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Maria Matzen

Subject: FW: Vedr. fortidsminder på Christianshusvej 179, 2970 Hørsholm

 

Fra: Mette Palm [mailto:mph@museumns.dk]  
Sendt: 1. december 2017 13:58 
Til: Anne Holmegaard <anh@horsholm.dk> 
Emne: Vedr. fortidsminder på Christianshusvej 179, 2970 Hørsholm 
  
  
ML 20719 
  
Du har i e-mail af 13. november 2017 spurgt, om der er risiko for at påtræffe fortidsminder i forbindelse med jordarbejde 
på adressen Christianshusvej 179, 2970 Hørsholm, matrikel nr. 11f Usserød By, Hørsholm. 
  
Jeg har d. 27. november besigtiget den 15.374 m

2
 store grund, som er bevokset med 30-40-årige løvtræer og underskov. 

Mod vest skyder kanten af en bakke sig ind og falder ned mod en våd lavning, som ligger midt på matriklen og lidt 
forskudt mod nord. Mod øst er resterne af en lille bakketop bevaret. Både mod øst og syd falder terrænet også ned mod 
lavningen. Mod nord er der en stor jordvold ind mod den tæt-lave bebyggelse ved Christianshusvej. 
  
Der er ikke tidligere registreret fortidsminder eller arkæologiske fund på selve matriklen, men der er flere fund af 

fortidsminder indenfor en radius på 500 m. Mod øst er der fundet rester af en udateret hulvej langs Usserød Kongevej, 

som løber NV-SØ – altså med retning direkte mod matriklen. Mod SØ er der i 1996 udgravet anlæg fra bondestenalderen 

eller bronzealderen (3940 - 501 f.v.t.)  i form af en lille stenkiste og affaldsgruber. Mod vest er der opsamlet flintredskaber 

i form af 9 fragmenter af slebne økser, 45 skiveskrabere og en fladehugget pilespids samt en række flinteflækker og -

afslag. Alle genstande er dateret til bondestenalderen (3950 - 1100 f.v.t.). Der har utvivlsom ligget flere fund i nærheden, 

men området er tæt bebygget i en tid, hvor der oftest ikke blev lavet arkæologiske undersøgelser, inden byggeriet gik i 

gang. 
  
Bedømt ud fra topografien og de omkringliggende arkæologiske fund mener vi, at der er risiko for at der er bevaret 

fortidsminder på matrikel 11f. Vi anbefaler derfor, at der bliver foretaget en arkæologisk forundersøgelse af matriklen 

inden kommende jordarbejder.  
  
Den arkæologiske forundersøgelse har til formål at afklare hvorvidt der er væsentlige fortidsminder f.eks. i form af 

bopladsspor, som skal undersøges ved en arkæologisk udgravning. Den arkæologiske forundersøgelse er frivillig, men 

findes der spor af fortidsminder (f.eks. gruber, grave, genstande, ildsteder, hulveje osv.) under jordarbejde på matriklen, 

skal arbejdet i henhold til museumslovens § 27 standses, i det omfang det berører fortidsmindet, og fundet skal straks 

anmeldes til Muesum Nordsjælland. Ved at forundersøge undgår man, at byggeriet bliver standset, hvis bygherre støder 

på fortidsminder. Idet der er tale om en større forundersøgelse vil det være ejeren (pt. Hørsholm Kommune), som skal 

betale. 
  
Inden museet kan lave en forundersøgelse på stedet, er det nødvendigt at træerne bliver fældet og kørt væk på en måde, 

som ikke giver kørespor på stedet. Der kan f.eks. bruges køreplader. Ved forundersøgelsen vil vi gerne selv trække 

støddene op i søgegrøfterne, så vi kan holde øje med eventuelle fortidsminder undervejs. 
  
Hvis du har spørgsmål til ovennævnte eller til arkæologisk arbejde generelt er du meget velkommen til kontakte mig. 
  
  
Med venlig hilsen 
  
Mette Palm 
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museumsinspektør 
  

 
  
MUSEUM NORDSJÆLLAND 
Frederiksgade 9, DK 3400 Hillerød 
tlf.: 7217 0240      mobil: 4045 2028 
www.museumns.dk 
  

Fra: Mette Palm  
Sendt: 20. november 2017 12:06 
Til: 'anh@horsholm.dk' <anh@horsholm.dk> 
Emne: VS: Fortidsminder på en ejendom 
  
Kære Anne Holmegaard 

Det bliver mig, som skal behandle sagen i forhold til eventuelle fortidsminder. 

Jeg regner med, at vi i løbet af et par uger kan give en udmelding om, hvorvidt vi anbefaler en forundersøgelse på stedet 

eller om vi mener at der ikke er risiko for at påtræffe fortidsminder ved jordarbejder.  

En forundersøgelse vil afklare om der er fortidsminder, som skal udgraves, på stedet. Da der er tale om en større 

forundersøgelse (grunden er over 5000 m2) vil det være kommunen, som skal betale for undersøgelsen.  

Der skal dog først laves en arkivalsk kontrol og en besigtigelse. Denne del af sagsbehandlingen sammen med rådgivning 

omkring processen er gratis. Du hører fra mig så snart, jeg har haft tid til at kigge nærmere på sagen. Du er naturligvis 

altid velkommen til at kontakte mig, hvis du har spørgsmål. 

  

Med venlig hilsen 
  
Mette Palm 
museumsinspektør 
  

 
  
MUSEUM NORDSJÆLLAND 
Frederiksgade 9, DK 3400 Hillerød 
tlf.: 7217 0240      mobil: 4045 2028 
www.museumns.dk 
  

Fra: Lene Smedegaard  
Sendt: 14. november 2017 09:12 
Til: Mette Palm <mph@museumns.dk>; Susan Johnsen <smj@museumns.dk> 
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Cc: Ole Lass Jensen <olj@museumns.dk> 
Emne: Vs: Fortidsminder på en ejendom 
  

Videresendt 

Hilsen Lene 

  

Fra: Anne Holmegaard <anh@horsholm.dk> 
Sendt: 13. november 2017 16:28 
Til: Lene Smedegaard 
Emne: Fortidsminder på en ejendom  
  
Museum Nordsjælland 

  
I forbindelse med at Hørsholm Kommune i begyndelsen af 2018 har planer om at  udbyde ejendommen 
Christianshusvej 179, 2970 Hørsholm til salg har vi brug for en afklaring af, om der kan være fortidsminder på 
den 15.374 m2 store grund. 
  
Jeg tillader mig at forespørge, om I har materiale der be- eller afkræfter, om der kan være fortidsminder på 
arealet, der har matr. nr.  11 f Usserød by, Hørsholm. 
  
Såfremt i har brug for yderligere oplysninger for besvarelsen står jeg naturligvis til rådighed. Såfremt en 
besvarelse er gebyrbelagt hører jeg gerne. 
  
Venligst bekræft modtagelsen og jeg hører gerne hvad Jeres ekspeditionstid ligger på. 
  
På forhånd tak. 
  
Venlig hilsen 
  

Anne Holmegaard 

Juridisk konsulent 
  
Hørsholm Kommune 
Center for Politik Udvikling og Borgerservice
Team Jura 
Ådalsparkvej 2 
2970 Hørsholm 
  
Direkte tlf. 4849 1075 
  
  

 

  
  

  


