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hele afgørelsen fra fredningsnævn og Overfredningsnævnet/klagenævn læses. 
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Forhandlingsprotokollen for Fredningsnævnet for Københavns Amtsraadskreds.
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/::.:~~.~-~~.:~..~.f\!.'.::;.:" T_ Aar 1935 Bden 9. November Em. Kl·

f
3 holdt Nævnet Møde

,:_~ hos ~rer Betz i røndbyvester, hvor da oretoges:
n~;~>~.::.· F.S. 8/1935 angaaende Tornehø;l i Brønd-
~~~~ byvester.
j :;<:'';l'~?'.1 1 ~j 1 'I.f '\("\-:,)!.,~ I Sagen afsa~des saalydende~i~'~'rr\{~~~:l' ~_:_~-~_:_:_~_:.
I ~)f.l'~'.';.'" .&r~ i Efter at Fredningsnævnets Opmærksomhed var bleven henledet
~t \ paa, at en paa Ejendommen Tjørnehøjgaard, Matr. Nr. 29a af Brøndby-
:_~,I~",;,~,.~.;,'.•.I···~vester værende, ved Deklaration til Nationalmuseet af 29. November

>:- 1918 tinglyst paa Ejendommen ll. Deoember 1918 fredet Gravhøj nTorne-
~2,~it~~~'}

Ily .....'.!.'ir;;~~~1høj" kaldet var udsat for Beskadigelse, sa:rlig ved at løsgaaende
I; I/:":,':'\{'l K t dt d K t h ldt N t d ~5 S t b~ !.,\:\:~;t rea urer ne rampe e an erne, o ævne un er ,. ep em er
, I 'I' ,·..·\i
l' j;;~4P;'j 1935 Møde paa Stedet og besigtigede ommeldte Gravhøj, en træklædt ,
~!~~[~;'3r

~i,,~,~,~,;,~\1. græsbevokset Høj paa ommeldte Gaards Mark. Man var enig om, at det~l~! for at bevare Højen, som det baade af landskabelige og historiSke

\.f~".:,'.:.:.;.:~~..~:.;.::.':,::.1'. Hensyn fandtes af Betydning for Almenheden at værne og frede, varl~:.. nødvendigt at opfylde de ned trampede Skrænter og besaa dem med Græsf,~~i eamt at omgive Højen med et Pigtreadehegn paa oa. 18 nedrammede Ege-
~"'i",·(t pæle. Grundens Ejer Gaardejer N.P.Hansen, som efter Tilsigelse var
i ;~\'~'~:;"J',r " ~~I'.h\''~P\R~;~.' mødt, var eni~ i, at de ommeldte .l!'oranstaltningermaatte foretages
~~{~~:f.l;4 i; ~';-'>:;\1 o~ erklærede sig villip; til mod Betalin~ af 150 Kr. at lade det om-
~~t:~f!;;]meldte Sikrings- og Afspærringsarbejde udføre samt at paatage sig
"(~;~';JL; og efterfølgende Ejere af hans ovenmeldte Ejendom "T jørnehøjgaard "

(;;(,>:1,',,1 Pligt til fremtidig at vedligeholde Højen og Afspærringen. Nævnet
har i Dap; 9. November 1935 paany besigtiget Højen og konstateret, at
forommeldte Opretnings- og Indhep;ningsarbejde er udført forsvarligt.
Ejeren Gaarde;ler N.P.Hansen gentog sin og efterfølgende Ejeres Pligt
til at vedligeholde Højen med Indhegning, saaledes som den nu fore-
ligger, o~ Nævnet som fandt den krævede Betaling rimelig, udbetalte
Gaardejer N.P.Hansen 150 Kr., for hvis Modtagelse han kvitterede i
Nævnets Forhandlingsbog. Kendelsen vil uden Udgift for Ejeren ved
Fredningsnævnets Formands Foranstaltning være at besørge tinglyst
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paa Ejendommen Matr. Nr. 29a af Brøndbyvester, for saa vidt angaar
den Gaardens Ejer paalagte Vedligeholdelsespligt.

Fredningsnævnet for Københavns Amtsraadskreds har Paataleret
med Hensyn til Servitutens Overholdelse o~ fører Tilsyn i saa Hen-
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, seende.
sign. John Knox.

sign. Alfred Betz sign. A.C.Andersen
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r Afskrift.

D E K L A R A T ION

Jes undertegnede Gaaruejer Chr. Larsen ifølge Skøde, thing-
læst den 13. Januar 1904, .c;jeraf Loduen !\;atr.Nr. 29a af Brøndbyvester
By, Brøndbyvester Sogn, 3mørum Herred, Kjøbenhavns Amt, fredlyser her-
~d under Nationalmuseet paa Statens Vegne nedennævnte paa min ijendom
!

b~liggende Gravhøj fra Oldtiden.
Dette Mindesmærke forpligter jeg mig og alle efterfølgende

Ejere og Brugere af EjendoIDlllentil at frede og værne om, saaledes at
det ingensinde beskaoiges ved Gravning, Pløjning, Bortførsel eller Til-
førsel af Sten eller paa nogen anden Maade. Gr~sning og Lyngslet forbe-
holdes. Beplantning maa ikke finde Sted.

Et ~redningsm~rke vil kunne opstilles paa Stedet. Naar Min-
dosmærket fremtidig tilses fra Hationalmuseet, sker der forud Henvendel-
se til Ejeren eller Brugeren derom.

l!'orenhver Beskadigelse, der med Ejerens og Brugerens Vidende
,og Villie tilføjes Mindesmwrket, bødes der efter Nationalmuseets Be-
~temmelse indtil 15 Tdr. Byg, som tilfalder tIdeFattiges Kasse" i Sog-
net, hvorhos i alle Tilfælde Beskadigelse vil være at udbedre og Mindes-
mærket at brinee tilbage i den tidligere Stand.

Denne Deklaration kan thingl~ses paa Museets Bekostning. Rets-,
IånmwrkninG frafaldes.

Det saaledes fredlyste llindesm~rke er følgende:
En Gravhøj fra Oldtiden, Itr.J:jørnehøj", beliggende nord for

;Vejen Brøndbyøster-Brøndbyvester, 2,2 m høj, 17 m i Tværm., med let
skraanende Topflade. Foden er paa alle Sider stærkt afgravet og staar
nu med skraa Brink, indtil ca. 2 m høj. Brinken er græsgroet paa nær
Pletter i Nord og Jyd. Sydligt i Toppen staar en større Tjørn og
Smaabuske.

Tjørnehøjgaard, d. 21/11 1918.

sig. Christian Larsen

Til Vitterlighed:

sign. P.Jensen sign. Marktug
Tømrer Sergent
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