sig gøre.

Andre aktiviteter
Havnedagen i Vedbæk i august, hvor Selskabet var til stede og fortalte om
foreningen.
Nærum Kulturdag i juni.
Frivilligbørs i september, hvor vi byttede ydelser foreningerne imellem.
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Jens Juel, 1800 (RU)
Jægersborg Dyrehaves nordgrænse
ved Aggershvile

Kirsten Jensen, Jægersborg Hegn ca. 1910
(HA)
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Besøg i den italienske ambassadørs palæ
ved Amalienborg
Onsdag den 12. oktober kl. 16

Historisk quiz og lidt julehygge

med Lars Bo Hansen og Morten Richard
Tirsdag den 29. nov. kl. 19.30 i Søllerød Sognegård

I oktober har vi mulighed for at besøge den italienske ambassadørs bolig på hjørnet
af Fredericiagade og Amaliegade. Et palæ, der indeholder fornemme repræsentationslokaler, blandt andet den store balsal i bordeauxrød rokokostil med venetianske
spejle og spisesalen på 2. sal, som er helt i jugend-stil og med spejle i hver ende, som
får stuen til at vokse i størrelse.
Residensen går tilbage til 1750 under
Frederik V, og det var tidens store
arkitekt Nicolai Eigtved ,der også
stod for Amalienborg og Frederiksstaden, som har bygget palæet.

Vinden tager til, og kulden når ind til knoglerne - det er tid at trække indenfor til
selskabelig hygge. Kom ind i varmen - svar på spørgsmål om lokalhistorien
og gæt hvor vi er på de flotte billeder fra vor egns historie.

Alle kan være med!

Hvornår stod Hørsholmmotorvejen klar til brug?
Hvem var Søllerød Kommunes første kvindelige
medlem?

Hvilken holteborger har vundet det internationale
melodigrandprix?
Hvilken konge ser vi på billedet fra Vedbæk Station?

Ambassadørboligen på hjørnet af Fredericiagade og Amaliegade

Af kendte ejere kan nævnes familien Glückstadt,
som købte ejendommen i 1908. Isak Glückstadt var
direktør i Den
Danske Landmandsbank.
I 1924 købte
den italienske
stat bygningen,
og i 1981 begyndte en retaurering, som
stadig er i gang.

Kan du lide historie og quiz,
så skal du komme denne aften.
Der er severing til alle og præmie til vinderen.

Hvordan bevarer vi vores kulturarv
og interessen for den?
Svaret er et stort og aktivt
Historisk-topografisk Selskab
Den store spisestue

Den grønne salon

Besøget koster 100 kr. pr. person - omvisningen med guide
betaler Selskabet, og der bydes på en kop kaffe .
Mødested: Fredericiagade nr. 2
Tilmelding til sekretariatet, Birgit Simonsen pr.mail: BIRS@rudersdal.dk
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Vi håber, at du er glad for dit medlemskab af Historisk-topografisk Selskab.
Glad for de arrangementer, der bliver afholdt, glad for sensommerudflugten,
glad for at læse i Søllerødbogen, generelt glad for vores fælles selskabelighed
omkring historien og vores egn.
Hvorfor ikke dele denne glæde med andre?
Giv et medlemskab som gave, til fødselsdage eller som værtindegave.
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En efterårsaften i Holte - denne gang indendørs

Beens bænk ved Strandmøllen
fylder 100 år

med Lars Bo Hansen og Niels Peter Stilling
Tirsdag den 1. nov. kl. 19.30 i Søllerød Sognegård

(Søllerødbladet 24.06 1916)

”Beens Mindebænk paa Strandmølleskrænten afsløredes sidste Lørdag under Overværelse af en Kreds af den
afdøde Kunsthistorikers Venner. Mindebænken er tegnet af Arkitekt A.
Clemmensen, modelleret af Billedhugger Bundgaard
Bænken, der er opstillet paa det fredede Strandmølleareal, bestaar af et Trin
og to med Sfinxmasker prydede Side- På billedet ses hofjuvelér Carl Michelsen
stykker af Granit samt Sæde og Ryg- sammen med Charles Been, der var en
af initiativtagerne til de omfattende
stød af Egeplanker.”

fredninger af kysten ved Strandmøllen

”Nitræshøjen” I Søllerød

I foråret holdt Niels Peter Stilling og Lars Bo Hansen en byvandring i Holte.
Der blev fortalt historie og vist billeder på papir og via smartphone og tablet.
Da der var stor interesse for billederne, som blev vist, har vi valgt at konvertere
byvandringen til et foredrag med udgangspunkt i
billederne - endda med endnu flere billeder.
Så kom og hør nogle af de spændende historier om
udviklingen af Holte fra bomsted til den syvende
bydel.
Hør historien om Nordbanen og Holte Station, der
blev begyndelsen på Holtes udvikling som beboelsessted, om husene langs Stationsvejen, om
Kongevejen og om Arne Jacobsens berømte
rådhus.

Holte Station

(Søllerødbladet 09.12.1916)

”Umiddelbart ved Vejen fra Nærum til Søllerød ligger lidt Øst for Søllerød By en
Gravhøj fra Oldtiden, velbekendt for de mange, som især ved Sommertid passerer
ad denne Vej fra Dyrehaven Vest paa. Højen ligger stærkt fremtrædende i Terrænet, i sig selv ret anselig, 2½-3 m høj, og den er kronet af ni ranke, vel henimod
hundredaarige Bøgetræer, ”Nitræshøjen” bærer saaledes endnu sit Navn med
Rette. Den ligger i en større Villaparcel, der for en Del Aar siden solgtes fra
Søllerødgaard.
For en halv Snes Dage siden henvendte Ejeren, fhv. Inspektør WM. Nielsen,
Gl. Carlsberg, sig til Nationalmusæet
om Fredlysning af dette Sted og har
derefter ifl. ”Berl. Tid.” udstedt Deklaration, hvorved ”Nitræshøjen” med
samt Træerne for bestandig fredlyses.
Især i disse Tider der medfører uheldige Forandringer paa mange Steder i
Byens nærmeste Omegn, vil det sikkert glæde mange at erfare, at dette
smukke Punkt nu er sikret for Fremtiden.”
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Rådhuset 1942

Holte Stationsvej 1940

”Tøj til højtid og fest”

Rundvisning i Særudstillingen på Mothsgården
Onsdag den 26. oktober kl. 17
For første gang i mange år vil museet bringe sin store dragtsamling i spil til en udstilling.
Udstillingen vil vise et udvalg af festlige dragter fra de sidste 100 år - herunder en
del nyindkomne kjoler, samt dåbstøj, konfirmationstøj og brudekjoler. Endvidere
vil man kunne se et udvalg fra søstrene Bredas eksklusive tøjsamling.
Tilmelding til sekretariatet, Birgit Simonsen pr.mail: BIRS@rudersdal.dk
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Herregårdene i Jylland

Foredrag ved historiker Niels Peter Stilling
Torsdag, den 17. nov. kl. 19.30 i Søllerød Sognegård

Historisk-topografisk
Selskab
For Søllerødegnen

Stiftet den 27. Februar 1942
Nu følger fjerde foredrag i rækken om Danmarks herregårde. Vi er nået til Jylland,
hvor historikeren Niels Peter Stilling, tidligere museumsleder i Søllerød, vil præsentere os for et udvalg af de godt 100 herregårde, der bliver præsenteret i hans
kommende bog (2017).
De fleste herregårde har rødder i middelalderen, men kun et fåtal står med deres
middelalderlige mure. I de tidligere klostre Vitskøl og Børglum kan man dog fortsat
genkende de gamle klostermure fra den katolske tid, og nordjyske Odden og den
pragtfulde borg Salling er andre eksempler på, at vi heldigvis har bevaret kulturarv
fra den farverige middelalder.
Renæssancetidens aristokratiske byggeri er bevaret flere steder. Tirsbæk og Vejle
Fjord er gode eksempler på murstensbyggeriet, og på Djursland står nogle af vore
skønneste renæssanceanlæg i form af Rosenholm, Gl. Estrup, Løvenholm, Skaføgård
og Katholm. Det jyske bindingsværk er et kapitel for sig selv, og førsteprisen tager
Lynderupgård fra 1500-tallet ved Limfjorden. Se billedet nedenfor
Når det gælder barokken, er Clausholm fra
1690`erne Jyllands fornemste anlæg. I 1700-tallet
fulgte fine bygningsværker som Bidstrup i
Midtjylland og Møllerup , marsk Stigs gamle
borg på Djursland.
Klassicismen slår igennem i anden halvdel af
1700-tallet, og blandt de første er Moesgård.
Constantinsborg og Vilhelmsborg ved Århus
er andre eksempler og i Limfjordslandskabet
gården Strandet, i en mere beskeden udgave.
Under landbrugets højkonjunkturer i 1800-tallets
anden halvdel blomstrer herregårdsbyggeriet
igen, og i de historiske stilarter skabes steder
som Højriis på Mors i nygotik. Gårdbogård i
nyrenæssance og Dronningborg i nybarok.
Foredraget vil forsøge at sammenstille
stilarternes udvikling med Danmarkshistorien
ledsaget af Niels Peter Stillings egne
fotografier.
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BESTYRELSEN

efter generalforsamlingen 2016
Formand
Sekretær/Næstformand
Kasserer
Redaktør
Øvrige Bestyrelsesmedlemmer

Suppleant

Etnolog Anita Mikkelsen
Civilingeniør Søren P. Petersen
Konsulent Verner Hylby
Museumskonsulent, PhD Niels Peter Stilling
Etnolog, MK Birgitte Schjerning Povlsen
Direktør/rådgivende ingeniør
Carl Steen Berggreen
Menighedsrådsformand Georg Lund
Lærer Sanne Rud
Arkitekt Steen Pedersen
Cand. Scient, MK Axel Bredsdorff
Lektor Carsten Erichsen
Studerende Christoffer Buster Reinhardt

TAK - Mange tak!
Spøttrup (NPS)

Til de mange, der også i år har bragt Søllerødbogen ud.
Det har virkelig betydet meget.
Søllerødbogen er endnu engang blevet et flot resultat af mange
timers arbejde med og for vores lokalhistorie af forfattere og
redaktør. TAK til dem og til de, der pakkede de mange bøger.
Søllerødbogen er blevet meget fint omtalt i
lokalpressen

Lynderupgård (NPS)
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