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v.Bent Gottfredsen
Vester Såby

Lejre Kommune
Teknisk Forvaltning og Teknik og Miljøudvalget

Vedr.: Hjulbækhuset, Hjulbækvej 7 4330 Hvalsø
EHF har fra Avnstrup Overdrev Beboerlaug modtaget laugets henvendelse til Lejre Kommune stilet
til Økonomiudvalget.
I EHF kender vi huset og er desværre også bekendt med dets tilstand.
EHF deler beboerlavets mening, at huset som gammelt ledvogterhus er bevaringsværdigt ud fra en
kulturhistorisk vurdering.
Det er med til at fortælle en vigtig del af skovens historie fra den gang, den hørte under Københavns
Magistrat, som på en gang i 1880 lod opføre nye tjenesteboliger til alle skovens ansatte.
Det vil være en forarmning for skovens historie, hvis huset kommer til at mangle ved indgangen til
skoven.
Vi har allerede ved brand mistet det nærliggende Mortenstruphus.
EHF er bekendt med, at Naturstyrelsen ejer langt flere bygninger, end den har midler til at
vedligeholde, og at den derfor nu er i gang med en landsdækkende gennemgang af bygningsmassen
med henblik på en vurdering af dens fremtid.
EHF forventer ikke, at kommunen giver tilskud til vedligehold af statens bygninger.
Den tiltalende løsning ville være, om Hjulbækhuset frasolgtes med en passende tinglyst
bevaringsdeklaration. Med sin placering ville det – istandsat - være en liebhaverbolig.
Problemet er, at huset ligger på fresdskovpligtig jord.
EHF kan ikke anbefale en nedrivningstilladelse, men vil i stedet opfordre kommunen til at tage
kontakt til Naturstyrelsen for at undersøge muligheden for ophævelse af fredskovpligt med henblik
på frasalg.
Tilsvarende kan meget vel blive aktuelt for flere af skovens huse.
Mvh.
Bent Gottfredsen
Fmd
Bilag: Beboerlaugets henvendelse, kopier fra bogen Skovens Huse.
Cc: Avnstrup Overdrevs Beboerlaug

Avnstrup Overdrevs Beboerlaug

Lejre Kommune.
Økonomiudvalget,
Lejrevej 15,
4320 Lejre.
Vedr: Hjulbækhuset, Hjulbækvej 7, 4330 Hvalsø.
Tolstrup, 3. november, 2013.
Hjulbækhuset, Hjulbækvej nr. 7, er nu fraflyttet og står tomt.
Ved henvendelse til Lindhardt Mikkelsen, Skov- og Naturstyrelsen har vi fået at vide, at huset
sandsynligvis skal rives ned, da man ikke har penge til at renovere det.
Et nyt stråtag på begge bygninger samt genopbygning af skorstenen i hovedhuset vil koste mellem
750.000 og 1 million.
Huset er fra 1880 og er et af skovens gamle Ledvogterhuse. Det ligger meget smukt ved den sydlige
adgangsvej til skoven og inden for grænsen af den kommende Nationalpark og giver sammen med
skovens øvrige hvide bindingsværkshuse vores skov en særlig karakter.
Vi mener, det er et bevaringsværdigt kulturminde, som absolut ikke bør fjernes, og appellerer
hermed til Lejre Kommunes Økonomiudvalg om at finde de nødvendige midler til at bevare det for
eftertiden.
Medlem af Økonomiudvalget , Hans Olsen er bekendt med henvendelsen.
Med venlig hilsen
Avnstrup Overdrevs Beboerlaug.
Formand Marianne Capell
Atterupvej 28,
4174 Jystrup.
Email: atterupvej28@paradis.dk

Kopi pr. mail til Lindhardt Mikkelsen, Naturstyrelsen: LMI@nst.dk
Kopi pr. mail til Egnshistorisk Forening, Bent Gottfredsen: vs.gl.smedje@gmail.com

Side 1 af 1

