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Aktivitetskalender - efteråret 2018  
Der er ingen tilmelding til foredraget 

 
Den 2. september: Sensommerudflugt, se side 3 (udsolgt) 
Den 22. september: Ejbybunkeren og Vestvolden, se side 5* 
Den 9. oktober: Ebberød— i fortid og nutid, se side 6* 
Den 23. oktober: Nordre Mølle og Lyngby Kirke, se side 7* 
Den 20. november: Foredrag om ”Rudersdal i Danmarkshistorien”, bind 2: 
De sidste 100 år, se side 8 

 
 
NB.*) Husk tilmelding  - og at melde afbud i tilfælde af forfald.  
Kontakt sekretariatet pr. mail  Kkri@rudersdal.dk  -  
eller på 46115653 onsdage kl.12.30 - 14.00 

Tusind tak 
 

til alle de medlemmer, der har været med til at dele Søllerødbogen 2018 ud i 
kommunen og nabokommunerne.  

Også stor tak til redaktøren, forfatterne og til jer, der pakkede bøgerne.  
Resultatet kan vi — endnu en gang — være godt tilfredse med. 

BESTYRELSEN efter generalforsamlingen 2018: 
Formand Cand. scient, MK, Axel Bredsdorff 
Sekretær/Næstformand Civilingeniør Søren P. Petersen 
Kasserer Konsulent Verner Hylby 
Redaktør Museumskonsulent, PhD, Niels Peter Stilling 
Øvrige bestyrelses- Etnolog, MK, Birgitte Schjerning Povlsen 
medlemmer: Kirkeværge Georg Lund 
 Lærer Sanne Rud  
 Arkitekt Steen Pedersen 
 Lektor Carsten Erichsen 
 Arkitekt  Henriette Gøtstad 
 It-konsulent Erik Trudsø Jespersen 
Suppleanter: Rådgiver Kirsten Kristensen 
 Kommunaldirektør Bjarne Pedersen 
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Årets sensommerud-
flugt går til den midt-
sjællandske højderyg. 
Her skal vi se på tre 
herregårde og to kir-
ker - og spise på en af 
Sjællands idylliske 
skovrestauranter. Vi 
begynder på Gissel-
feld (se foto), rente-
mester Peder Oxes 
majestætiske herre-
borg, opført i midten 
af 1500-tallet. Ved 12
-tiden kører vi den 
korte strækning til 
restauranten ”Villa 
Galina” i Hesede Skov. Herfra ad de snoede midtsjællandske veje til herre-
gården Sparresholm. De ældste dele af bygningerne her er fra begyndelsen af 
1600-tallet, men renæssancebygningen står på fundamenterne af en middel-
alderborg - Paddeborg - fra 1300-tallet. Sørgeligt nok brændte Sparresholms 
hovedbygning i sommeren 2013. Fra Sparresholm går turen til Kongsted 
Kirke ved Rønnede. Her skal vi især beundre de fornemme gotiske kalkma-
lerier, udført af det værksted, der har fået navn efter kirken, 
"Kongstedmaleren".  Herfra en halv snes km mod nord til Sjællands største 
gods, Bregentved. Vi går en tur i parken og betragter dels den store hoved-
bygning dels nogle af parkens mange monumenter. Sidste stop på vor som-
merudflugt bliver tæt ved Køge, hvor vi skal se nærmere på den højtliggen-
de, og iøjnefaldende gulkalkede kirke i Højelse. Kirken udmærker sig ved 
sine 1400-tals kalkmalerier med motiver fra skabelseshistorien og domme-
dagsscener. Vi er hjemme igen på Rådhuspladsen ved Kongevejen mellem 
kl. 18 og 18.30. 

NB! Turen blev allerede overtegnet på generalforsamlingen 

Sensommerudflugten 
Søndag, den 2. september kl. 9-18 (kom præcis!) 

Gisselfeld, Sparresholm, Bregentved Park, Kongsted og Højelse Kirke 
Ved museumskonsulent, PhD Niels Peter Stilling 

Foto: Niels Peter Stilling 
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Søllerød Park 
- en lille teaser om en kommende arrangement. 

Omkring Krags Mose anlagde etatsråd og nationalbankdirektør Isac Glück-
stadt, der selv residerede på ”Carlsminde” på Søllerødvej, 1906-08 et stort 
parkanlæg, tegnet af havearkitekten Estad Jørgensen. Søen lå ud til Nærum
-Bredevejen (i dag: Skodsborgvej), og store dele af grunden blev beplantet 
med træer i en sådan grad at Nordisk Film flere gange lånte ”skoven” til at 
optage filmscener, der skulle illudere at foregå i ”øde skov-, mose eller sø-
terræn”.  
1955 solgtes grunden af den daværende ejer, vekselerer C. Bauder, til bo-
ligformål. Opgaven blev løst på forbilledlig vis af det unge succes-
ombruste arkitektpar Eva og Nils Koppel, i fuld respekt for parkens land-
skabelige kvaliteter. Parkbebyggelsen består af  forskudte længer i 2 1/2 
etage, med markante røde tegltage og facader i hvidpudset murværk og 
sortmalet træ. Ved at bevare endog meget store træer mellem husene under-
streges hele bebyggelsens parkagtige karakter. De 369 boliger blev også 
forsynet med eget lokalt indkøbscenter ud mod Vangebovej.  
 
Vi havde planlagt en vandretur med guide i september, men vores guide 
sprang fra i sidste øjeblik, så nu vil vi forsøge at få plads til arrangementet 
til foråret 2019. 
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Arrangementet begynder 
med en rundvisning i Ejby-
bunkeren, der tager ca. 1,5 
time. Efter rundvisningen i 
bunkeren viser Søren P. 
Petersen rundt på Vestvol-
dens anlæg. Vandretur på 
ca. 1 time og 2,5 km. 
Ejbybunkeren blev bygget 
som operationscentral for 
Københavns luftforsvar i 
begyndelsen af den kolde 
krig. Vestvolden var som 
resten af Københavns Landbefæstning blevet nedlagt som forsvarsværk i 
1920, men var i 1950’erne fortsat militært område med begrænset adgang 
for civilbefolkningen. Ejbybunkeren blev taget i brug i 1954 og blev nedlagt 

som operationscentral for Københavns Luftforsvar i 1971. Den 1300 m² sto-
re bunker blev opført til formålet efter engelsk forbillede i både konstruktion 
og funktion. Fra det store operationsrum i midten af Ejbybunkeren var der 
forbindelse til flyvevåbnets radarstationer, der overvågede luftrummet, og til 
kanon- og senere raketbatterierne i Københavns Luftforsvar. 
Vestvolden var det københavnske landforsvar mod vest. I sin konstruktion 
består Vestvolden af 23 batterier, der kædes sammen af en 15 km lang fæst-
ningsvold fra Køge Bugt til Utterslev Mose. 
Vestvolden blev opført i perioden 1888-92. Københavns nyere Befæstning 
blev opført 1858-1918. I vest består den af Vestvolden. I nord består den af 
et oversvømmelsesanlæg med fremskudte forter, som fx Lyngbyfortet, og 
batterier placeret på strategiske steder. Mod øst og syd består den af et kyst-
forsvar, hvori bl.a. Charlottenlund Fort indgår. 
 
Tilmelding: Fra 1. september 2018 pr. e-mail: kkri@rudersdal.dk 
Betaling: Entré i Ejbybunkeren er 40 kr., der medbringes i lige penge. 
HISTTOP betaler for rundvisningen. Medlemmer betaler entréen. 
 

Ejbybunkeren og Vestvolden 
Lørdag den 22. september kl. 11-14 

Jyllingevej 303, 2610 Rødovre 
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Ebberød—i fortid og nutid 
Tirsdag, den 9. oktober kl. 17:00-19:00 
Ved Axel Bredsdorff og Keld Stattau 

Postkortet fra 1903 fortæller historien om den nye institution, der i 
årene 1889-1892 rejste sig på ruinerne af den oprindelige 
”Ebberødgaard”, og som skulle huse ”mere eller mindre arbejdsføre 
åndssvage”, som det hed i datidens sprog. Et næsten selvforsynende 
samfund skulle vokse op i den fredfyldte lysning i skoven, frem til 
udflytningen for alvor tog fart i 1980erne. Stedets lange historie for-
tælles af Axel Bredsdorff, mens grundejerforeningsformand Keld 
Stattau vil fortælle om, hvordan livet i dag leves i Ebberød, med al-
mindelige boliger, med erhvervslejemål og med fortsat institutions-
drift som et eksempel på ”omvendt integration”.  
Vi går rundt i det skønne område og kigger indenfor i hvert fald i ka-
pellet og måske også hos Kriminalforsorgen, som har sit  Uddannel-
sescenter i de gamle centrale bygninger. 
 
Mødested: Ved børnehuset ”Kastanjebakken”, Biskop Svanes Vej 83 
Tilmelding fra 15/9 til Kirsten, kkri@rudersdal.dk 
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Vores udflugt til Lyngby er 
delt i to dele. Første del er 
et besøg på møllen, hvor 
arkivar ved Stadsarkivet 
for Lyngby-Taarbæk Kom-
mune, Lise Skjøt-Pedersen, 
viser rundt. Anden del er et 
besøg i kirken, hvor sogne-
præst i Lyngby Kirke, Jør-
gen Demant, viser rundt. 
 
 

Lyngby Nordre Mølle er en museumsmølle, der er indrettet som en 
kornmølle med en traditionel teknologi fra 1800-tallet. 
Møllen drives af Mølleåens vand ved hjælp af det udvendige skovl-
hjul. Indvendigt i møllen bliver skovlhjulets hastighed forøget i mølle-
værket, der virker som en stor gearkasse, således at kværnene kører 
med høj fart. Normalt køres der kun med en kværn; men møllen er 
desuden udstyret med en kværn koblet til en sigte, en blæsemaskine, 
en skalkværn, en havrevalse og et hejseværk - som alt sammen kan 
drives af vandets kraft. 
Lyngby Kirke ligger højt på en afgrænset bakke midt i byen. 
Den ældste, midterste del af kirken er bygget i midten af 1100-tallet. 
I 1300-tallet opførtes midt for kirkens skib på nordsiden de nederste 
tre etager af tårnet. Den usædvanlige placering skyldes måske, at af-
standen mellem kirkens vestgavl og skrænten var for lille til, at der 
kunne stå et tårn her. I 1400-tallet blev kirken ombygget og udvidet til 
sin nuværende størrelse. Kalkmalerierne på hvælvingerne stammer fra 
den sidste katolske tid i Danmark omkring 1500. De er ikke fremra-
gende, men typiske for deres tid og bevaret i alle fem hvælvinger. I 
2011-2012 blev kirken gennemgribende renoveret. Kirken fik bl.a. et 
nyt alterbord af billedhuggeren Christian Lemmerz. 
 
Tilmelding  fra 1/10 til Kirsten, Kkri@rudersdal.dk  

Udflugt til Lyngby Nordre Mølle og Lyngby Kirke 
Tirsdag, den 23. oktober, kl. 16:30-18:30 

Lyngby Nordre Mølle, Lyngby Hovedgade 24, 2800 Kongens Lyngby 
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Med udgangspunkt i bind 2 ”Rudersdal i Danmarkshistorien – de sidste 100 
år” vil Niels Peter Stilling berette om egnens dramatiske udvikling i 1900-
tallet og frem til kommunesammenlægningen 2007. 
 Ved indgangen til det ny århundrede levede der i alt godt 8.000 menne-
sker i de to kommuner, der i 2007 blev sammenlagt. Ved sammenlægningen 
var indbyggertallet i Søllerød og Birkerød Kommune i alt ca. 55.000. Med 
andre ord var 1900-tallet karakteriseret ved en uhyre befolkningsvækst, der 
afspejlede sig på alle måder i de to gamle landsogne.  
 Perioden 1900-1925 skildres under temaet: ”Landdistrikter under for-
vandling”. Vi hører om de nye industrier, om arbejderbefolkningen, om bon-
debyernes opløsning og nye villakvarterer, om skovlandsbyen Høsterkøb og 
kurbyen Skodsborg. Landsbyskolen bliver til kommuneskole. Børnehjem for 
stenbroens børn dukker op i det grønne. Nye kirker bygges, og det første al-
derdomshjem åbnes. Samtidig er der gang i udstykningerne af den gamle 
landbrugsjord, og vor egn er spekulanternes paradis. 
 Perioden 1925-1950 handler om den begyndende byplanlægning, fred-
ning, udbygning og besættelse og efterkrigstid. Befolkningen vokser fortsat, 
men krisen i 1930’erne sætter en bremse i den hastige forstadsudvikling. De 
sociale forskelle bliver tydelige med yderpunkter som husvildebarakker på 
bymarkerne og overklassen i nybyggede funkisvillaer. Det politiske liv er – 
særlig i Søllerød – præget af voldsomme modsætninger og uhøviske stridig-
heder om, hvad vej udviklingen skal gå. Trafikplanlægningen sætter ind sam-
tidig med at de første landskabsfredninger gennemføres i 1930’erne. Og så 
kommer Besættelsen, der totalt ændrer dagligdagen i Danmark. I Birkerød 
finder vi nogle af pionererne i Danmarks Frihedskamp, men i begge kommu-
ner møder man også folk, der hylder værnemagten. Modsætningerne bliver 
stadig mere synlige hen imod afslutningen på krigen, og vor egn kommer til 
at spille en central rolle i befrielsesdagene i maj 1945. Med freden følger på 
ny en stærk udbygning af såvel industrien som boligerne i de to kommuner. 
 Perioden 1950-80 er kendetegnet ved den hidtil kraftigste vækst i be-
folkningstallet frem til midten af 1970’erne, hvor de to kommuner runder 
henholdsvis 30.000 indbyggere (Søllerød) og 20.000 indbyggere (Birkerød).  

Rudersdalegnen 1900-2007  
Foredrag ved museumskonsulent, PhD Niels Peter Stilling 

Søllerød Sognegård, 20. november kl. 19:30 
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 Lavkonjunkturen i efterkrigstiden afløses i løbet af 1950’er-
ne af en højkonjunktur og det skattebetalte velfærdssamfund udvikles. Bo-
ligbyggeriet eksploderer i 1950’erne, og samtidig begynder ”kampen om 
dejligheden” for alvor. Det handler om at regulere væksten og bevare vore 
grønne landskaber. Meget lykkes i kraft af dygtige politikere og byplan-
læggere, men andet går tabt. De glade 1960’erne slutter brat med oliekri-
sen i 1972/73 – og en ny politisk virkelighed udvikler sig i kølvandet på 
den begyndende økonomiske krise. Det afspejler sig dog ikke umiddelbart 
i lokalpolitikken, hvor kulturlivet blomstrer i begge kommuner i 1970’er-
ne og kulminerer i Birkerød med ”det røde rådhus” og tilhørende hoved-
bibliotek, der indvies i 1980. 
 De sidste 27 år 1980-2007 er til gengæld karakteriseret ved en ræk-
ke politiske kampe. Det begynder i Søllerød med Birgitta Brobergs ene-
vældige styre frem til 1986. Hun afløses så af Erik Fabrin, der beholder 
magten i resten af perioden og gennemfører et samarbejdende kommunal-
styre. I Birkerød er det også kampen mellem Venstre og De Konservative, 
der præger perioden. Men her kommer også en Lokalliste til og får i årti-
erne op mod sammenlægningen sat sit tydelige aftryk, selv om de i sidste 
ende også må erkende, at kommunesammenlægningen måtte blive en rea-
litet. I kulturlivet er det særlig nedlæggelsen af Holte Gymnasium i 1996 
og udviklingen af Projekt Hus til Mantziusgården, man lægger mærke til. 
 Foredraget vil forsøge at komme rundt om det meste, men det er fo-
redragsholders håb, at man også vil læse hans bøger, hvor der står meget 
mere om vor egns epokegørende og spændende udvikling i 1900-tallet. 

Særligt medlemstilbud 
Niels Peter Stillings ”Ruders-
dal i Danmarkshistorien”, bd. 
1 og 2 forventes at udkomme 
ultimo 2018. Medlemmer af 
Historisk-topografisk Selskab 
for Søllerødegnen kan er-
hverve bøgerne til produk-
tionsprisen ved at skrive en 
mail til bestyrelsen  
(axb@axb.dk), mærket 
”Rudersdal i Danmarks-
historien” 



10 

Nærum Kostskole 
på nuv. Skodsborg-
vej. Ca. 1936-38. 
Nærmest bygningen 
fra 1907, vinkelret 
herpå gymnastikhu-
set og bagest den 
store nybygning fra 
1909. Skolen starte-
de med 12 elever og 
led af konstante 
lommesmerter til 
den lukkede i 1932. 
Bygningerne blev 
bombesprængt 9/12 

1943 inden tyskerne kunne tage dem i brug som træningslejr for Schal-
burgkorpset. I dag kan man kun se tre murede søjler og en gitterlåge ud til 
Skodsborgvej. Hvis nogen kan sige noget om det elegante haveanlæg vest 
for kostskolen, så vil vi meget gerne høre om det. 
 
Linde Allé  (1949)
med tre markante 
virksomheder fra 
venstre til højre): 
Låsefabrikken Hero, 
Nordkilds Kemiske 
Fabrik og Brüel og 
Kjær. Diagonalt 
skærer Lyngby-
Nærumbanen gen-
nem billedet. Ved 
Byageren anes  
Nærum Tegnestift-
fabrik og de fire 
rækker aldersrenteboliger ses under opførelse på Byageren. Sidstnævnte er 
be-skrevet i Søllerødbogen 2010, mens Brüel og Kjær er grundigt omtalt i 
Søllerødbogen 2015. 

Nærumbilleder, fra Det kongelige Biblioteks hjemmeside  
Danmarksetfraluften.dk 
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Nyt fra Rudersdal Museer 
 
Mothsgården 
Nu realiserer vi den nye permanente udstilling i Moths-
gårdens hovedbygning! I andet halvår 2018 og begyndel-
sen af 2019 arbejder Rudersdal Museer og et udstillings-
arkitektfirma intensivt på forberedelse og opbygning af 
den nye permanente udstilling om vor egns historie. Det 
betyder bl.a., at dragtudstillingen og Birkerød Skoles børnelivs-udstilling vil blive 
taget ned efter sommerferien, og at der ikke etableres nye særudstillinger før den 
permanente udstilling er åbnet.  
Hotspot-udstilling: Edvard Grieg – norske toner i Søllerød 
På Mothsgården fejrer vi 150-års jubilæet for den norske komponist Edvard Griegs 
ophold på Mothsgården. Under sit sommerophold komponerede han sin verdensbe-
rømte og hyppigt spillede klaver- og orkesterkoncert i A-mol, Opus 16. Det skal 
naturligvis fejres, og i den anledning har vi lavet en lille særudstilling, som kan ses 
indtil primo 2019. 
Særudstilling: ”Kongens skov – Folkets skov” 
Tag med på en rejse ind under de brusende trækroner og bliv klogere på Rudersdals 
mange forskellige skove. Her har parforcejagtselskaber jaget i de kongelige skove. 
Her blev driften af skoven revolutioneret. Her hentede bønderne gærdsel og brænd-
sel. Her arbejdede skovens folk. Oplev de skove der er med til at gøre Nordsjælland 
til noget ganske særligt, på rejsen gennem de sidste 400 års brug af skovene af kon-
ge, bonde og borger. Kan ses på Mothsgården indtil primo 2019.  
Entré Mothsgården 2018: 30 kr. pr. person, børn u. 18 år gratis. 
Vedbækfundene 
Åben Boplads  
Vedbækfundene afholder Åben Boplads søndag d. 2. september kl. 11-16, hvor børn 
og voksne i bopladsens stenalderværksteder kan fremstille nogle af de genstande, 
som jægerfolket i Vedbæk brugte for 7000 år siden. Hos flinthuggeren kan børnene 
fremstille deres egen flintkniv.  
Pris: Billet til bopladsens værksteder inkl. entré til udstillingerne 80 kr. pr. person. 
Leg arkæolog i efterårsferien 
I skolernes efterårsferie fra lørdag d. 13. oktober til søndag d. 21. oktober er der mu-
lighed for at lege arkæolog med en metaldetektor og udgrave metalgenstande i en 
sandkasse i Vedbækfundenes udstilling.  
Entré Vedbækfundene 2018: 30 kr. pr. person, børn u. 18 år gratis. 
Historisk Arkiv 
Historisk Arkiv byder velkommen i vores fine, nye arkivlæsesal og lokalhistoriske 
studiecenter på Biblioteksalléen 1. Vi er i gang med at planlægge flere spændende 
tiltag i andet halvår 2018, som man vil kunne læse mere om på Rudersdal Museers 
hjemmeside. 
 
Ovenstående er et lille udpluk af de arrangementer og aktiviteter, Rudersdal Museer 
kan tilbyde i det kommende halve års tid – se mere på www.rudersdalmuseer.dk 
t fra Rudersdal Museer 

 

http://www.rudersdalmuseer.dk
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Referat af ordinær generalforsamling,  

tirsdag 29. maj 2018, Søllerød Sognegård 

Fra bestyrelsen mødte 
Anita Mikkelsen, Axel Bredsdorff, Carsten Erichsen, Georg Lund, Henriette 
Gøtstad, Niels Peter Stilling, Sanne Rud, Steen Pedersen, Verner Hylby,  
Søren P. Petersen. 

Referat 
Søren P. Petersen 
 
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 bl.a. annonceret i Rudersdal 
Avis den 8. maj 2018.  

2. Formandens beretning/Anita Mikkelsen 
Søllerødbogen 2018 udsendes om ca. 2 uger - Årsberetningen er i sin helhed 
offentliggjort i Søllerødbogen. 
Vores selskab har en stor forpligtelse overfor Søllerødegnen mht. formidling 
af lokalhistorie og topografien. 

Foredrag og udflugter 2017: 
27/2 Historisk-topografisk Selskabs 75 års jubilæum. 
21/3 Tokai University: Fra landsted til verdensuniversitet. 
5/4 Anita Mikkelsen: Sct. Petri Kirke og det gamle København. 
27/4 Niels Peter Stilling: Fortællinger fra vor egn. 
4/5 Niels Peter Stilling: Byvandring i Øverød. 
16/5 Axel Bredsdorff: Maglemosens og Henriksholms historie. 
30/5 Generalforsamling og foredrag af Birgitte Gurlev om Vedbækfundene. 
1/6 Anita Mikelsen, Jon Voss og Søren P. Petersen: Rundvisning på 
 Strandmøllen. 
3/9 Sensommerudflugt med fokus på vikingetiden. 
18/9  Kim Sørensen: Byvandring omkring Birkerød Hovedgade. 
27/9 Jon Voss: Skovhistorisk foredrag. 
4/10 Esther Grølsted: Folkedragter til hverdag og fest. 
10/10 Jon Voss og Søren P. Petersen: Strandmøllen, vandretur. 
26/10 Anne Lene Jørgensen: Besøg på Rådhuset. 
14/11 Niels Peter Stilling: Middelalderen i Rudersdal. 
30/11 Tokai University: Verdensuniversitetet i Vedbæk 
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Andre aktiviteter 
- Nærum Kulturdag i juni. 
- Folkemøde på Havarthigården i september 
- Deltagelse i ”Partnerskab til bevaring af historiske monumenter i  
Rudersdal Kommune”. 
- Deltagelse i Rudersdal Museers brugerråd. 
- Deltager i Kulturparaplyen. 
- Søllerødbogen 2017 i maj 2017.  
- Bevaringsudvalget har holdt øje med lokalplaner og er kommet med 
bemærkninger, når det har været nødvendigt. Især er de blevet opmærk-
som på, at bygningskulturen ændrer sig.  
- Medlemsbladet, ”Nyt fra Lokalhistorien”, udkommer to gange årligt 
med beskrivelser af vores arrangementer og med små artikler om  
lokalhistorien. 
- Nyhedsservice via e-mail. 
- Hjemmesiden, www.histtop.dk. 
- Arbejde på Søllerødbogen 2018. 
- Persondatapolitik er lagt på hjemmesiden. 
 

Samarbejder 
Selskabet har et fint samarbejde med Rudersdal Kommune og kulturelle 
foreninger. Specielt skal kulturafdelingen i Rudersdal Kommune næv-
nes. Rudersdal Kommune har i 2017 tildelt Selskabet et driftstilskud på 
35.000 kr. – det takker vi for. Tilskuddet betragter Selskabet som tegn 
på, at der er brug for den indsats, Selskabet gør.  
Vi fik donationer i forbindelse med Selskabets 75 års jubilæum. 
Rigtigt mange var med til at uddele Søllerødbogen. Det gentages i år 
Tak for det gode samarbejde med Rudersdal Museer ved Jon Voss. 
En særlig tak til Kirsten Kristensen for hendes frivillige sekretærarbejde 
for Selskabet. 
Også tak for et godt samarbejde til Idon Grafisk, der trykker Søllerødbo-
gen og vores andre trykte materialer. 
Anita sluttede med at takke bestyrelsen på det hjerteligste og at takke 
medlemmerne for deres interesse for og opbakning til Selskabet. 
Forsamlingen kvitterede med en langvarig klapsalve. 

 Anita har valgt at slutte – på toppen 

 Anita takkede for de 12 år som formand. 

 Kommentarer og spørgsmål fra salen? Ingen 

 Beretningen blev godkendt. 

http://www.histtop.dk
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3. Regnskab og budget 

3.1 Kassereren, Verner Hylby, gennemgik det uddelte regnskab for 2017. 
Verner fremhævede bl.a.: 
Kontingentet: 233.500 kr. (10.000 kr. over budget) 
Tilskud: 91.500 kr. (66.500 kr. over budget pga. donationer)  
Sensommerudflugten: -2.620 kr. (Budgetteret til 0 kr.) 
Sekretærbistand: 49.853 kr. (Lidt over budget) 
Resultat, overskud: 56.199 kr. (Budgetteret underskud på 32.600 kr.) 
Kommentarer og spørgsmål fra salen? (Ingen) 
Regnskabet blev godkendt. 
 
3.2 Budgettet 2019 
Kassereren, Verner Hylby, gennemgik det uddelte budget for 2019 med  
bl.a. følgende bemærkninger: 
- Budgettet er lavet med forsigtighed. 
- Sekretærbistanden er reduceret til: 24.000 kr. 
- Vi forventer et overskud på: 9.000 kr. 
Kommentarer og spørgsmål fra salen (Ingen) 
Budgettet blev vedtaget. 
 
4 .Fastlæggelse af kontingent 
Bestyrelsen foreslog at fastholde kontingentet i 2018 på 290 kr./år.  
Kontingentet blev vedtaget. 
 
5. Indkomne forslag. Der var ikke indkommet forslag. 
 
6. Valg ifølge vedtægterne 
Anita Mikkelsen ønsker at stoppe som formand og at udtræde af bestyrelsen. 
6.1 Valg af formand 
Bestyrelsen foreslog Axel Bredsdorff som ny formand. 
Axel Bredsdorff (nyvalgt formand) 
6.2 Valg til bestyrelse 
Til bestyrelsen blev genvalgt: Niels Peter Stilling, Søren P. Petersen, Carsten 
Erichsen, Birgitte Schjerning Povlsen.  
Bestyrelsen foreslog: Erik Trudsø Jespersen (nyvalgt)  
6.3 Valg af bestyrelses suppleanter 

Christoffer Buster Reinhardt ønskede ikke at genopstille som suppleant. 
Bestyrelsen foreslog som suppleanter: 
 Kirsten Kristensen (nyvalgt) og Bjarne Pedersen (nyvalgt) 
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6.4 Valg af revisorer 

Revisor: Lis Vorsting (genvalgt). 

Bestyrelsen foreslog: Anita Mikkelsen (nyvalgt)  

7. Eventuelt 
7.1 Søllerødbogen 2018 

Niels Peter Stilling præsenterede Søllerødbogen 2018. Søllerødbogen er redi-

geret af Niels Peter Stilling under medvirken af Axel Bredsdorff. Idon Gra-

fisk og især Peter Lassen har stået for layout og tryk. 

Der er i år 4 hovedartikler 

- Susanne Viby og Hans-Ole Ketting: En verdensmand i Nærum / om Alfred 

Christensen. 

- Torsten Søgaard: En kommunist flyttede ind / om Martin Andersen Nexø 

- Erik Trudsø Jespersen: Tre globale virksomheder med udspring i Trørød  

- Kaj Sørensen: Om at tegne kort. 

7.2 Anita 

Niels Peter Stilling takkede Anita for det gode samarbejde. Han bemærkede, 

at Anita har 40 års jubilæum i bestyrelsen i år (fra 1978) og 12 år (fra 2006) 

som bestyrelsesformand. Efter at Anita overtog formandsposten i 2006, er 

Selskabets aktivitetsniveau vokset. Niels Peter understregede Anitas fokus på 

holdarbejdet, men med Anita i spidsen. 

Georg Lund holdt også tale for Anita. 

Georg fremhævede, at Anita har sat kreativiteten i gang. Bestyrelsesmøderne 

er ofte præget af ivrige diskussioner, og alligevel er resultatet blevet organi-

seret, når man læser referaterne. Anita fik overrakt en stor og flot gavekurv 

fra Selskabet, og forsamlingen råbte et trefoldigt hurra. 

Jon Voss, Rudersdal Museer, takkede for det gode samarbejde mellem Sel-

skabet og museet, som Anita har været garant for i bl.a. Brugerråd og Part-

nerskabet. Jon understregede, at museet og Selskabet understøtter hinanden. 

Kaj Elkrog takkede også Anita for det langvarige samarbejde. 

Generalforsamlingen sluttede kl. 20:45 

Efter generalforsamlingen holdt direktør i Rudersdal Kommune Iben Koch et 

foredrag om "Bevaring af bygninger og bymiljøer i Rudersdal Kommune". 

Søren P. Petersen / 29. maj 2018 



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 
 

År 2018 

Indmeldelse i Historisk-topografisk Selskab for  
Søllerødegnen 
kan ske ved at gå ind på www.histtop.dk , sende en mail til 
Kkri@rudersdal.dk eller ringe  til sekretariatet på Rudersdal Museer  
tlf. 46 11 56 53 (bedst: onsdage) 
Husk at opgive navn - adresse - tlf. - og e-mail 
Årligt kontingent for 2018 er 290 kr. – inkl. Søllerødbogen 
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Nyt: (oplag: 1000 stk) 

Ansvarshavende redaktør:  
Axel Bredsdorff, Vedbæk Stationsvej 8, 3. th, 2950 Vedbæk 
Øvrige redaktører: Bjarne Pedersen og Carsten Erichsen 

Returneres ved varig adresseændring 


