
Afgørelser – Reg. nr.: 

Fredningen vedrører: 

Bemærkninger: 

Domme: 

Taksationskommissionen: 

Overfredningsnævnet: 

Fredningsnævnet: 

Kendelser: 

Deklarationer: 

Dispensationer: sidst i filen med nyeste til sidst 

Bemærkninger om formål og bestemmelser:
Denne fredning indeholder ingen udtrykkelig formålsbestemmelse. Formålet må derfor udledes ud fra en 
fortolkning af fredningsafgørelsen. I  dokumentet er de generelle bestemmelser fremhævet. Den fremhævede 
tekst er vejledende og er fremhævet som hjælp til læseren. Fredningens  generelle bestemmelser kan også 
optræde uden for de markerede områder. Et fuldstændigt billede af formål og bestemmelser forudsætter, at 
hele afgørelsen fra fredningsnævn og Overfredningsnævnet/klagenævn læses. 

Tryk her for at komme direkte til den vejledende fremhævning af bestemmelserne
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Aar 1918 FreLlag d8n 18. Junuar boldt ~'r8dnillL):;nc..,vnct l.:oile

i HinlJ:l<.l~, veU. hvilket ll·..;vncts 1:t:Jdlemmer iOI'lllUI1den, Amt'::>l'Clc.:.u.sll,eu.leu

J81LSE:nSalut Jo L s.f HiIllll'clev KOlJ .. llulle valgLe 1.:0 IIIe IJl , .l"01'Ste l [J.; r e r ,jte-

phemhJn var til -' , de.•r oJ l •

;l, GauJ'de,ior 11<':'118JIJ1'L:>Cn1'8ter5cn var til JtetiG o" leu.sb.gedeb

e NuJvllet til den paa hans Bjendom llatr. l,! l'. 9a af llilw::c lev beligL;cnde

Vest 101' denne Vej i on Afst3.nd af C1:.l. 3 112 Ion 1'Iuni,0st 1'01' :to~kilue.

Selve Højen ligger 1s01el'et paa LIar]{en ved u.t:JLi viu uIlllcreu.s .•IJj.;de

1'1: l'unKL paa Vejen Illed !llcget vid ULldgt til ulle Verdel:.Jbj0l'ner, del'wl-

J.er imod syuvest til Roslcilue oG uo.vnli..., lledover d0n Vest for liu~en-

ue oJ imod'Nord si3 strwkkcndc Eoskilile Yjord. Det viste ~iB, o.t

'lI der paa Højen,) fjyuside var ufgru vet en .Jel uf lløjens 3i<1e.

11~0det i'or t.sattos deref Ler pua Gaa:cue;j er liuns lJetel'sells i

lIiIUuelev liGi;en<1e Gau.l'li.

Fredlljng.:;n.,Lvnet eneJes dled .l:.<Jeren om, at l.iaotehøjtm frewti-

f~ dig ukal freJe~ oG
~'

i dens nbLurli~u ~ilsLunu au forplicter

Ga~rdejer ~etersen sig til ikke at iordLaCd

heller nogen yllerlitjere LJJ.gravni[l(~ uf IJøjen uden :C'reJllin..:::mwvueto

,3 <..;.mt.v klce •

Der fremlaGues en ~unpart uf en ~krivclse uf J. lls, UOIllKpt.

Peter"en har mol1La..;et fra l'JationululUseet. Det bemu.;rLes dernl.Ls t J

at den pau.1Jegyndte Udt~ravnil1g vil IrrL:.;ve en mindre Hcgulering eller

Udjl.Lvnint~ uf lløjens Ji<le 0t; ewlvidel'e beml.Lrkede:.. dot, at der paa

Høj<::ns '.rop fand ies en JtbnIcnine ellur UdllUl illG , uom ./..!;jel'en 1'an<1t det

for ønskeligt at tilfylde navnlig uf Honsyn til denU~nlighed, der

af Le viste sig fra besøgdndes Uil1e. Wun enedes om, forinden noget

blev foretuL,et, i l'ornl~vn C,,; lIenseende at .forelwg~e 3pørr,smaalet om

Bøjens naturlil3e l!'urm 1'01' l'ationulnlU:Jeet eller l~aturfrcJllinbSri;1adet.

Anhu;t og vedtaget.
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o:'ln2 m bred Gung.3ti fru VO.ien forbi hlustehojeH oc:' viuere ned til

nogle Jkytte/jru.ve. Denno Jti er ~nlu.bt af 1,lili-cu..reLatell puu l~;jet

Det bem':Jrkedes dern';;;st, ut der fra Vejen 1'01' 'liden _'ore:L

l?etersens j':l<..lrk, oG der Vue:.:; llum .sr::;tLltni{I:~ Fur Lionne ,.jti L.f J.fili-

tu.-Teta Len. H'_vn.:t Cllt;)de~ !:led GaarLie jer l'etersen om, <..lt (h,r t ils Le-

des alle o~ enhver AJgallc; til ai' 11t....vnte J Li ..;,t ue:.,:ive

optlOlde '-lig lJb.B r,;asLelløj.

~L.ardejer ~ct0ruen rorb~Golaer :.:;ig Het til, naar

ildw langere llluatLE Lru..:vG:'>vedli~;eGolJt ,.l' J,lillb.reLu1,en,

kn.Lve Erc Latnin,; gennem 1\redllin~.;nu:;vl:et, 11<:1<.,1' Jt:.:tte vil tru,;ve

01)1'8 thold t.

l'. V.Dueh Jen",on :J Lepilelluen

Au1' 1918 On:.:;dag Jen 22. Uaj Kl. 4 ~2 ~m. afholdt

nWV11et~,løde paa Haudhuset i i'oskilde, hvor l'oreto:..;es:

:laGen Olll "l.wuLehojen".

ffiødt var U~vnets 2 l'a~te ~edleuuner o~ det ror

l\..OllJmunevalg Le 1.1edlern, -'!':Hstelwl'Gr L. J tephenseu •

...... . ............. ........ ........ . .... ..
UoJ t var lIcltude;; er J tlrW Gilr. Ji v0rt~011, <ler lJleldeler,

i l1immelev. Komp. bor ilJliulertiu. ror 'riden i 1\1øllclJu..:.::;huset ve

Freu.eriksborgvej ved Hoskilde.

.0er blev i lhmllolli Lil u.oL ved i,iødet lien lG. J"Gnu::J.I'Lestem-

te 06 til Nationalmuseets vkrivelse Clf B. d.l.!. Stllut i bad1'ør af

Fredningslovens § l trui'fet AfLale om, at Korup. Jivcrtsen forplig-

ter sig til i 1ølJet af Jet kOlllJdOllUe;~fteraar unJer '.l.'il~yn uf fil· .......
I

J Lephensen at 1 ore Lu~e de J ord8.rlJe jde~' OL OJ..!i'ylun 11Ger, uom Olillli:1.nd-

les i 31u.t11ingen ai' lJatlondlmu.seecs nu..vnse Jkrivel:Je <..lfJ. ds., mod

at der efter Al'bejuets F'uldLlrelue yd8s en s<:.tudun ErG LutninG, som

svarer til Jot uul'ørt8 ArbejJe

Det loruusc'JLte3, at de paa~~_ldellda lJd.;;ifLcr U;:l;;:evil

overstiGe 200 1':1'.
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