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Søllerød ved grundejerforeningens stiftelse i 1910
Matrikelkort over Søllerød fra 1907

På denne tid var der ca. 450 indbyggere i den del af Søllerød, 
som svarer til Søllerød Grundejerforenings område.

Ca. en trediedel af indbyggerne var tjenestefolk og karle på 
gårdene. Mange af ejendommene var ejet af ”landliggere”, 
som brugte huset i Søllerød som sommerbolig.

Initiativet til stiftelse af Søllerød Grundejerforening blev ta-
get af Jægermester C. Tvermoes på Søllerødgård - det senere 
Søllerød Slot.

De første år havde foreningen ca. 25 medlemmer, som tog 
meget aktiv del i udviklingen af Søllerød landsby.

De fleste af de nuværende ejendomme er opført på grunde, 
der er udstykket fra Søllerødgaard, Carlsminde og Arnegård.

C. Tvermoes, Direktør Lauritz Knudsen (”Arnen”) og ejerne 
af Carlsminde (især Detlef Jürgensen) var områdets magt-
fulde ledere, og de tog del i stort og småt i det meste af en 
generation.

F.eks. sikrede de Søllerød Gadekær mod opfyldning og om-
dannelse til bensintank! Sammen med overlæge Jersild fra 
”Olufshøj” betalte de af egen lomme for en renovering af ga-
dekæret til den udformning, vi kender i dag.

Man kunne kalde billedet ”Når far kommer hjem”. Man ser her hestedroscherne og en enkelt bil, som er pa-
rate til at transportere pendlerne fra toget til villaen i Søllerød eller Holte. Banen til Holte var helt central for 
Søllerøds og Holtes udvikling i begyndelsen af 1900 tallet.
Foto taget i 1910. (Historisk Arkiv for Rudersdal Kommune)

Selv om mange af Søllerød-borgerne i dag bruger bilen, når de skal på arbejde, så er toget stadig det vigtigste transport-
middel, hvis man har sit daglige arbejde i København.
Der er stadig taxaholdeplads foran stationen, men pladsen er i 2010 domineret af busterminalen og de mange parke-
ringspladser til biler. (Foto Lars Kristensen, 2010)

Søllerødvej fotograferet fra fortovet foran de nuværende Søllerødterrasserne. 
Til venstre ses Olufshøj og til højre Søllerødgård (senere Søllerød Slot). Drengene er på vej til skole. På dette 
tidspunkt lå skolen  mellem kirkegårdsmuren og Mothsgården.
Foto taget i 1908. (Historisk Arkiv for Rudersdal Kommune)

Søllerødvej i dag (juli 2010) - fotograferet samme sted som på billedet fra 1908. 
Til venstre ses Olufshøj og til højre hegnet foran Søllerød Slot og ”portnerboligen”. 
I baggrunden skimtes Mothsgården.
(Foto Lars Kristensen, 2010)


