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"'"ar 1~24 ,len 17. Dece;nlJer .Du. El. :5 afholJ t l;aturl'redniD[,';-

n~vnet for ~rederi~Gborg Amt Mode hos J~&rJeJer ~dvard Jensen, Lue-

Jaurd i Gr~se, hvor da foretoges:

AUlnoJ.ni!l!~fru l:ation<llmuseets l. Af-

delin; 0111 ~'re:lnillg af en ul,lt Lls-

gr <:l.V , der er runden pua Lue;..;a"':'l'JB

I.1<:l.r1ci Jru;se •

.i1'oruden .t'ormanden r.J.0dL.eliet af AmtsraJ.det valgte ..8-ilew .01-

rektør 13jellekjLLr og det uf .:Jo(:uer.J.adet va18Le ;.,eJlclll Lwrer j3ecll i

Grwse.

Bf ter Anmodning var Ejeren, Gaardejer Edvard Jensen til

Stede.

OldtidsJraven ("Ja:ttestuen") toges i iJjesyn paa Stedet.

Den fand tes 1Jeli~.b.(;:lldetu.t ved Jogneve j en ilJlelleill llørup og Gl"u..sc og

fand tes at vu..re et særdeles SI:lukt og e jenu ola:l!elict Uld tidsmillJe

"Jættestue" af en ulhuvanlig Jtørrelse.

lJ""vnet var ;5Clllske enib l:led lJationabJuseet, at d8n nu uu-

gravede Ju..ttestue paa (hund dl' sin Jkønlled og ~jell:lo:l!1lleli'.\h,:)d bør

frejas under l~ationa1lJlUseet.

Dr. drøncluLed erkl~rede, at HaLion~lmuseet ønsker fredet

selve Ja;ttestuen lileJ. nu.;r:lJeste O'llgivelser i en Længde :...f 21 m ou en

lJredde af 14 m, 0211er ca. 300 m2, o,; et Nationalmuseet vil ::;øre 1'lacl-

.3en i 3tand oEj fre:ntidig vedligeholde den i paGsende :JtanJ.

~jeren, G~a,!'dejer Bclvard Jensen, erklu,l'ede, at han forli!e-

ner, at Erstatnin8en
I

bør ans~tLes til 7JO Kr., o~ moJ at el~olde den-

villig til tit frede de ca. 300 m2 under Nation:ilne l::rstatning er han

museet som forlangt.

BEter no~.an }'Ol'llanJlins erld;;;l'ede Dr. jJl'onJs Led, at 11a-

tionalmuseet lmn forhøjtJ sit 1\ilbull til 300 Kr., 1l1enikke er i

Stand til at gaa højere.

llaturfreunin;;sncLvuet fand t ef Ler Omst;;,;ncligl,ederlle at kunne
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i Henhold til Naturfredningsloven forhøje Tilbudet med 200 Kr.
Edvard Jensen erkl~rede, at det vilde være en ikke

-..
I

ringe økonomisk Pordel at i'aaHøjen og Jwttestuen sløjfet, ;J.enhan
vil gerne vwre med til at gennemføre ~'redningen og maj tager der for
'l'ilbudetom Brstatnillg af 500 Kr. Paa G1::.arden,som han har betuH
med 100.000 Kr., hwfLer Prioriteter til c. 37.000 Kr.

Naturfredr.in6snu..vnet afsagde derefter saalydende
K e n d e l s e :

2Det onuJleldteJordstylcl(ec. 300 In af l ••utr. Nr. 19å
Græse By og Sogn vil vwre at frede under Nationalmuseet, der SO~II:i
d l h f l 00 K f· . . l' Ier ag er Ol' beta es 3 r., og ,om rer:ltldlgpaa tager slg vel(" !

r Iligeholdelsen af det fredede Areal, som !Jiuseetfordrer nødvendia
og som ligele~es foretager den første Istandsættelse.

Naturfredningsnwvnet bestemmer, at der endvidere V
v~re at udrede i Brstatnin3 til Gaardejer Bdvard Jensen i Grwse
200 Kr. - er To Hundrede Kroner - der udredes med Halvdelen af
Statskassen og llalvdelen af Fred~rik~bor8 Amtsrepartitionsfond
Henhold til Loven.

Bn Udskrift af denne Kendelse vil vttre at
ilæftelse paa I,Jatr.l~r. 19a Græse 3y o,;dogn.

Jaardejer B. Jensen erkl~rede, at han frafalder
sens Forkyndelse, og at han frafalder dens Inuankning for
ningsnwvne t•

Mødet hævet.
Bdvard Jensen

Jacobæus A.N.Jeck J. BrøndstedJ. Bjellekja:r

Aar 1924 den 27. December Em. Klo 2 mødte Formanden for
Naturfredningsnævnet i Frederiksborg Amt hos Gaardejer Edvard Jensvn
i Grwse for at forhandle videre om Fredning af en Jættestue paa
I5atr. Nr. 19a Græse By og Sogn.

Der fremlligdes en Skrivelse fra Nationalmuseets 1. Af-
deling af 22. d.W. med et Bilag,

Biter Anmodning var mødt 1bJrer .i3ecksom kommunevalgt

Wedlem af U~vnet.
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Gaardejer Edv. Jenoon var tilstede og blev gj0rt ~ekendt

med det fremlagte.

HelD underskrev efter Anmodning den som Bilag Iulz~te ~'red-

ningsdeklaraLion.

Ddr opnaaedes Overens}{OJ:lst om, at den af Nl..,vnet (lem l','. d .L~I

fastsatte Ordning ændres ef Ler l.ation ....lrl1useets }'orslag, sauleL1es u.t

Ejeren erholder de 2 w J.-SV. ~or J~ttestuen oJ iøvri~t ufsLaar de~

paa Ridset ansivne Areal i 1'ektangultJ..;Y ..:orIll, hvilket Areal saaleJ.es

bliver 19 l1l 14 III og J.e1'h08 0aar ind pu:", at der slwl vwre fri 1'<..:.s-

suge for b.li.lenlleden uellem JoglJeve J en Jn..se-1l01·up og den sydligste

Del uf Jættestuen til enhver 'l'id, men efLar bjerens Destetlll,clse o';

saLlled s, at det er 118.m tilladt at pløje igelH18Jl1Jord.otykket.

Denne Over'en:JkOJllst bliver [:tt tilføje ved 'l'inglwSllil1ljen af

N~vnets Kendelse oG FredningsuekluraLionen vod.h~rLes Udskriften.

Jacooo.-uG Edvard Jensen
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