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Aktivitetskalender - foråret 2020 
Der er ingen tilmelding til foredragene 

 
Den 6. febr.: Christian den Anden, se side 4 
Den 25. febr.: Wesselsminde-udgravningerne 2019, se side 5 
Den 10. mar.: Mathias Moth og hans ordbog, se side 
Den 15. apr.: Rundt i Eremitage-slottet * 
Den 12. maj: Herregårde i Slesvig og Holsten 
Den 25. maj: Æbelholt Klosterruin v/Hillerød * 
Den 15. jun.: Genforeningen og genforeningsstenen i Holte 
 
NB.*) Husk tilmelding  - og husk at melde afbud i tilfælde af forfald.  
Kontakt sekretariatet pr. mail  Kkri@rudersdal.dk  -  
eller på 46115653 onsdag kl.12.30 - 14.00 

Bestyrelsen efter generalforsamling 2019 
Formand:   Cand. scient. Axel Bredsdorff  
Næstformand:  Civilingeniør Søren P. Petersen 
Kasserer:   Konsulent Verner Hylby 
Redaktør:   Museumskonsulent, PhD Niels Peter Stilling 
Øvrige medlemmer:   
   Etnolog Birgitte Schjerning Povlsen 
   Konsulent Georg Lund 
   Lærer Sanne Rud 
   Arkitekt Steen Pedersen 
   Cand. mag. Carsten Erichsen 
   Arkitekt Henriette Gøtstad 
   IT-konsulent Erik Trudsø Jespersen 
Suppleanter: Rådgiver Kirsten Kristensen 
   Tidl. kommunaldirektør Bjarne Pedersen 

Tak til alle, der deltog i uddeling af Søllerødbogen 2019 
 

Primo december kom så endelig årbogen, og det er jo ikke verdens sjoveste 
måned at trave rundt i kommunen. Til alle frivillige postbude: tak! 

7
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Under selskabets besøg på Nærumgård i 
foråret 2019 bemærkede bestyrelsesmed-
lem Carsten Erichsen, at den store minde-
sten fra 1938 over Christian Colbjørnsen 
var i en temmelig miserabel forfatning.  
 
Nærumgård drives i dag af Københavns 
Kommune som hjem for udsatte unge og 
det er også Københavns Kommune der 
driver parken, som jo er offentligt tilgæn-
gelig via stisystemerne forbi naturlege-
pladsen ”Eventyrskoven”.  
 
Næppe var bekymringen om stenens til-
stand nævnt, før kommunen tog affære og 
fik både Colbjørnsstenen og den mindre 
mindesten for stedets første forstanderpar 
(Marius og Frederikke Jensen, se ovenfor) sat i stand! Stor tak til Køben-
havns Kommune for denne handlekraft. Resultatet kan ses på forsiden af det-
te nummer af ”Nyt”. 
 
Som en beskeden gestus holdt vi en lille åben ”reception” ved stenen 29/10. 
Her fortalte jeg om stenens geologiske historie, og det er ikke en hvilken 
som helst sten, men en ”Ålandsrapakivi” med en nydelig ”hønserøv” på bag-
siden. Susanne Viby fortalte om Christian Colbjørnsens virke i Nærum, og 
Carsten Erichsen fortalte om Nærumgårds mange ejere frem til den nuværen-
de institution.  
Nærumgårds leder Christian Dupont satte os ind i arbejdet for og med de 14 
børn, der i dag bebor stedet, og hvilke udfordringer dagligdagen bringer. 
 
Besøgende til stedet bedes respektere, at man færdes i et område, hvor der er 
brug for fred og ro til det socialpædagogiske arbejde. 

En solstrålehistorie fra monumenternes verden 
- restaurering af to mindesten i Nærumgård Park 

- af Axel Bredsdorff 
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Billedet viser et udsnit af den nederlandske altertavle i Skt. Mariæ Kirke i 
Helsingør med kongen og dronning Elisabeth i en festlig dommedagsscene 
 
Historikeren Lars Bisgaard introducerer selv sit foredrag således: 
”Christian 2. er en ener i dansk politisk historie. Dette eftermæle blev slået 
fast i 1800-tallets store fremstillinger af ham. Her kom karakteristikken og-
så til at gælde hans sind og personlighed. Begge synspunkter fortjener at 
nuanceres. Foredraget vil argumentere for, at Christian i det store hele fulg-
te den politik, som hans far Kong Hans havde udstukket, og forskellen der-
for mere ligger i, at sønnen valgte stærkere og mere kradsbørstige midler til 
at virkeliggøre den. På baggrund af den store tidsmæssige afstand er Chri-
stians karaktertræk svære at både nå og fastlægge, ligesom kilderne på af-
gørende punkter svigter. Alligevel taler meget for, at man ikke uden videre 
skal ”købe” billedet af ham som en uligevægtig konge, der i afgørende situ-
ationer var i sine følelsers vold.” 
 
Lars Bisgaard er lektor ved Syddansk Universitet og har skrevet ”Christian 
2. - En biografi” (Gads Forlag 2019, 447 sider). 
 
 
 

Christian 2. - politik og personlighed 
- foredrag ved historiker Lars Bisgaard 

Søllerød Sognegård, 6. februar kl. 19:30 
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Niels Peter Stilling antyder i sin  bog 
”Rudersdal i Danmarkshistorien - fra oldtid 
til 1900” (2018), at der i området syd for 
Wesselsminde ved Nærum sandsynligvis er 
langt flere kristne grave end de 7, der blev 
fundet i år 2000. Og at alt taler for, at den 
første kirke i Nærum har stået her. 
 
Da Museum Nordsjælland så begyndte at 
grave i området i 2019, var sensationen 
fuldbyrdet: Her fandt man ikke blot et om-
råde med måske helt op til 300 kristne gra-
ve, men - lige så bemærkelsesværdigt: et 
område, der må have givet plads til den  
første trækirke.  
 
Udgravningerne stod på i 3-4 uger, og mange fik lejlighed til at besøge ste-
det. De bedst bevarede skeletter er nu fjernet, og hele området er igen dæk-
ket til. 
 
Vi har bedt udgravningslederen, museumsarkæolog Esben Aarsleff fortælle 
om udgravningerne, de foreløbige resultater og hvad man tør tolke ind i de 
fund, der er gjort. 
 

Selskabets sekretær Kirsten Kristensen kan træffes på  
Rudersdal Museer, Biblioteksalléen 5 i Nærum på  

tlf. 4611 5653 hver onsdag  kl. 12.30 - 14.00 eller på mail 
kkri@rudersdal.dk 

 
Husk at give jeres mailadresse til Kirsten! 

I går glip af for mange nyheder hvis ikke I er på mail! 

Udgravningerne ved Wesselsminde 

- foredrag ved museumsarkæolog Esben Aarsleff 
Søllerød Sognegård, 25. februar kl. 19:30 
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Søllerødbogen 2019: 
Undtagelsesvis kom årets årbog først i december, og det er vores bedste 
forhåbning, at alle medlemmer har modtaget ”Søllerødbogen 2019” inden 
årets udgang. Grunden til den meget lange forsinkelse skal alene søges i, 
at vores trykkeri i lange perioder var optaget at bind 2 i Niels Peter Stil-
lings ”Rudersdal i Danmarkshistorien”, og det har jo i den grad været 
værd at vente på. 
Medlemmers e-mail 
Det sker ret hyppigt, at vi er nødt til at tilskrive medlemmer af vores sel-
skab, at nu kommer der et nyt arrangement, nu bliver et annonceret arran-
gement flyttet, eller noget nyt er opstået, som vil have de fleste medlem-
mers interesse. Denne kommunikation kan vi KUN foretage via medlem-
mernes e-mail. Derfor denne opfordring: 
Giv os din e-mail-adresse og send den til vore sekretær Kirsten: 
Kkri@rudersdal,dk 
Vi videregiver ikke din mail-adresse til tredje part, så du kan være helt 
rolig. Til gengæld lover vi, at vi gennem vores egen mail-service vil for-
tælle om egne og Rudersdal-museale arrangementer, som vi antager vil 
have din interesse. Skifter du e-mail? - Så giv os et praj! 
Genforeningen 1920 
Som det fremgår af dette forårsprogram, markerer vi 100 året for Genfore-
ningen i 1920 med to arrangementer, der er aftalt i en tæt dialog med lo-
kalafdelingen af ”Grænseforeningen” i Rudersdal og omegn. 
Sensommerudflugten 6. september 2020 
Detaljerne er ikke helt fastlagt endnu, men som udgangspunkter er hoved-
destinationen Roskilde Domkirke, og så ellers andre nærliggende kulturhi-
storiske steder. Vi kan ikke love, at det kan lade sig gøre, men at der kom-
mer en udflugt, tør vi godt love! 
Vedbæk Havn 100 år 
Vores tre rolll-ups har p.t. stået på Vedbæk Havnedag, Rudersdal Folke-
mødedag, Birkerød Hovedbibliotek, Mariehøjcentret, Vedbæk Kombibib-
liotek og vil også i 2020 kunne ses rundt om i kommunen. 
Kommunal støtte 
I 2020 er vi blevet tildelt 35.000 kr i driftsstøtte. I januar skal vi indgå en 
samarbejdsaftale med Kultur. Vi takker for anerkendelsen! 
 

Nyt fra bestyrelsen 
Axel Bredsdorff, for bestyrelsen 
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Moths Ordbog fra begyndelsen af 
1700-tallet er den første store danske 
ordbog. Den er sjov og spændende, 
fordi dens mange ord og udtryk giver 
et levende indtryk af livsstil og tan-
kegang for 300 år siden. 
 
I 1686 gik den magtfulde gehejmeråd 
Matthias Moth i gang med den første 
store danske ordbog. På 30 år be-
skrev han over 100.000 ord. Hans 
ordbog blev udgivet med 300 års for-
sinkelse i 2013 som 
www.mothsordbog.dk.  
Her er hans 8.689 håndskrevne sider 
blevet indtastet og gjort søgbare.  
Kusse, grunker, Bærme-so: intet ord 
var for vulgært til at komme med. På 
Moths tid og længe efter var det el-
lers almindeligt, at ordbøger kun in-
deholdt det dannede ordforråd. Men 
Moth havde et helt andet sigte: Han 

ville registrere almindelige menneskers daglige talesprog. Derfor er 
hans ordbog en unik kilde til det danske samfund, den danske befolk-
ning og den danske kultur omkring år 1700. Foredraget vil præsentere 
værket og give eksempler på den nye forskning, der er muliggjort med 
digitaliseringen af ordbogen. 
Marita Akhøj Nielsen er ledende redaktør i Det Danske Sprog- og  Lit-
teraturselskab og redaktør for Det Kongelige Danske Videnskabernes 
Selskab. Hendes speciale er ældre dansk sprog og litteratur.  
 
Hvis du ikke allerede har set udstillingen på Mothsgården - hvor Moth 
jo boede -, Søllerødvej 25, så snyd dig ikke for denne mulighed for at 
stifte nærmere bekendtskab med Matthias Moth og hans ordbog. 
 

Moths Ordbog—et vindue til Danmark år 1700 
Foredrag ved redaktør Marita Akhøj Nielsen 

Søllerød Sognegård, 10. marts kl. 19:30 
med forfatterne Susanne Viby og Hans-Ole Ketting 

Uddrag af Moths håndskrevne ordbog 

Rettelse

spp
Cross-out
med forfatterne Susanne Viby og Hans-Ole Ketting


spp
Underline
Rettelse
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Eremitageslottet hører til statens ejendomme på den såkaldte civillistelov - 
dvs. slotte og palæer der er til rådighed for monarken. Efter hvert tronskifte 
- således senest i 1972 - opgøres nøje i denne liste hvilke af statens ejen-
domme med tilhørende inventar, som  statsoverhovedet i sit embede har rå-
dighed over.  
 
Slottet fra 1730'erne i den festlige barokstil blev gennem 1800-tallet flittigt 
benyttet af monarkerne til jagtmiddage. Med det dengang særligt konstrue-
rede elevatorbord kunne kongen og hans ledsagere nyde middagen "en er-
mitage" - uden tjenerskab. 
 
I dag er det kun sjældent, der er repræsentation på stedet, men f.eks. ved 
statsbesøget af den japanske kejser i 1998 var der middagsselskab på slottet. 
Ved den årlige Hubertusjagt er der tradition for, at medlemmer af kongefa-
milien møder op og overværer jagtens afslutning fra slottets balkon.  
 
En guide fra Slots- og Ejendomsstyrelsen fortæller og viser rundt indenfor i 
gemakkerne på  jagtslottet. Fra HISTTOP deltager Erik Trudsø Jespersen 
som koordinator. 
  

ill.: O. J. Rawerts akvarel af Eremitagen, malet 8. august 1823 
fra Niels Peter Stillings bog "En malerisk Danmarksrejse"  (2005) 

Eremitageslottet 
Den 15. april kl. 17:00 
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Entréen på 125.- kr. skal betales på stedet før rundvisningen. Husk kort 
eller kontanter. 
Efter rundvisningen byder foreningen på et glas vin på picnic-pladsen 

udenfor.  

 

Onsdage er der åbent for biler ved Hjortekær, så vi kan frit køre ind og 

parkere bilerne umiddelbart til venstre for slottet. 

 

 

NB! Guiden koster 50.- kr. der skal indbetales via MobilePay: 72024, 

samtidig med tilmelding, som kan ske fra 4. marts 2020 kl. 09.00 på 

mail til kkri@rudersdal.dk.  Der kan max. deltage 21 personer, så det 

er i allerhøjeste grad ”først til mølle”. Tilmelding er først gældende, 

når betaling er gennemført! 
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Herregårde i et grænseland 
- Danmarks herresæder i Slesvig og Holsten 

- foredrag ved tidl. museumsleder Niels Peter Stilling 
Søllerød Sognegård, den 12. maj kl. 19:30 

Med et i nutiden fortærsket ord så er det en ”udfordring” at arbejde med 
Danmarks gamle grænseland mod syd, hertugdømmerne Slesvig og Hol-
sten. Ikke desto mindre har tidligere museumsleder Niels Peter Stilling i 
forbindelse med sit store værk om Danmarks Herregårde nu kastet sig 
over herregårdene i Slesvig og Holsten. 
 
Det er forholdsvis klart, at herregårdene i Slesvig mellem Kongeåen og 
Ejderen er en del af Danmarkshistorien. Sværere er det at argumentere 
for, at de mange herregårde på Holstens fede jorder har meget med Dan-
marks fortid at gøre. Men Stilling har grebet udfordringen, og i hans 
kommende femte bind om Danmarks Herregårde præsenteres 33 herre-
gårde i Slesvig og 38 herregårde i Holsten, der på den ene eller anden 
måde har spillet en rolle i vor farverige og dramatiske Danmarkshistorie. 
  
Bogen om Danmarks Herregårde i Slesvig og Holsten udkommer i efter-
året 2020 - hundredeåret for genforeningen med Nordslesvig. Ved fore-
draget i maj bliver vi præsenteret for et udvalg af de "danske herregårde" 
i Slesvig og Holsten. Som sædvanlig ledsages foredraget af Stillings eg-
ne fotos, og forfatteren og foredragsholderen vil løfte forskellige flige 
for, hvad hans kommende bog kommer til at indeholde. 
 
En ting er sikkert: Den endegyldige sandhed om Danmark og Slesvig-
Holsten får vi ikke præsenteret. Til gengæld har Stilling givetvis nogle 
provokerende og kontroversielle anskuelser på forholdet mellem det dan-
ske kongerige og de tysktalende hertugdømmer. Det er værd at under-
strege, at forholdet mellem Danmark og Tyskland i meget høj grad var et 
spørgsmål om den slesvig-holstenske adelsstands position mellem dansk 
og tysk.  

 
Et faktum er, at siden Valdemar Atterdags regeringstid (1340-1375) og 
til 1864 var regeringsledelsen i Danmark lagt i hænderne på folk, hvis  
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første sprog var tysk, og som for 80-90%s vedkommende stammede 
fra tysktalende adelsslægter, mestendels fra Slesvig og Holsten. 
Niels Peter Stilling hører til den generation af historikere, der mener, 
at Danmarkshistorien er en del af Tysklands historie. Men det behø-
ver vi ikke at skamme os over, for vor andel i historien er den mest 
spændende. I virkeligheden er det sørgeligt, at vort sprog er så svært 
at forstå for tyskerne; thi ellers havde den fantastiske historie om 
Danmark haft en langt mere central placering i Europas historie. 
 
Men kort sagt: vi står over for et foredrag om herregårdene i Slesvig 
og Holsten set fra en dansk synsvinkel. Det skal nok blive spændende. 

Altenhof (øverst), Ahrensburg (nederst) (Foto: Niels Peter Stilling) 
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Vest for Hillerød ligger Æbelholt kloster. Og Nej. Det ser i dag ikke helt 
ud som på tegningen, der er en ret ædruelige rekonstruktion ud fra de beva-
rede bygningsrester og kendskab til, hvordan denne munkeorden normalt 
byggede deres klostre. Augustinerne flyttede deres kloster fra Eskildsø til 
Æbelholt i 1176, træbygninger afløstes af grundmurede (egne sten!) byg-
ninger som på tegningen, og først i 1560 blev det revet ned for at bidrage 
til bygningen af Frederiksborg Slot. Alt dette er jo ”vand” i forhold til de 
gravfund, der er gjort (og som er udstillet i museumsbygningen). Gravmu-
seet er ikke for sarte sjæle! Men så er der også den fine klosterhave, der er 
genskabt.  
Selskabet betaler for guide, men entré betaler I selv (15 kr/pers i kontanter 
hvilket er særpris). Der er selv-transport. Ved tilmelding angiv venligst om 
I har plads til flere i bilen, eller om I  søger en ledig bil-plads. 
Turleder og guide: Axel Bredsdorff 
 
Tilmelding: kkri@rudersdal.dk fra  15. maj kl. 9:00 
Max. Antal deltagere: 50 
 
 
 
 
 
 
 
 

Æbelholt Kloster 
- besøg klosterruinen, urtehaven og museet 

27. maj, kl 14-16. Æbelholt 4, Hillerød 
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Med henblik på en kommende artikel 
i Søllerødbogen er jeg løbet ind i en 
række arkivmæssige problemer, og 
hvorfor så  ikke benytte sig at chan-
cen til at få omtrent 1000 medlemmer 
i tale? 
I perioden lige efter Besættelsen var 
der i dén grad varerationering - ikke 
mindst på byggematerialer, og det 
gav finske trævareproducenter en 
unik mulighed for at sælge præfabri-
kerede samlesæt til bygge-ivrige dan-
skere (og svenskere og nordmænd) i 
form af konceptet: ”Puutalo Oy”. Her 
kunne man få leveret et  hus i samle-
sæt, og med god hjælp fra lokale ar-
kitekter, tømrerfirmaer og i Søllerød 
også kommunen kunne man få opført 
sit drømmehus i løbet af et lille års 
tid. Jeg har kendskab til 13 adresser i 
Søllerød, 5 i Birkerød på ”finske træ-

huse” i dette koncept, men er på jagt efter: er der flere? 
I Birkerød var det ikke en sag, kommunen blandede sig i; de  var mere 
optagede af, om, der var sket godkendelse i forhold til de knappe vare-
leverancer og statslån, og jeg antager, at der også i Søllerød er  finske 
træhuse, der på helt almindelig basis er opført uden kommunens direk-
te indblanding (ud over byggetilladelse, selvfølgelig). Har du tegnin-
ger, fotos, oplysninger om ”finske træhuse”, hører jeg meget gerne fra 
dig. Billeder fra byggeriet? Luftfotos? Tegninger? Hvad som helst! 
Kontakt: 
axb@axb.dk eller formand@histtop.dk 
Ill: Alle 13 kommunalt godkendte små finske træhuse i Søllerød skulle 
være i typen ”Bente”, på 70 m2 

Efterlysning: 
Hvad ved du om ”de finske træhuse” i Rudersdal?  

Af Axel Bredsdorff 
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I anledning af 100-året for Genforeningen med den nordlige del af 
Slesvig holder vi to arrangementer, hvoraf du allerede har læst om det 
første, og her kommer så det andet: Mindehøjtidelighed ved Genfore-
ningsstenen i Holte. 
Stenen blev rejst i 1930 og var noget af en lokal kraftanstrengelse, idet 
stenen skulle flyttes fra Nyvang Mose i Trørød/Vedbæk til vejgaflen i 
Holte, og idet de eneste maskiner, der kunne den slags, var lokale 
damptromler. Denne del af historien om stenens tilblivelse fortælles i 
Rådssalen af Axel Bredsdorff. Før og efter dette foredrag vil vi synge 
nogle gode nationale sange under musikledsagelse af den meget dygti-
ge organist og dirigent Steen Lindholm og med forsang af operasanger 
Kirsten Vaupel. Vi ved, hvad der blev sunget på Valdemarsdag i 1930, 
men vi når nok ikke alle de mange fædrelandssange igennem. 
Herefter vil general-ambassadør Hans-Georg Møller fortælle om 
”Synnejysk Ambassade”s virke i Hovedstandsområdet. Således får vi 
knyttet bånd mellem tiderne og regionerne, og for at fejre det er sel-
skabet vært ved et lille traktement ude foran den nyrenoverede minde-
sten, der efter sigende skulle være Danmarks største Genforeningssten. 
Bemærk hvor dygtige vi har været med at indforskrive lokale Holte-
kræfter til dette arrangement! 
Husk: også parkering bag rådhuset og på hjørnet Øverødvej/
Vangebovej. 
 

Genforeningen 1920 og Genforeningsstenen i Holte 
- foredrag, og sang 

Rudersdal Rådhus, den 15. juni kl. 15:00-16:30 
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Ill: Side 14 et ret unikt fotografi af den meget vanskelige transport af 
den alt for store sten. Foto fundet af Steen Petersen i familiens gem-
mer. Denne side: Som stenen fremstår i dag med inskriptionen,forfattet 
af Valdemar Kierkegaard : 

”I den lange Nattevagt 
og det blodigt røde Gry 
holdt I ud ved Troens Magt - 
se, nu er det det Dag paany” 

 

 

 

Generalforsamling 2020 

Afholdes onsdag den 27. maj kl. 19:30 på Søllerød Sognegård. 

Dagsorden ifølge vedtægterne, og mon ikke der efterfølgende kom-

mer et solidt lokalhistorisk foredrag? Under alle omstændigheder, 

vil dette være stedet, hvor man booker sig ind på sommerudflugten. 

Gerne med Mobile Pay - ellers kontanter. 
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Nyt fra museet 
Af museumschef Anja Olsen 
 
 
 
Julen nærmer sig, og selv om sneen endnu ik- ke 
er faldet, er der snart udsigt til julefred. Vi startede julen allerede den 
1. søndag i advent på Mothsgården, hvor vi tændte juletræ, klippede 
julepynt, fortalte julehistorier og serverede den dejligste juleglögg. Det 
er en hyggelig tradition, vi fortsætter i 2020, så sæt allerede nu at sætte 
kryds i kalenderen og kom til julehygge 1. søndag i advent til næste år. 
 
Udstillingen med Daniel Bødker Sørensens billeder er en rigtig dejlig 
oplevelse, der åbenbarer sider af Rudersdal. Det er tydeligt, at Daniel 
har evnen til at se, og få os andre til at se, steder i et nyt lys. Både vi og 
vores gæster er meget glade for udstillingen, og den 18. januar 2020 
har vi fået Daniel til selv at komme og fortælle om sine billeder og op-
levelser. Det er kl. 17, og vi serverer et glas vin. Sammen med udstil-
lingen har HISTTOP udgivet en bog med Daniels smukke billeder, og 
samarbejdet med HISTTOP sætter vi stor pris på! 
 
Arkivet har været under stærkt pres i den senere tid, hvor vi har mang-
let en IT-arkivar. Det håber vi snart får en ende, da vi lige netop nu har 
en stilling slået op og forventer mange gode ansøgere til. Der er ansøg-
ningsfrist den 30. december, og vi venter med spænding på at læse de 
forhåbentlige mange gode ansøgninger! Med en ny dygtig IT-arkivar 
kan vi komme i gang med at arkivere alle de digitale arkivalier der 
venter. Indsamling og bevaring af digitale kulturspor bliver en større 
og større del af arkivets arbejde, for det er jo efterhånden ikke mange 
fysiske protokoller o. lign. der føres. Og indtil vi kan sige goddag til 
en ny kollega, holder Morten Meinert skansen på arkivet og sørger for, 
at det fungerer efter bedste beskub.  
 
Nu, hvor de lokalhistoriske bøger ikke længere er på Nærum Biblio-
tek, så kig endelig ind på arkivet, hvis I har brug for en lokalhistorisk 
bog eller en lokalhistorisk snak!  
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Når nytårsrøgen har lagt sig, og vi alle er tilbage på museet igen, ser vi 
frem til en dejlig mørk januar og februar, hvor vi, foruden Daniels 
rundvisning på Mothsgården, byder på flere gode arrangementer. Alle-
rede den 5. januar havde vi den traditionsrige nytårsvandring i Rude 
skov med spændende historier og glühwein. Og den 23. januar viser 
afdelingsleder Svend Christensen rundt i de permanente udstillinger, 
så hvis I endnu ikke har se dem, så er det en fin mulighed. Jeg tror og-
så, at der er et glas vin til lejligheden. For børn og barnlige sjæle invi-
terer vi til ”Fisk i fortiden” på Vedbækfundene i vinterferien (uge 7) 
og til jagt på Moths forsvundne ord på Mothsgården (også i uge 7). 
 
I oktober holdt vi, sammen med grundejerforeningen, kirken og ejen-
domsmægleren, Halloween på Mothsgården. Enhver med historiehjer-
tet på rette sted vil nok mene, at museet burde markere Allehelgen i 
stedet for den moderne amerikanske tradition, men det var en rigtig 
hyggelig dag med over 350 besøgende, glade børn, flotte græskar og 
en spændende skattejagt. Den 23. februar 2020 holder vi fastelavn, der 
heller ikke længere er, som den var engang. Det bliver med tøndeslag-
ning, slik, fastelavnsboller og udklædte børn. Traditioner ændrer sig 
hele tiden, og på museet griber vi mulighederne for at gøre os interes-
sante for kommende generationer. Så kan vi liste vores spændende hi-
storier med i oplevelserne. 
 
Det gør vi også i udviklingen af dét, der i daglig tale hedder ”Nyt mu-
seum for Vedbækfundene”. Her er vi ved at tale med fonde, kommune,  
Nationalmuseum og andre om det museum, vi gerne vil skabe.  

Fra det første besøg på lo-
kaliteten, hvor et kommen-
de museum for Vedbæk-
fundene forventes at ligge 
(Foto: Rudersdal Museer) 
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Vi har allerede fået 200.000 af 15. juni Fonden, og der er stor interesse 
og opbakning fra andre fonde. Til maj åbner vi et sommermuseum på 
grunden, hvor vi én søndag om måneden, fra maj til september, invite-
rer til bål, jægerstenalderhistorier og drama i den skønne fredsskov. 
Dette fortæller vi også mere om på vores hjemmeside, når vi nærmer 
os forår. 
 
Hvis I skulle komme forbi Øksnehallen den 20. og 21. marts, hvor der 
er ”Historiske Dage”, så vil I også finde Rudersdal Museer dér. Vi er 
der sammen med alle andre historie-nørder for at sætte fokus på de 
fantastiske Vedbækfund og om den interessante Matthias Moth, der 
fortjener så meget mere opmærksomhed, end han får i dag.  
 
Og her tillader jeg mig lige at slå en krølle på den historie, for i 2020, 
er det 350 år siden, at Christian den 5. blev kronet og begyndte indret-
ningen af parforcejagt-landskabet. Det skal vi også fejre! 
 
I det hele taget venter så mange sjove, hyggelige og kloge tilbud i det 
nye år, at det er svært at vente. Hvis I er tilmeldt vores nyhedsbrev, 
kan I følge med dér, og hvis I ikke er tilmeldt vores nyhedsbrev, så 
kan I blive det på vores hjemmeside eller ved at skrive til os. Vi håber 
at se rigtig mange af jer til både arrangementer og til hverdag.  
 
Rigtig glædelig jul og godt nytår ønsker vi fra Rudersdal Museer! 

SØLLERØDBOGEN - ældre årgange 
 
I øjeblikket kan du købe 5 stk Søllerødbogen af (næsten) alle årgange 
for 100 kr i museumsbutikken på Vedbækfundene i Gl. Holte. 
 
Du kan også møde Historisk– topografisk Selskabs  bogudsalg på for-
årsmarkedet, der holdes den 17. maj på Mothsgården sammen med 
Museet. 
 
Husk også Daniels fotobog - den perfekte værtindegave 
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Daniel hænger 
fotos op på 
Mothsgårdens 
udstilling. 
(Foto: Ruders-
dal Museer) 



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.  

Afsender: 
Historisk-topografisk Selskab for  
Søllerødegnen 
Rudersdal Museer,  
Biblioteksalléen 5 
2850 Nærum 

          

Indmeldelse i  
Historisk-topografisk Selskab for Søllerødegnen 
kan ske ved at gå ind på www.histtop.dk - sende en mail til for-
mand@histtop.dk eller Kkri@rudersdal.dk eller ringe  til sekretariatet på 
Rudersdal Museer  tlf. 46 11 56 53 (bedst: onsdage) 
Husk at opgive navn - adresse - tlf. nr. - og e-mail 
Årligt kontingent for 2020 er 290 kr. – inkl. Søllerødbogen og adgang til 
alle arrangementer 
Betaling: Mobile Pay: 72024 (skriv navn og mail) 
Bank: Reg. Nr. 2253, Kt. Nr. 7555 468 398 
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Returneres ved varig adresseændring 


