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Indbrud i butik
HOLBÆK: Fra en butik på
Smedelundsgade i Holbæk
er der tirsdag i tidsrummet
fra 11.24 til 16.30 stjålet en
rød pung i skind indeholdende opholdstilladelse, SS,
ﬁ re guldringe, Dankort og
kontanter.

Vasketøj stjålet

mænd i hans lejlighed, der
spurgte /ledte efter penge.
Da den 74-årige sagde, at han
ikke havde noget af værdi
var gerningsmændene gået
igen, og den 74-årige havde
alarmeret
hjemmeplejen
via sit nødkald. Der blev formentlig intet stjålet.

Vindue opbrudt

HOLBÆK: Politiet ﬁk onsdag
morgen anmeldelse fra Borchsvej i Holbæk om tyveri af
vasketøj. Anmelderen havde
dagen før ophængt vasketøjet og næste morgen var det
væk.

HOLBÆK: Klokken 6 onsdag
morgen blev der anmeldt
om indbrud i en villa på
Strædesbakken i Holbæk. Et
køkkenvindue var opbrudt
og der havde været færden i
hele huset. Umiddelbart var
der ikke stjålet noget.

Tyveri fra bil

Indbrud i villaer

TØLLØSE: Onsdag klokken
16.19 ﬁ k politiet anmeldelse
om indbrud i en personbil
parkeret på Gl. Skovvej, Algestrup, Tølløse.
Højre siderude var knust,
og der var stjålet en sort taske med indhold heriblandt
en pung med kontanter og
hævekort.

HOLBÆK: Onsdag morgen
klokken 9.17 ﬁk politiet anmeldelse om indbrud i en villa på Valmuevej i Holbæk. Et
vindue til børneværelse var
opbrudt, og der var stjålet
tre bærbare computere og
en en PS 3 spillekonsol.
På Allerup Friggasvej i
Holbæk har der været indbrud i en villa i tidsrummet
fra tirsdag klokken 14 til
onsdag formiddag. Et stuevindue var brudt op, og der
var blandt andet stjålet et
kamera og en bærbar computer.

Tyveri fra bil
HOLBÆK: Onsdag klokken
17.37 indløb en anmeldelse
til politiet om indbrud i en
personbil parkeret på Anders Larsensvej i Holbæk.
Bagruden var knust, og
der var stjålet en lys beige
dametaske, som indeholdt
pung med kontanter, sygesikringskort,
kreditkort,
diverse medlemskort, nøgler og to mobiltelefoner. Tyveriet var sket i tidsrummet
fra klokken 17.10 til 17.37.

Indbrud i bil på
tre minutter
TØLLØSE: Onsdag morgen ﬁk
politiet anmeldelse om indbrud i en personbil parkeret
på Sportsvej i Tølløse.
Ruden i venstre fordør var
knust, og derefter var der
stjålet en skuldertaske i sort
skind indeholdende briller,
pung indeholdende to gule
og blå sygesikringskort, kørekort, visa/dankort og nøglekort til Holbæk sygehus.
Indbruddet i bilen var sket
fra onsdag morgen klokken
07.55 til 07.58.

Tricktyveri i
Holbæk
HOLBÆK: I nat klokken 03.39
modtog politiet en anmeldelse om, at en 74-årig mand
kort forinden havde været
udsat for forsøg på tricktyveri i sin bopæl på Agervang.
Den 74-årige var vågnet
ved, at der var en eller ﬂere

DAGBLADET

SEKTION 2

Cyklist dræbt
HOLBÆK: Onsdag klokken
16.15 skete et færdselsuheld
i krydset Skagerakvej/ Rørvangsvej i Holbæk, hvor en
81-årig kvindelig cyklist fra
Holbæk blev påkørt af en
lastbil i forbindelse med et
venstresving. Lastbilen blev
ført af en 21-årig mand fra
Jyderup.
Den 81-årige kvinde afgik
ved døden efter påkørslen.

Påvirket bilist
HOLBÆK: I nat klokken 00.54
blev en 20-årig mand fra
Holbæk anholdt for kørsel
i narkopåvirket tilstand på
Valdemar Sejrsvej. Den 20årige blev løsladt efter blodprøve

Overfaldt sin
samlever
GISLINGE: Onsdag klokken
14.15 blev en 27-årig mand
anholdt for kort forinden at
have overfaldet sin samlever
i Kirsebærhaven i Gislinge.
Den 27-årige havde overfaldet kvinden med ﬂere
slag, ligesom hun blev stukket ﬂere gange med kniv,
Den 27-årige vil blive fremstillet i grundlovsforhør
torsdag.
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Brorfelde Observatoriet
bliver nu fredet
Danmarks største
landobservatorium
skal fredes og ejendomsselskab mener,
at det bør udløse
en erstatning på
omkring to en halv
millioner kroner.
TØLLØSE: Kulturarvstyrelsen har besluttet at frede
Brorfelde Observatoriet, bestående af de ﬁre stjernekikkertbygninger, værkstedsbygningen, hovedbygningen, de fem tjenesteboliger
samt et tilhørende vejanlæg
og de arkitektonisk bearbejdede cirkulære jordvolde
med de dobbelte hækrækker omkring boligerne.
Kulturarvstyrelsen
underrettede i et brev i september 2009 om, at Det Særlige
Bygningssyn havde indstillet ovennævnte bygninger
med de ﬂotte omgivelser på
ejendommen til fredning, og
samtidig igangsatte styrelsen en høring herom.

Holbæk Kommune kunne
tilslutte sig sigtet med den
foreslåede fredning om at
bevare Brorfelde Observatoriet som et samlet anlæg. Herudover indstillede
kommunen,at fredningen
klart måtte præcisere de
fremtidige anvendelsesmuligheder for de enkelte dele
af ejendommen. Holbæk
Kommune oplyste endvidere, at man havde modtaget
ansøgning om tilladelse til
at udstykke ejendommen i
ﬂere selvstændige ejendomme til uændret anvendelse
(10 selvstændige ejendomme).
Umiddelbart forekom udstykningsansøgningen om
at opdele ejendommen at
være i modstrid med fredningsforslagets sigte om at
bevare observatorieanlægget som et samlet anlæg.
Og nu er beslutningen taget. Brorfelde-området med
Observatoriet og de landskabelige værdier og smukke beliggenhed bliver nu
fredet. Det har Fredningsnævnet for Vestsjælland be-

sluttet med en kendelse om
at frede området.
Området er på 40 hektar,
og formålet er at sikre, at de
store landskabelige værdier
bliver sikret, og samtidig
understøtte formidling og
undervisning i astronomi,
geologi og natur. Der er her
særlige landskabelige og
kulturhistoriske værdier,
der ifølge fredningsnævnet
skal bevares og synliggøres
samt sikres og forbedres.
Ændringer af området må
ikke foretages, og der må
ikke opføres nye bebyggelser.
Brorfelde Observatorium
er opført af Københavns
Universitet, og er for Danmark en unik bygningsmasse og Danmarks største landobservatorium. De andre,
der ﬁndes, er alle knyttet
til anden bebyggelse. Dette
anlæg har stjernekiggeri
som hovedformål, og de bygninger, der er bygget ud over
kikkertbygningerne er sekundære.
To andre observatorier,
der har været vigtige i dansk

historie, er Tycho Brahes
på Hven og Ole Rømers ved
Vridsløselille. Begge er i dag
ruinøse.
Fredningsnævnet er uenige med statens selskab Freja
Ejendomme A/S, der mener,
at der skal gives en erstatning på omkring to en halv
million kroner, som man
efter deres opfattelse mister
ved fredningen.
Statens Ejendomsselskab
har haft området til forberedelse med salg for øje, men
fredningsnævnet
mener
ikke, at der tilkommer ejendomsselskabet Freja nogen
erstatning, fordi adkomsten for dem må sidestilles
med offentligt ejede arealer.
Samme synspunkt har Byog Landskabsstyrelsen.
Freja Ejendomme er nu i
en overvejelsesfase, og skal
nu rådføre sig med nogle
med forstand på de dele.
Man mener i øvrigt, at ﬁre
uger (i sommerferietiden)
er lovlig kort tid til at kunne
reagere på kendelsen.
I.C.

Kommunen har
solgt det gamle
bibliotek
TØLLØSE: Siden Biblioteket
og Lokalhistorisk Arkiv
for fem år siden ved kommunesammenlæg ningen
blev ﬂyttet ind på Rådhuset
ved siden af, har bygningen
været til salg. Der har dog
blandt andet været musikskole i den gamle røde murstensbygning på Hjortholmvej 7 i Tølløse.
Bygningen er solgt til Michael Stripp, Stripp’s Auto
på Højvangsvej i Tølløse.
Bygningen blev udbudt for
1,25 millioner kroner, men
hvad Michael Stripp har
betalt for den, vil han ikke

fortælle.
Bygningen har et bebygget
etageareal på 368 kvadratmeter og grundarealet er på
989 kvadratmeter.
Dagbladet har talt med den
nye ejer, der ikke har lagt sig
fast på hvad der skal være i
den store bygning.
- Men der bliver lejligheder
i noget af huset, og hvad planerne så er for resten, kan
jeg ikke fortælle noget om
endnu, siger han.
Den gamle bygning har
været sat til salg i et offentligt udbud.
I.C.

Det er den gamle sognerådsformand der holder foran bygningen i
sin bil tilbage i 1930’erne.

Lidt om det gamle biblioteks historie
TØLLØSE: Der var tidligere
kommunekontor i bygningen på Hjortholmvej 7 i Tølløse.
Tølløse sognekommune
byggede i 1934 ejendommen
på Hjortholmvej 7. Hidtil var
alle kommunale »forretninger« foregået ved spisebordet hjemme hos sognerådsformanden, men med tiden
var antallet af kommunale
anliggende steget betragteligt, således at man var nødt
til at bygge et egentligt kommunekontor. Sognerådsformand var på det tidspunkt
Kr. Fredslund, Skimmede.
Samtidig med ibrugtag-

ningen af kommunekontoret blev der ansat en kommunesekretær. Han ﬁk
lejlighed på 1. sal, mens sognerådets mødesal var i det
høje stueplan.
Siden blev der lavet en
tilbygning (den lave hvide
foran).
I forbindelse med kommunesammenlæg ningen
i 1968, hvor Tølløse sognekommune blev lagt sammen
med Soderup / Eskilstrup,
St. Tåstrup og Ugerløse sognekommuner, samledes den
nye storkommunes administration på Hjortholmvej 7.
Fra begyndelsen af var

det 17 ansatte, men antallet
af arbejdsopgaver og medarbejdere voksede, hvorfor
man valgte at bygge et nyt
og større rådhus lige ved
siden af på Hjortholmvej 9.
Her ﬂyttede kommunens
administration ind i foråret
1971.
Tølløse Bibliotek havde
i mange år haft lokaler på
Tølløse Skole. I 1973 rykkede man ind i det tidligere
kommunekontor på Hjortholmvej 7, og her havde man
til huse indtil 1. marts 2007,
hvor der som resultat af den
næste kommunesammenlægning til Holbæk Kom-

mune, blev plads til bibliotek og lokalarkiv i Rådhuset
ved siden af.
Efter bibliotekets ﬂytning
har Tølløse skole brugt
nogle af lokalerne på Hjortholmvej 7 til undervisning,
ligesom den kommunale
musikskole har haft lokaler
i kælderen. Men i lange perioder har huset stået tomt.
Nu har Holbæk Kommune
så fået solgt den store røde
bygning, og nu venter mange spændt på hvad den nye
ejers planer er fremover.

I.C.

