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Søllerød Grundejerforening 1910-2010
Træk af foreningens historie
Søllerød Grundejerforening er med 100 år på bagen én af 
de gamle grundejerforeninger i kommunen. Underligt nok, 
er den ikke den ældste, idet Holte, Nærum og Skodsborg 
grundejerforeninger for længst har passeret 100 års dagen.

I 1910 havde Søllerød nogle meget marakante indbyggere, 
som hver for sig og sammen havde meget stor indflydelse på 
udviklingen af det område, der i dag hører under grundejer-
foreningen.

Det drejede sig om: 

Grosserer Detlef Jürgensen, som ejede Carlsminde på Søl-
lerødvej 30 og en række andre ejendomme sydvest  for Søl-
lerød by.

Jægermester C. Tvermoes, som ejede Søllerødgård og byg-
gede Søllerød Slot i sin nuværende form. Også Tvermoes 
var jordbesidder i stor målestok, da han bl.a. ejede jorden syd 
for Søllerød Slot. Som omtalt andetsteds på denne planche 
havde han også jord i Holte på Stationsvej.

Direktør Lauritz Knudsen, som byggede villaen ”Arnen” 
på Søllerødvej 80. Hans virksomhed er stadig kendt af alle i 
Danmark for elkontakterne af mærket ”LK”. Også han havde 
store besiddelser på den østlige del af Søllerødvej og At-
temosevej. Vejnavnet ”Hestefolden” har sit navn fra Lauritz 
Knudsens hestefolde, som lå nord for Søllerødvej.

Også Kroejer Saurberg, overlæge Jersild fra Olufshøj, sogne-
præsten og flere andre var aktive Søllerødborgere i 1910.

Det var Tvermoes, som sammen med Detlef Jürgensen tog 
initiativ til at danne Søllerød Grundejerforening i sommeren 
1910. Der er lidt usikkerhed om, hvorvidt stiftelsesdagen er 
17. august eller om den er 19. juli, men vi har valgt at holde 
fast i 17. august.

Grundejerforeningen løste aktuelle 
opgaver

Baggrunden var en række påtrængende problemer, som kræ-
vede handling. Og foreningens stiftere var mænd af hand-
ling. De var utilfredse med, at kommunalbestyrelsen havde 
så svært ved at træffe beslutninger, og at det var så svært at få 
politikerne til at bevilge penge til at løse påtrængende pro-
blemer i området. Bl.a. var vandet i brønden af meget dårlig 
kvalitet. Så ét af foreningens første initiativer var at få moder-
niseret den gamle brønd, så borgerne kunne få vand af god 
kvalitet.

Indkvartering af soldater under 1. 
Verdenskrig

Senere løste foreningen de store problemer, der var med ind-
kvarteringen af soldater under 1. Verdenskrig. Der var ind-
kaldt en større sikringstyrke, som skulle forsvare København, 
hvis byen kom under angreb.

Soldaterne blev indkvarteret i private hjem for et halvt år ad 
gangen. Sognefogden forestod indkvarteringen, men der var 
konstant stor misfornøjelse med, hvordan soldaterne blev 
fordelt mellem store og små hjem. Problemet var ikke selve 
indkvarteringen, men ”jeg har fået indkvarteret 10 soldater, 
medens en med en større ejendomsvurdering kun har fået 
2-3 stykker!”

Kvarterværterne fik udleveret naturalier (oksekød, leverpo-
stej m.v.) til soldaterne, men det var kvarterværterne selv, der 
skulle sørge for tilberedningen af måltiderne.

Grundejerforeningens bestyrelse trådte sammen 7. marts 
1915 under foresæde af formanden, jægermester Tvermoes. 
Bestyrelsen havde udarbejdet en plan med fælles indkvar-
tering nogle få steder, hvor man så lejede bygningerne og - 
mod rimelig godtgørelse - fik én af de gifte soldaters kone til 
at påtage sig madlavningen.

Kvarterværterne skulle herefter kunne frigøre sig indkvarte-
ringen mod en betaling på 10 øre pr. soldat pr. dag.

En arbejdsgruppe blev nedsat, og den fik lejet Mothsgården 
hvor der blev indrettet ”belægningsstuer” og ”Messe”.

Det førte til en meget positiv omtale i Søllerød Tidende:

”Søllerød Grundejerforening indtager stadig i vor kommune 
førerpladsen med hensyn til at komme sine medlemmer til 
hjælp under de trykkende indkvarteringsforhold; den har en 
bestyrelse, der forstår at tage initiativet, når de offentlige in-
stitutioner svigter”.

Søllerød Gadekær

En anden stor sag i foreningens tidlige år handlede om Ga-
dekæret. Vinhandler Petersen foreslog på generalforsamlin-
gen 25. august 1915, at gadekæret blev opfyldt, således at der 
blev nemmere adgang til kirken. Eventuelt kunne man lave 
en plads med bænke og springvand.

Sognerådsformand, proprietær Peter Christensen tilsluttede 
sig forslaget, medens den senere formand, ingeniør Dalhoff 
tog gadekæret i forsvar, og han protesterede især imod et 
springvand.

Søllerød Grundejerforenings formænd 
1910-2010

1910-1922 Jægermester C. Tvermoes, Søllerød Slot

1922-1935 Ingeniør L.G.Dalhoff, Søvej 35

1935-1958 Ingeniør O. Zehngraff, Søllerødgaardsvej 13

1958-1974 Landsretssagfører E. Stubgaard, Søllerødvej 57

1974-1983 Ekspeditionssekr. Ulrik Schou, Stevnsbovej 6

1983-1987 Hans Ditlev Fabricius, Stevnsbovej 2

1987-1993 Flemming Kristiansen, Skovagervej 4

1993-2005 Niels de Bang, Attemosevej 33

2005-2006 Kaj Verner Slot, Søllerødlund 14

2006-2008 Ove Frederiksen, Christian VII’s allé 11

2008-  Lars Kristensen, Søllerødvej 76

Efter en del diskussion udtalte formanden, at bestyrelsen 
ville søge at finde en løsning på spørgsmålet.

Søllerød Tidende havde i september 1915 en artikel, hvor 
man udtrykte stor forståelse for at fjerne ”den stinkende 
mudderpøl”.

På generalforsamlingen i august 1916 fremlægger Fabrikant 
Lauritz Knudsen 3 alternative forslag til løsning. Efter gen-
tagne diskussioner i bestyrelsen endte man med at beslutte, 
at gadekæret skulle bevares.

I 1918 er man så endelig kommet frem til et forslag til reno-
vering. Forslaget blev fremlagt på en ekstraordinær general-
forsamling 12. marts 1918. 

Det nedsatte udvalgs forslag blev præsenteret af overlæge O. 
Jersild. Han sagde bl.a. ”at det var magtpåliggende at få dan-
net et gadekær i en landsby, som afgiver et smukt skue, og at 
få torvepladsen formet således, at det hele falder sammen og 
danner et smukt landskabeligt billede”.

Detlef Jürgensen fra Carlsminde havde tilbudt at bekoste 
hele anlægget til ca. 8.000 kr. På generalforsamlingen i august 
blev det endelige kompromis så vedtaget, og de ekstra ud-
gifter på 1.000 kr. blev løst ved, at overlæge Jersild og Kroejer 
Sauerberg hver betalte 500 kr.

Arbejdet blev fuldført i 1920, og det er sådan, vi kender ga-
dekæret også i 2010.

Opgør i bestyrelsen - Tvermoes 
melder sig ud

De magtfulde herrer i bestyrelsen kunne dog ikke enes om 
alt. Og i 1922 kom det til et dramatisk opgør på general-
forsamlingen 19. august. Der blev rejst en stærk kritik imod 
bestyrelsen for et ”pauvert resultat”, og især formanden blev 
kritiseret skarpt. Han havde ”udstykket uheldigt”, og han hav-
de bygget uskønt på hjørnet af Kongevejen og Stationsvej. 
Desuden burde man have arbejdet for en bedre brandsikring 
af området.

Det førte til, at Jægermester Tvermoes nedlagde sit hverv 
som formand, og senere meldte han sig helt ud af forenin-
gen.

Foreningens udvikling

I de følgende år skete der ikke meget i foreningen og i 1931 
mødte kun tre medlemmer op til generalforsamlingen.

Senere gik det bedre - i 1937 var der 89 medlemmer og i 
1980 var man nået op på 261 medlemmer.

I jubilæumsåret 2010 har foreningen 635 medlemmer.

I tiden fra 1945 til i dag har foreningen arbejdet for fælles 
varetagelse af grundejernes interesser, og gennem årene er 
der blevet gennemført en række kulturelle arrangementer 
for medlemmerne.

I de godt 20 år den nuværende formand har været medlem, 
har den vigtigste årlige begivenhed været generalforsam-
lingen, hvor det efterfølgende traktement har været en fin 
anledning til at få en god snak med de andre beboere i områ-
det. I forbindelse med generalforsamlingen har politikere fra 
kommunalbestyrelsen velvilligt besvaret spørgsmål, og der 
er tradition for, at en ekstern foredragsholder optræder.

Internettet er kommet til, og i 2010 er det den vigtigste kon-
takt til medlemmerne, selv om der fortsat bliver sendt skrift-
lige indbydelser ud til foreningens arrangementer.

Denne tekst er blevet til ved god hjælp fra Rudersdal kommunes 
historiske arkiv og fra fru Dorthe Schou i Søllerød Park. Hun er 
enke efter én af foreningens tidligere formænd, Ekspeditionssekretær 
Ulrik Schou, som tillige i mange år var medlem af Søllerød kom-
munalbestyrelse.

Medlemsliste fra ca. 1920. Listen viser, at der ikke var 
mange ejendomme i området på dette tidspunkt.

Søllerød Tidendes omtale af 50 års jubilæet i 1960.

Overing. Zehngraff 
var formand for 
foreningen i 23 år, 
og er således den 
længst siddende for-
mand.

Aftale om foredrag i foreningen, da man holdt på for-
merne - længe før e-mailen blev opfundet.

Foreningens love fra 50’erne og 60’erne. Der er kun 
sket få ændringer siden da.

Referat af det første bestyrelsesmøde efter 2. Verdens-
krig. Under den sidste del af krigen havde det gamle 
rådhus været anvendt til husning af flygtningen.

Regnskabet fra 1958 viser - som i dag - at der er orden 
i økonomien. Et andet lighedspunkt er, at årets største 
udgift er afholdelse af generalforsamling. Der er 299 
medlemmer inden de store byggerier i 1960-1980.


