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Aktivitetskalender - foråret 2021 
HUSK: der er tilmelding til samtlige arrangementer 

til Kirsten: sekretariat@histtop.dk  
 

Den 8. apr.:  Søllerød Kirkegård, se side 5 
Den 13. apr.:  Herregårde i Slesvig og Holsten (se side 6-7)  
   (offentlig adgang) 
Den 14. apr.:  Eremitageslottet, se side 8, NB! Entré! 
Den 21. apr.: ”Den fjerde Rytter”, se side 9, NB! Entré! 
Den 29. apr.: Nyt fra Vedbækfundene, se side 10 (offentlig adgang) 
Den 19. maj:  Æbelholt Kloster (se side 11), NB! Entré! 
Den 25. maj: Generalforsamling (se side 12) 
Den 15. jun.:  Søllerødstenen (se side 13) (offentlig adgang) 
 
Husk tilmelding  - og husk at melde afbud i tilfælde af forfald pr. mail 
eller på 46115653 onsdag kl.12.30 - 14.00       

Bestyrelsen 2020/21 
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 
   Cand. mag. Carsten Erichsen 
   Arkitekt Henriette Gøtstad 
   IT-konsulent Erik Trudsø Jespersen 
Suppleanter: Rådgiver Kirsten Kristensen 
   Mag.art. Bjarne Pedersen 

REDAKTIONELT 
Redaktion: Bjarne Pedersen, Carsten Erichsen, Axel Bredsdorff (ansvarshavende) 

Oplag: 1200 eks. 
Tryk Idorn Grafisk aps 

Udgivet: medio januar 2021 
 

FORSIDE: Santi di Tito: Den hellige familie og den lille Johannes Døberen  
Udlånt fra Vedbæk Kirke til Nivågårdsamlingen 
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Kolera i Søllerød 1853 
- af Axel Bredsdorff 

I disse Covid19-tider kan det være nyttigt at kigge baglæns i vores lokalhi-
storie. Den episode, der kommer vores Corona nærmest, er den ”spanske sy-
ge” under 1. verdenskrig, og som i øvrigt ikke kunne henføres til Spanien, 
men USA. I næste års ”Søllerødbog 2021” vil Erik Trudsø Jespersen fortælle 
nærmere om, hvordan denne sygdom ramte vor egn, så her skal blot erindres 
om, hvordan kolera-epidemien i 1853 ramte Søllerød. 
 
15. juli 1853 blev den halvanden-årige Ludvig Marius Charles Hansen i 
”Lysestøberhuset” i Skodsborg syg og døde dagen efter. Ifølge den selvud-
nævnte ”cholera-læge”, Thomas Christopher Mürer, var han det første kolera
-tilfælde i Søllerød. Allerede før dette dødsfald var sognerådet orienteret og 
bedt om at være i ”beredskab”. Søllerød sognerådsforstanderskab valgte at 
fortolke disse udmeldinger således, at man først skulle agere, når der faktisk 
var et tilfælde lokalt. Men det var der så nu. 
 
Beredskabet bestod i at indsætte to sundhedskommissærer i hver by 

(Søllerød/Holte og Vedbæk/Skodsborg) og at udse to lazaretter inkl. medika-

menter og fornødenheder. I første omgang udså man sig to husmandsbrug, 

og ejernes familie blev bedt om flytte til et andet hus, der allerede var bebo-

et. Derefter gik man i gang med at bygge husene om ved at fjerne alle vægge 

og placere flest mulige senge. 12 senge med madrasser pr. lazaret, stikbæk-

kener, køkkenudstyr og en sygebåre til de syge og døde! Ingen af de to ud-

satte familier fik nogen blid behandling, men det gav jo ligesom sig selv, at 

lazaretterne ikke kunne indrettes på de store gårde med en god landbrugspro-

duktion! 

Næste dødsfald er en drikfældig mand fra samme husstand som Ludvig. Som 

denne døde han få timer efter at være konstateret kolera-syg. Panikken bre-

der sig, og snart er 14 smittet, og nu handler det nok så meget om at evakue-

re de ikke-smittede fra Skodsborgs overbefolkede lejligheder. Den lokale 

læge, Jens Lassen Busch, ansøger derfor kongen (Fr. 7.) om at måtte låne 

nogle militærtelte og lave en lejr i Dyrehaven. Det bliver bevilget, og med 40 

skodsborgere udflyttet går epidemien i stå i Skodsborg. 9-11 borgere var dø-

de, men en vigtig erfaring var hermed gjort.  
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Vedbæk rammes af to kolera-dødsfald den 21. juli, og den lokale told-
forvalter fra  ”Alexandria” foreslår, at man bruger den forladte 
kalkovn på teglværket mod nord mod Rungsted til at hensætte de døde 
frem for at hensætte dem i sprøjtehuset på Trørødvej! Men værst ram-
mes Øverød, der gennemgående var meget udsat for fugt, mødding-
vand i brønde og andre uhygiejniske forhold. Ideelt for smitte. Lægen 
Busch er ret klar i mælet: ”Øverød er aldeles ikke forsynet med grøfter 
eller afløbsrender for det urene vand, som derved havde rigelig anled-
ning til at udbrede sine forpestede dunster omkring til beboerne. Disse 
… havde, formodentlig smittede af det svineri, der omgav dem, selv 
tabt al sans for renlighed og orden, så at kolera her ret vel var i sit 
es” (omskrevet til nutidsdansk). 36 smittede og halvdelen døde viser 
opgørelsen i Øverød, og Busch er ærlig nok til at sige, at det i høj grad 
nok skyldes det elendige lazaret, der nærmest ”slog” 2/3 af de indlagte 
ihjel. 
Samlet set blev 74 af Søllerød sogns små 3.000 indbyggere smittet, og 
38 døde af kolera. Tallet er i forhold til nabosognene mod nord ret 
højt: I Birkerød døde 2, i Hørsholm 2. Men nærmere hovedstaden sti-
ger dødstallet (Lyngby: 40; Gentofte: 92). Variationen tilskrives det 
tætte samkvem i forstadskommunerne, mens den landlige friske luft og 
større afstand har reduceret smitten. 

30 år efter afdækkede Robert Koch kolerabacillen, og senere kom vac-
cinen. Og dermed den håndfaste viden om at hygiejne og rent drikke-
vand er nummer ét, og derfor var strategien med at flytte de syge til 
udvalgte lokaliteter helt gal, når de sanitære forhold her var elendige. 
 
Læs mere: Bjørn Fabricius: ”Koleraåret 1853”, Søllerødbogen 1960-61 

Teltlejr uden for Vesterport 
(København) i lighed med 
den lejr, der blev slået op i 
Dyrehaven for 40 skodsbor-
gere. 
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Søllerød Kirkegård 
- en rundvisning ved tidl. museumsleder Niels Peter Stilling 

Torsdag den 8. april kl. 16:00-18:00 
Mothgården, Søllerødvej 25, Søllerød 

Så indbyder vi atter til en historisk rundtur på Søllerød Kirkegård med 
fhv. museumsleder Niels Peter Stilling som guide. Vor skønt belig-
gende kirkegård på sydsiden af Søllerød Sø hører til landets smukke-
ste med den gamle middelalderkirkegård omkring landsbykirken, ba-
rokafdelingen omkring monumentet fra 1864 og særligt terrasseanlæg-
get ned mod søen. Dertil kommer den såkaldte skovkirkegård med 
rhododendron på vej mod blomstring og den bagved liggende skrænt 
”Gudsageren” inspireret af herrnhuternes kirkegård ved Christians-
feld. 

Kirkegården rummer 
utallige interessante 
gravminder. Her er 
både fornem religiøs 
kunst, som f.eks. bil-
ledhuggeren Aksel 
Hansens ”Dommedags
-engel” (se ill.), rejst 
på industrimanden Ju-
lius Holmblads mauso-
leum i 1897, og grav-
minder og inskriptio-
ner over mennesker, 

der har spillet betydelige roller i såvel danmarkshistorien som vor far-
verige lokalhistorie. 
På den to timer ”korte” tur kan vi ikke nå dem alle. Men hensigten er 
at give et indtryk af ”De dødes Have” i Søllerød – og samtidig under-
strege, at de danske kirkegårde i al deres skønhed ikke er triste steder, 

men tværtimod måske Danmarks vigtigste bidrag til verdenskulturar-
ven. 
 

Tilmelding: Fra den 30. marts kl. 9:00 på mail til Kirsten på  
sekretariat@histtop.dk. Der kan deltage max. 25 personer. Kun for 
medlemmer af Selskabet. 
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Herregårde i et grænseland 
Danmarks herresæder i Slesvig og Holsten 

- foredrag ved tidl. museumsleder Niels Peter Stilling 
Tirsdag, den 13. april kl. 19:30, Per Kirkebysalen,  

Mariehøjcentret, Øverødvej 246B, Gl.Holte 

Med et i nutiden fortærsket ord så er det en ”udfordring” at arbejde 
med Danmarks gamle grænseland mod syd: hertugdømmerne Slesvig 
og Holsten. Ikke desto mindre har tidligere museumsleder Niels Peter 
Stilling i forbindelse med sit store værk ”Danmarks Herregårde” nu 
kastet sig over herregårdene her.  Det er forholdsvis klart, at herregår-
dene i Slesvig mellem Kongeåen og Ejderen er en del af Danmarkshi-
storien.  Sværere er det at argumentere for, at de mange herregårde på 
Holstens fede jorder har meget med Danmarks fortid at gøre. Men for-
fatteren har grebet udfordringen, og i hans kommende bog (forår 
2021), femte bind i ”Danmarks herregårde”, præsenteres 33 herregårde 
i Slesvig og 38 i Holsten, der på den ene eller anden måde har spillet 
en rolle i vor farverige og dramatiske Danmarkshistorie. 
 
Ved foredraget i april præsenteres vi for et udvalg af de ”danske herre-
gårde” i Slesvig og Holsten. Som sædvanlig ledsages foredraget af 
Stillings egne fotos, og undervejs vil der blive løftet forskellige flige 
for, hvad hans seneste bog indeholder. 
 
Men én ting er klart: Den endegyldige sandhed om Danmark og Sles-
vig-Holsten får vi ikke præsenteret. Til gengæld har Stilling givetvis   



7 

nogle provokerende og kontroversielle anskuelser på forholdet mellem 
det danske kongerige og de tysktalende hertugdømmer. Det er vigtigt 
at understrege, at forholdet mellem Danmark og Tyskland i meget høj 
grad var et spørgsmål om den slesvig-holstenske adelstands position 
mellem tysk og dansk. 
 
Et faktum er, at siden Valdemar Atterdags regeringstid (1340-75) og 
frem til 1864 var regeringsledelsen i Danmark lagt i hænderne på folk, 
hvis første sprog var tysk, og som for 80-90%´s vedkommende stam-
mede fra slesvig/holstenske adelsslægter.  
Niels Peter Stilling hører til den generation af historikere, der mener, 
at Danmarkshistorien er en del af Tysklands historie. Men det behøver 
vi ikke at skamme os over, for vor andel i historien er den mest spæn-
dende. I virkeligheden er det sørgeligt, at vort sprog er så svært at for-
stå for tyskerne, thi ellers havde den fantastiske historie om Danmark 
haft en langt mere central placering i Europas historie. 
 
Vi står overfor et foredrag om herregårdene i Slesvig/Holsten set fra 
en dansk synsvinkel. Det skal nok blive spændende. 
 
Tilmelding (max. 80 deltagere) fra 1. april kl. 9:00 på mail:   
sekretariat@histtop.dk. Gratis adgang. Husk Covid 19-restriktioner. 
 
 
Foto: Altenhof (side 8), Ahrensburg (side 9) (Niels Peter Stilling) 
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Eremitageslottet 
Onsdag den 14. april, kl. 17:00 

 
Dette arrangement fra efteråret gennemføres nu igen, fordi der allere-
de dengang var mange på venteliste. 
 
En guide fra Slots– og Ejendomsstyrelsen fortæller og viser rundt in-
denfor i gemakkerne på jagtslottet. Fra HISTTOP deltager Erik Trud-
sø Jespersen som koordinator. 
 
Entréen på 125, kr/pers skal betales på stedet før rundvisningen. Husk 
kort eller kontanter. 
 
Efter rundvisningen byder foreningen på et glas vin på picnic-pladsen 
udenfor. Den røde port ved Hjortekær er åben (onsdage), så vi kan frit 
køre ind og parkere bilerne umiddelbart til venstre for slottet. 
 
Tilmelding: Fra den 3. april kl. 9:00 på mail til Kirsten på  
sekretariat@histtop.dk. Der kan deltage max. 2 gange 9 personer - så  
tøv ikke for længe. Kun for medlemmer af Selskabet. 
 
Selskabet betaler for guiden 
 
Læs mere om slottet i ”NYT”, januar 2020 side 8-9 
 
Husk de aktuelt gældende COVID-19 restriktioner  
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I slutningen af 2019 følte den 57
-årige rejehandler Wei Guixian i 
Wuhan sig småsløj. Hun opsøgte 
læge for at få hjælp til at dulme 
symptomerne og vendte derpå 
tilbage til sin stadeplads på dyre-
markedet. Tre måneder senere 
var smitten ude af kontrol og 
havde spredt sig i hele verden. 
 For langt de fleste af den moder-
ne verdens indbyggere var det 
første gang, de så effekten af en verdensomspændende epidemi med 
den angst og destruktion, som følger i dens slipstrøm. I et historisk 
perspektiv var den til gengæld forventelig. 
Frygten for epidemierne er ældgammel, og har stort set alle tider været 
til stede. I den vestlige verden blev den ofte symboliseret ved den Fjer-
de Rytter - en gustengul rytter, beskrevet i Johannes’ Åbenbaring, og 
som bragte sygdom, sult og død med sig.  
 
Epidemier er uden sammenligning verdenshistoriens største dræber og 
overskygger i den sammenhæng klart naturkatastrofer og krige. 
Flere gange har epidemier ændret historiens gang og været afgørende 
for, om imperier bestod eller bukkede under, og om krige er blevet 
vundet eller tabt. De berørte samfund har altid set anderledes ud efter 
en epidemi. I dette foredrag fortæller Poul Duedahl hele historien, fra 
de første epidemier blandt de tidligste stenalderbønder til situationen i 
skrivende stund, hvor hele verdens befolkning er blevet ramt af  
COVID-19. 
 
Se: Poul Duedahl og Jeanette Varberg: ”Den fjerde rytter — 10.000 
års epidemihistorie”, Gad 2020 
Tilmelding (max. 60 deltagere) fra 8. april, kl. 9:00 på mail:   
sekretariat@histtop.dk. Entré: 50 kr/pers. Opkræves efter tilmelding. 
Kun for medlemmer af Selskabet.   

”Den fjerde rytter” - 10.000 års epidemihistorie  
Foredrag ved Ph.d. (i historie) Poul Duedahl 

21. april, kl. 19.30, Per Kirkebysalen,  
Mariehøjcentret, Øverødvej 246B, Gl. Holte 
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Det ny museum i Vedbæk 
- professor Eske Willerslev og museumschef Anja Olsen 

Torsdag den 29. april kl. 19:30, Per Kirkeby-salen,  
Mariehøjcentret, Øverødvej 246B, Gl. Holte   

Sidste nyt fra Vedbækfundene: 
Ambitionen for det ny museum i 
Vedbæk er, at skabe Danmarks bed-
ste Museum for jægerstenalderen. 
Rudersdal Kommune samarbejder 
med Staten og Nationalmuseet om 
at skabe et lærende museum for 
børn, voksne og historieinteressere-
de gæster på det sted, hvor den ene-
stående bo- og gravplads er fundet. 
Tanken er altså at fraflytte lokalite-
terne på Gl. Holtegård og nytænke 
hele udstillingskonceptet.  
  
Aftenen indledes af museumschef 
for Rudersdals Museer Anja Olsen, 
der fortæller om vision og projekt-
idé for det ny museum.  
  
 

Herefter fortæller Eske Willerslev, førende DNA-forsker i Danmark 
og professor ved Københavns Universitets Center for Geogenetik, om 
sin forskning. Eske Willerslev er blandt verdens bedste til at kigge på 
DNA og ud fra resultaterne blotlægge ny viden om vores forfædre. I 
forbindelse med hans seneste forskningsprojekt har han arbejdet med 
prøver fra Vedbækfundene. 
 
Arrangementet er lavet i et samarbejde mellem Historisk-topografisk 
Selskab for Søllerødegnen og Rudersdal Museer.  
 
Gratis adgang, men husk tilmelding på mail sekretariat@histtop.dk fra 
den 9. april kl. 9:00.  
Maksimalt antal deltagere: 80 personer. 
 
(Foto: Rudersdal Kommune Fondsansøgning) 

mailto:sekretariat@histtop.dk
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Æbelholt Kloster 
- besøg klosterruinen, urtehaven og museet 

Onsdag, den 19. maj, kl. 16-18, Æbelholt 4, Hillerød 

Vest for Hillerød ligger Æbelholt kloster. Og Nej. Det ser i dag ikke 
helt ud som på tegningen, der er en ret ædruelig rekonstruktion ud fra 
de bevarede bygningsrester og kendskab til, hvordan denne munkeor-
den normalt byggede deres klostre. Augustinerne flyttede deres kloster 
fra Eskildsø til Æbelholt i 1176, træbygninger afløstes af grundmurede 
(egne sten!) bygninger 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 mu-
seumsbygningen). Gravmuseet 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 kon-
tanter hvilket er særpris). Der er selv-transport.  
 
Turleder og guide: Axel Bredsdorff og guide fra Museum Nordsjæl-
land. 
Tilmelding: sekretariat@histtop.dk fra  10. maj kl. 9:00 
Max. Antal deltagere: 40. Kør selv til Æbelholt 4, Hillerød. 
Kun for medlemmer af Selskabet 
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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 
sekretariat@histtop.dk 

Har I spørgsmål i øvrigt, så kontakt formanden 
formand@histtop.dk   

Generalforsamling i Historisk-topografisk Selskab 
for Søllerødegnen 2021 

25. maj kl. 19.30, Per Kirkebysalen,  
Mariehøjcentret, Øverødvej 246B, Gl. Holte 

Dagsorden ifølge vedtægterne 
Efter generalforsamlingen: 

Steffen Riis fortæller om Genforeningen og viser mange billeder. 
Husk: tilmelding til Kirsten: sekretariat@histtop.dk fra 5. maj kl. 9:00 

(max. 80 deltagere) 

 

NYHEDSMAIL 

Det er så nemt! Gør det nu!!! 

Som I har bemærket, er det umuligt at planlægge noget som helst i dis-
se pandemi-tider. Alt bliver lavet om, flyttet og aflyst, og vi kender 

slet ikke fremtidens vilkår. Derfor er det pine-død nødvendigt, at alle  
medlemmer tilmelder sig vores nyhedsmail, så vi HURTIGT kan kom-

me i forbindelse med jer.  
Selv om vi har jeres mail-adresse MÅ VI IKKE tilmelde jer en  

gruppe-mail — det skal I selv gøre. Og det er så nemt. 
 

Gå ind på hjemmesiden histtop.dk, og på forsiden trykker I på 
”Nyhedsbrev” og tilmelder jer. 

 
Vupti!  

Så er det gjort, og I undgår at gå forgæves til aflyste arrangementer og 
vil være godt opdateret på lokalhistorien. 
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Genforeningen 1920 og Søllerødstenen i Holte 
- foredrag, og sang 

Rudersdal Rådhus, tirsdag, den 15. juni kl. 15:00-16:30 

I anledning af 101-året for Genforeningen med den nordlige del af 
Slesvig holder vi mindehøjtidelighed ved Genforeningsstenen 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 Erik Trudsø Jespersen, der også har skrevet herom i Søl-
lerødbogen 2020. 
Før og efter dette foredrag vil vi synge nogle gode nationale sange un-
der musikledsagelse af den meget dygtige 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 Hovedstadsområdet. 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 Genforenings-
sten. 
 
Tilmelding: sekretariat@histtop.dk fra  6. juni kl. 9:00 
Max. Antal deltagere: 40. Husk Covid-19-regler 
Husk også: parkering bag rådhuset og på hjørnet Øverødvej/
Vangebovej.     
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Nyt fra Rudersdal Museer 
- ved museumschef Anja Olsen 

Godt nytår! Efter et år med mange uforudsete begivenheder og be-
grænsninger håber jeg, at vi nu kigger ind i et år med mange mulighe-
der og glade stunder!  
 
Rudersdal Museer er blevet (mere) digitale 
Julen blev anderledes på Mothsgården end planlagt, og da vi ikke kun-
ne samles til julehygge, måtte vi tænke alternativt. Allerede i sommer 
fik vi mulighed for at ansætte en historieformidler og børneeventma-
ger. Hun har i løbet af efteråret lavet arrangementer for børn, hvilket 
er blevet meget populært blandt Rudersdals børnefamilier. Vores bør-
neeventmager lavede en julekalender til børnene på Instagram, hvor 
Moths børneoase er museets seneste tiltag. Når børnene ikke kan kom-
me til os, må vi bruge andre veje for at komme til børnene.  
 
App 
I det hele taget lærte sidste års nedlukning og forsamlingsbegrænsnin-
ger at tænke alternativt! 1.april 2020 fik Historisk Arkiv en ny IT-
arkivar, hvilket ikke alene har været en kæmpe gevinst for kommune-
arkivet, der i dag i hovedparten er digitalt, men også for den digitale 
formidling. Og vores IT-arkivar, der startede under corona-
nedlukningen, gik straks i gang med at lave en app, der samler histori-
erne om Rudersdal. Så hvis man har en smart-phone, kan man finde 
app’en ”Rudersdal Museer”, og her åbner der sig en verden af viden. 
Målet er, at man kan få historier, når man vil, og hvor man vil. Det er 
ganske corona-sikkert! Prøv den, og hvis I synes, at der mangler no-
get, eller at den kan blive bedre, så fortæl os det gerne. 
 
Udstillinger 
1. december åbnede vi en ny udstilling på Mothsgården. Udstillingen 
har den noget opsigtsvækkende titel ”Fest i åbne sår”, og det er be-
stemt ikke en titel som museet har valgt. Det er nemlig de unge i Ru-
dersdal, der laver en udstilling, der handler om identitet, fordomme og 
sårbarhed. Det er en spændende udstilling, der er anderledes end de 
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udstillinger, vi plejer at vise på Mothsgården. Der er gratis entré, så 
læg vejen forbi og se, hvad de unge har på hjertet. Udstillingen står 
frem til den 7. februar 2021.  
 

Epidemier 
Jeg havde egentlig besluttet mig for ikke at nævne corona, men da net-
op corona er dét, der giver anledning til forårets store udstilling, ja, så 
kommer jeg nok ikke udenom. Men udstillingen kommer ikke til at 
handle om corona. Den kommer i stedet til at handle om epidemier 
gennem tiden og om, hvordan de har forandret os. Det bliver også en 
rigtig god udstilling! I forbindelse med udstillingen arrangerer Ruders-
dal Bibliotek og Rudersdal Museer et foredrag med Poul Duedahl, 
med titlen ”Dødens årsag”. Billetter købes gennem biblioteket. 
 
Nyt museum 
På Vedbækfundene går det også godt! Vi arbejder på at bane vejen for 
det nye museum og har netop færdiggjort et fondsprospekt, der beskri-
ver visioner, muligheder og økonomi for det. Prospektet kan findes på 
vores hjemmeside, hvis nogen har interesse i at læse det. Sideløbende 
med fondsarbejdet vil vi snart gå i gang med en række undersøgelser 
af fundene, så vi har ny viden at formidle, når vi åbner museet på Hen-
riksholms Alle i Vedbæk.    

Vigtig besked til alle medlemmer og andre, der 
ønsker at deltage i HISTTOPs arrangementer: 
 
Vi har planlagt forårets aktiviteter i en optimistisk tro på, at 
alt kun kan blive bedre, end det var i 2020. Men det er der 
jo ikke meget, der tyder på, så derfor: I må selv følge med i 
vores nyhedsmails og på vores hjemmeside (histtop.dk) for 
at se, om arrangementer er aflyst eller flyttet. Vi vil nøje føl-
ge de til enhver tid gældende COVID-19-regler, og det kan 
betyde ændringer i planerne.  
Bemærk, at vi har ”klumpet” mange arrangementer sammen 
i april i den optimistiske tro, at ”foråret så er kommet” og 
COVID-19 er  på vej ud af landet... 



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  
formand@histtop.dk eller sekretariat@histtop.dk eller ringe  til sekretaria-
tet på Rudersdal Museer  tlf. 46 11 56 53 (bedst: onsdage) 
Husk at opgive navn - adresse - tlf. nr. - og e-mail 
Årligt kontingent for 2021 er 250 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 


