
Afgørelser – Reg. nr.: 

Fredningen vedrører: 

Bemærkninger: 

Domme: 

Taksationskommissionen: 

Overfredningsnævnet: 

Fredningsnævnet: 

Forslag: 

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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U D S K H I F T

;-Forhandlingsprotokollen ior Fredningsn~vnet for Roskilde Amtsraadskreds.

af

Aur 1923 Onsdag den 7. Pebruar Kl. 9Y2 ~n. afholdtes Wode

paa CivilJommerens Kontor paa Tinghuset, hvor foretoges:

Fredningsl1'.J.,ynets Medlemmer, G-aardejer J.P.J ensen, :PasLor

P. 'rhaming og Civildommer Buch var tils tede.

-o FOl'11l1:l.lJdenbemu..l:1~ede,a t l]~n cf Ler Co rri[;e lII,lde Jen

21. Iliarts 1921 havde tilskrevet l~ationalmuseet om Jugen, oi::,llavJe
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dette efter foretagen UnJursøgelse under 24. ~urLs tilskrevat

U~vne~. ~hrivelsen fremlagdes.

Fra privat ~ide var der derefter ~jort Skridt til ~t sikre

dGt Areal, paa hvilket Tin[;stellen ligi.~er maJ .c 01'c1Ildrin:.; 0[; .J; 01'-

styrrelse, o~ Ja :'orlJLmdlinGerne llled den dav!..Jrende Ejer ellers havde

lørt til et fuldt betrygGende I~eGultut, var l!'orhu.ndlinberne t'ort-

saLte med den nuvwrende j~jer af LILltr. Hl. 12 uf Kornerup By og Sogn,

som ved 'l'vangsauJt Lion ovel' Bj endommel1 den 'J. :Februur 1922 var blev€l1

højestbydende, og som udækket ~rioriteLshaver llavde forbeholdt en

ti t tage 3koJe.

Guarde jer V illlelrn J 8{:sen var lUoJ t o:; lJelll'~rk8de meJ densyn

til n;Q1'oXln.i.ngCloJi.olon.~ hvorom :.:laGen for }'redningsl1""Vllet nu alene

~~rejer sig, at han l'or at lade Jenne :J Len l.'orlJliv0 uforandret sta~en.

de maa, af liensyn til dens Vwrdi som Sten, begr.l;re en Erstatning af
findes

100 Kr. Han bemu:rked:.- iøvrigt, at Stenen/paa den ved Landbrugs-

ministeriets Udstyknincsaprrobation uf 15. J~nuar 1923 fraskilte

Pureel, der har erholdt Matr. l~l'. 12lJ af liartkorn, hvilken Purcel

han staar i Begreb !!led at sælge.

Da FredninGsnwvnet fandt den uf Vilh. Jensen forlangte

Erstatning rimelig, blev der afsBBt saalydende

K e n d e l s e :

Under Hensyn til den af Nationalmuseet afgivne Erkl~ring,



C)

hvorefter den paa
staaende Sten kaldet "Dro~~~o;:;

af Kornerup By og Sogn
-4

tjener at bevares som Oldtidsminde, forwener Frcdningsn~vnet, at
en Bautasten, der for

denne Stenhøj bevares uforandret i sin nuværende 3tand, saUlt :J.t

den Elrsiatning, .:Jomi Jenne Anlednillg tilkoJllmerLjeren, GuarJejer

T h i e r a g t e s :
Vilhelm Jensen, vil kunne bes teImnestil 100 Kr.

.pen paa .r.: j end OlIlIuenEa t r. li1". 12b af
staaende bautasten "J.h:OlJlliugoGtolQn"kaldet, bliver at6>.,...'- ....,~ .... ~sin nuv~rende Stand. ø

ning af 100 Kr.
Der til~ge6 Ejeren, Gaardejer Vilhelm Jensen en

P. Buch J .P .J" ensen P. Thaming
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