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EKSTRAKT-UDSKRIFT

A.F

FORHANDLINGSPR(,TIJI(ULLEH FrJR NATURFREDNINGSIL:VtH';'f FrÆ FREDERIKSBI)RG AHT.

A8r 1922, d. lS.August Eftermiddag Kl. 3 3/4 mødte N~turfred-

ningsn",vnet f)r Frederiksb.'rg Alat pau den II.Pnlitur tilhørende

Ejend lm irisvilde, hvnr da f'reto~es:

SAG I AN~~DNING A.F : AT ~EN FRA uLDTIDEN BEKENDTE KILDE

"seT. HELEN::'; KILDE" :'RUER HSD /\.1' S';'YR1'E I HA.VET.

Der fremlagJes:
1. Skrivelse af 7.d..M. fra Profe'Js0r IIons (/lrik 31m F,)rmand fl)r Je'v

af ItTurist .. 'lg Grunde jerf"r-anint.:: ~n f ,r :'isvilde oc; ume:;nlt

nedsatte faste Vejudvalg.

Nævnet maatte onse det f'1r den bedste 19 rigtid;ste (,rdning, 81

der med Ejeren af :::-J'uuden H. Pnlitur søges truffet (,verensknmst

'1m, at han til dGt (Jffcmtlibe afstaar den Del of Grunden, hv 1rr'}8

Kilden er belig--eflde i en "L·tmgde af 5(j m vestp::ia fra det Sted, ~1.v"r

Vejen til Havet udmunder i Strandbredden, 'G saaledes at irnnsen

f"r AreAlet m,d Syd bliver Have~~rdet 'mkring Helene ~ilde Pensi'1-

nats Have. Stien til Kilden paa dette ~)tyk1-;:e ':::1' 1ft"entlig dti.

Afstaaelse af Jrunden bør v~re uddn Veder'lag, im,d at Politur fri-

ta~es f·)r at del t:]t~e i Udgifterne v ~d ~Jkr.-e.\tens Sil:ring •

....... . . .. ...... . .... . . " .
Mødet h i,vet.

Jac1bæus J . J. T3 j e 118k j .ur . laurits HnflC0:l-MUller.

Aar 1922, den )3. '/kt'1ber SftermLldag K1. 3 afh"ldt Natur-

fr~dningsn"Jvnet f'1r Frederi\sbnrg Amt Høde paa rrin~hllset i Hel-

singe, hvor da flret~~es:

F(,~~rr'JAT B;;;'I,H~DIJHJG AF JA'1 m (,M HELEN::;KILDE I TISVILDE ,

begyndt 18.August d.A •

. .... .. . . ....... . .. ... . . ... ... .. . .. . ... .. . '.' .
Der fremlasdes:

3. Tilbud af 16. d.~:. fra Hr. Heinrich P~litur 'm paa de deri

'mmeldte Beting2lser at 1verdrage Kilden med et passende irea1
uden VederlaG til Staten.

Det fremlagte Tilbud ur saalydende;

PaD min Ejend')m "IIelenekilcle" ved Tisvilde ligger den

hist"risk k"ndte "Helene Kilde". Da je.'"~ finder, at denne Kilde

bør sikres fnr Eftertiden paa Grund ~:Jf de Sagn, der knytter sig

til den, ng da det er mit Bnske, at alle skel have fri og uhindret
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Adgaftg til Kilden, hor jc:g beslutt'3t ,.t 'v"rdrage Ejend 'ffl8-

retten til selve Kilden samt det Stykke Skrænt, s UD er nødvendigt
f0r at sikre denne, til den danske ~tat s 'm et Ultryk f0r den
Taknemmeli.;hed, jeg n·Brer ,warf lr Dan~nark, 19 idet jeg gaJr ud
fra, at den d~nske Stat bedre end jeg vil være i Stand til at bevare
og vedli.seh"llde dette Mindesmærke i (}verensst'lm"Ylelse med Tradi ti,men.

Af H:wsyn til min Ejend 1m "Helenekilde" maa j,jg bl"t f,rbe-
h 'Ide mig, at denne med alle nllvercl.de 19 tilk(l'nm~nde Bygninger
baade nu f)g i Fremtiden har Ret til ut føre l'ie_ vnet "Helenelcilde",
liges 'm jeg mBa f'lrbeh'11de mig Ret til hv 'rs 'rnh"lst fra min Ejen-
d 1mat føre Vej iGen~em n3d til Kilden.

CJverdragelsen sk::;r under F lrudd "tning af, at Panthaverne i
Ejendommen 3iver SI mtykke hel~il.

Københ3vn, ddn 16. ()kt lber 1922.
Heinrich P"llitur.

Det er en F.rud~Dtning f0r dRtte Tilbud, at staten s0r~er
f')r den f 'rnødne Sikrj n0 ruld Havet.

Mødt var flrud:n F'rmondcn det af Amtsraadet valgte Medlem
Direktør BjelJ ekjær "b d8t af S l:sn,~::l.iadet v::.:lt,te rr.edlem Prnvst
Haagen-MUller.

Nævnet Vclr enigt "lm, at det af Hr. H. P"llitur fremsatte
Tilbud burde mldti:J~es, da der paa denne Vis 'pnaas d~n bedste
urdning til Bevarelse af d",n Gamle "Helenekilde", der baade af
hist,~riske Grunde, - s'm udviklet i Pr ,feGs('\r (J] riks 3krivl~h;e
af 7.;\ugust d.A. f)g af Hunsyn til St3d2ts ejend '!lmelige Natur-
skønhed abs 1111-tbør ueV81'es S'lm et fnr Almenheden tilf;ængel i~~t
freJet Sted.

, 0verensk0msten f'rudsætter imidlertid Statens ~iltræde]se,~-~ I

hv,rfor 811gen vil V.lJre at indsenJe til l'Jll.·dbru,_,sministeriet med I

N-evnets InJstilling 'lm, at lJveren~k,)[nsten G"dkendes.

lO"""'

Mødet hevet.
Jaclbæus. J.J.Bjellekj...er. I,suri t z Iiaagen-Mlill er.

ADr 1923, den lt .• Au ust skete ved Flrmand6n saalydende Til------------------førsel til Naturfr0dnin~sDBvnets Prlt .knl vedrørende
FRED1HUJEN _\F "H~L8H8KIL])E" I TIRIRKE S'::N.

I Tilslutning til, hvad der passerede i Mødet den 23. t}ktnber
f.A. tremla_des:
Skrivelse fra L::ndbru sministeriet af 18. J'hvember f. A,.

-"Landbruc.sministeriets Udstyknings-~ppr0bati('lrl af !3.f .M.? hv',r-
efot'er den Parcel, s nm af '}r 'sserer H. }'0li tur er ·'verdra -et til
Staten, nu er bete~net S0m Matr.Nr. 8eo af Tisvilde, Tibirke
Sogn, uden Hartk'lrn.

Den fremla0te Skrivelse er saalydende:
LandbruGsministeriet.

København, den 18. N'lvember 1922.

Til Naturfr~dnin~snævnet fqr Frederiksunrg Amt.
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I Anledning af Naturfr::dningsnBvnets Skrivelse af 25. f.H. an·
gaaepde Sikring af den ~amle "Helene Kilde" i Tisvilde skal man., ,

meddele, at Ministeriet m0dtager Jet af Ejeren Hr. Heinrich pnli-
tur frJr h'evnet fremsatte Tilbud af l6.f.M. nm at werdrac;e Sjen-
dnmsretten til selve Kilden n~ det Stykke Skrænt, s,m er nødven-
digt~for at sikre denne, til staten uden Vederlag, m,d at Slaten
sør~er f0r den f1rnødne Sikring mld H~vet, somt at man indGaar
pa8 de øvriue i Tilbudet indeholdte Betince!ser ~g pea den af Re-
pr-flsentantenf"r de sekunn::erePanthavere f,-.rbehnldte Baderet.

Idet man f,rudsætter, at Nevnet vil fnranledige Udstykning
af Parcellen 'C drJGe (.ns 'rG f..,r,at J,;r Jives Staten Zlnm-lTknin.;!;s-
frit Skøde paa 1'a1'ce110n,alt uJen Ud~:ift rrtr Statskassen, sl{al mar.
bernerke, at Are:,let vil blive henlust uwler Restj'rell"eaf 3k 'v-
rideren f~r Tisvilde-Frederiksværk Distrikt ,g at man ved dkrivelse
af 16. d.M. til Direktnratet f~r Statssk,vbru3et har anmndet Direk-
toratet nm at f ,ranleJi~e, at Jer af Sk'vrideren rettes Henv~ndelse
til Havneing~niør C. B~ch i Helsingør 1m Udførelse af de af ham f,re
slaaede Sikringsarbejder til et B..;løbaf 3'J (; Kr.

P.M.V.
II. \Vaage. /Jensen. Fm.

I Henh~ld til den mellem Grosserer H.Politur o~ NÆvnet afslut
tede Gverensk-,mst vil denne nu være at fuldbyrde ved Skøde til State. I

I

paa den anførte Parcel, hv'ri vil v~re at npta~e de Reservationer, !,

som omhandles i Gr'1sserer Politurs Tilbud af 16. (Jkt,.,ber1922 rtg I

tillige Reservati()nen ·,m, at Parcellen skal v:.eretilJBngel ig for
Almenheden, samt ot elen Ret til Badning fra Stranden 19 (;pstilling
af Badehuse pna Jtranden udf~r Pureellen, s~m alt hæfter paa Par-
cellen ifølge fiDgl~sning paa Stamejendf)mmen, ve~bljv2nde skal
bestea.

JaclJbæus.
SX'I'RAK'fUDSKIUFr.rENSRlr,'rIJH~D BEKRh:F1'E:S.

Jac0bæus.

Til Fuldbyrdelse af den ~fter f~ranstaaende Udskrift mellem Natur-
fredniGgsnævnet f,r Fred0riksb0rg Amt med 1~n1brugsministeriets
d~mty~ke ufslutteue (Ncrensk,mst med underskrevne Grnsserer Hdin-~~--------rich P,li1;ur af København, ,skøder, 'verj1'a~er 'G ald"les afhænder
jeg Hbinrich Politur til den danske Stat Pbrcellen Matr.Nr. 8co, -
af TisvilJ.e By, Tibirke SI)Jn, uden llclrtk',rn,'g skal Parcellen her-
efter til'lØre Staten s,m dens ,Ej"rJd"m :ned de sam:ne Retticheder og
F,rpligtelser, hv'rmed den har tilhørt mig, i hvilken Henseende
SÆrlig bew~rkes;
at der pa:Jhvj.lerPurcellen a9rlig Arvefæsteafgift I)gved Ejer-
ski:f:teRek"Gni ti m til 3tatskassen, 'g
at Jen ilrke er fi'i:gj1rt f 11'følgende paa Stam,"jend,'rnmenMatl'.Nr.
8a og 8f hvilande Byrder:
a. Sandflugtstilsyn efter F )rtegnelse, tinglÆst H;.Januar lSr)'5,
b. Ret f~r Ejeren af M~tr.Nr. Sa eller Parceller derfra til
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Færdsel til Stranden ')6 til at tage Tang ud f 11' ]V;::;tr.Nr. 9f
! .',
ifølge Skøde, l~st 11.J·n~ar 1398,

Ret for M~tr. Nr. Su til Færdsel ad en Vej ·wer ~,l.,tr. tlr. Bf

ifølge Skøde, læst 12.Maj 1914,

Ret f lI' M"tr.Nr. Bv til F.Brdsel ad .m Vej 'wer Matr. Nr. Sf

ifølge Skade, l~st 16.Juni 1914,

(Narensk ~mst, l'.est 7. D-::cember 1915, mellem Inceb'lrg G-rUner nE;

VejLy-Ti birke .3 l0!lel'o.ad 'm Ad ::;anZGvej le.::Sti til fL lene Kilde, "g

If',~lge Købcd~Dntrakt, 11:lst 23.Sept3mber 1919 S·1m servitutstiftende

har en Række l<~jend 'mme Balleret 19 Ret til Laase 19 Stalci t, H:gn "g

Brønd paa Matr.Nr. Bf.

Mede_'ls de under] i tra a-d unfø1'te 3e1'vi tuter il~ke vedrører

F::rcellen I.ktr.l:l'. i3cn, hvad j 19 ikke k'lD ses af I'ant.~l; )gen, '! 3d::-_.

rører (jverensk lmeten unJer litra e net"fl F.. rcellen, ',3; af de i ~
[1

Købak~ntrpkten under litra f anførte Servituter vejrører Servi1uten

angEl "ende R-Jderetten net 'lP Paree11 en '[btr . .r~r. 8e ,), idet Bes t .:m-

melsen herf)m i D 1!cumentet l"der s3813d(~s;

"En StrBkning af Stranden uJf)1' "Helene lalJe" fra I.1:3tl'.

Nr. Bf I S østli,~e 3kel 19 l () m 7est pac1 hen lCin~s StrandkFmt~n

maa benytt~s til BadninG 'i.S iJpfør",L3," af ]nJdlUS f lI' l.-;jerne af

illatr.Nr. 8ao, Sat, ISe, 18f, Bbk, Sbi, 8.1 m.fl., 1.9d, Sbd, '6

Bbe. "
Denne Servitut vil v',ere at w,::rføre til r:18tr.:,jr. BCf),

medens de Jvrige i Købdklntrakten under Iitr. f anførte 3ervi-

tuter· iklce vedrørerpevnte P: reel.

Iøvric:;t vil n:.crv",rande Skøde V,ilre s Hrlig at tin.-:;l 'lse s 1m

servitutstiftende i fol~enle Henseender:

l) Sælgerens til b3ciebli v'3nde Ejeud 'lm Illed alle !luvertjnde 'lg tilk)l" ~ '\

meilde Bygnin6er har bar·,de nu n.; i F1"~~tiden Ret til at bibeh lIde

N"JVnet 'Helenekiltle" •

2) 3ælgeren h~lr f 'H' sin n fwnte Ejen~l 'til 'L t 1 il hv 'l'S 'mhelst at førl,- "\.

7ej ig~nnem ned til Kilden.

3) Den s ,1Gte P1:..I'cel slul i F'r3~tid ..m s 1m hidtil v~re tilcenc;elig

f)r .\llnenheden, 81 tB'-1a ',:;s1:::a f0r B"b 'ere P:-13 ~ JL-;erens 3jend 1m.

Dette til B3kr,"Itelse med ,fJin Unders:(clft i 7idners (JVer-

værelse.

I Hanh,ld til N~tQrfredningulnven af B.Maj 1917 § 25 er dettt

Dnkument udfEr~iget uden Brug af Stempel ng Tingl~sningen sker

uden Gebyr.
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