Oliver Springstrup torsdag eftermiddag, sammen med formand for Plan- og Miljøudvalget Morten Ulrik
Jørgensen klippede den røde snor.
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Indvielse af Maglehøjene
Kulturarv sikret i Rågeleje
Der var tekniske problemer, da Oliver Springstrup torsdag eftermiddag, sammen med formand for Plan- og
Miljøudvalget Morten Ulrik Jørgensen, skulle klippe den røde snor ved indvielsen af 'trampestien' rundt om
Maglehøjene i udkanten af Rågeleje.
RÅGELEJE: Det lykkedes dog at tæmme den sløve saks, og Oliver åndede lettet op, for der stod en stor skare
borgere, der havde set frem til endelig at opleve de 3500 år gamle gravhøje på nærmere hold og at mærke
kulturen og naturen gå op i en højere enhed.
- Tillykke til os alle sammen, for det er ikke mindre en fantastisk, at vi nu har kunnet åbne op for en af de
perler, der skal binde en kommende nationalpark sammen, sagde Morten Ulrik Jørgensen blandt andet i sin
åbningstale.
Han rettede stor tak til de lodsejere, der beredvilligt har lukket op for publikum, der dermed får mulighed
for at vandre rundt iblandt mere end 10 gravhøje fra Bronzealderen, og samtidigt nyde udsigten over de
flotte åbne landskaber.

- Det bliver nogle skønne aftenture, vi nu kan tage på, jublede en af tilskuerne.
På ruten kan man på opstillede plancher læse og se illustrationer om kulturen omkring nogle af disse
velbevarede gravhøje.
I dagens anledning fik publikum en guidet tur med arkæolog ved Museum Nordsjælland Kjartan Langsted
på den 1, 3 km lange vandretur.
Turen sluttede med kaffe og kage som lodsejerne havde inviteret til og Liv Appel fra Museum Nordsjælland
fortalte om Gravhøjene i Bronzealderen.
Projektet er skabt af lodsejerne i området i samarbejde med Museum Nordsjælland – Gilleleje og Gribskov
Kommune og har fået 230.000 kroner fra Fødevareministeriet og EU.
Udover at anlægge trampestien, så er de 230.000 støttekroner fra EU og Fødevareministeriet brugt til en
parkeringsplads, informationstavler til formidling af gravhøjene og bord og bænke.

Tak til de tre lodsejere der så gavmildt har åbnet op for publikums adgang til højene er fra venstre Bente
og Flemming Riishøj Andersen Erik rasmussen og Tove Granild samt Ole og Ida Springstrup.

