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REG. NR. JoJ1~-

4 b Atiyrb.l/lj,otrandby
l~nrr,elder:sogn.
Fredningsnævnet

for Aalborg Amtsrudskndl
Nmc5l111Jb, l

fiar 1953 ~en 19. decbr. afsaedes sålydende

K e n d e l s e •

Gennem museumsinspektør Hans Norlinc- Christenøen.
Bationalmuseet. er nævnets opmærksomhed blevet henledt på, at lærwr
Henry Jensen. ~rtebølle, havde udgravet en skorsten_era. tra
mdre romersk jernalder på en gårdejer Axellledelaud Christensen.

---------. ,l

~J.rhøj, tilhørende mark, matr. nr. 4 b kyrhøj, Strandbl soen, Ol
a' ejeren var villig til mod et mindre vederlag at tåle fredn1n1
.t craven os ~ens n~meste omgivelser.

Nævnet foretog besigtigelse den lo. juni 1953 0&

traf aftale med ejeren om, at-U-næP4lt&P8--.Plvistareal. hvorp4 ~!'aven
tindes. fredes Således. at arealet skal henligge udyrket og ube-
plantet. og graven ikke på nogen måde forstyrres. ~jeren kr~V$d8

en erstatning på 100 kr.
~ævnet finder, at den tilbudte fredning bør gennea-

f~re8 med det nævnte indhold og mod den nævnte erstatning.
Nævnet har ladet arealet opmåle og lndteen. på det

kendelsen vedhæftede rids.
Panthaverne i landbrugsejendommen matr. nr. 4 b,- 8 b

,;:;trandb1.Gtrandby sogn, har givet deres samtykke til treeJnbcen 0&

til, at erstatningen udbetale. eJeren.
~rednlnsen vil herefter være at gennemføre soa ~'.

Ol der ldes ejeren en erstatnin&-.PA 100 kr•• d er udrede. "d hAllv-
delen af stataka.:.lsenog hal".len af ~I.alboriamt_fond.

thi eragtes:



Det ~ hoahettede rid8 indtesnede areal afraatr.
nr. 4 b ~yrh~j, dtrandby sOin, iredas således at arealet ikke dyrke.
eller beplantes, 08 at den ~ arealet værende oldtid8&raV ikke
forstyrre8o

Der till~gea ejeren gårdejer ~xel Hed'laar~ Christen-
sen en erstatning på 100 kr. L~er.~~~~edes af 8tat8~.en med
halvdelen og af Aalborg amtsfond med halvdelen.

den 19. decbr. 1953 •
I

el
.d.smus)Ileleen

dlrekt"r, Altr. BØih.
Fars".

.l!'. Juhl.

Tin?lyst i LøgstøuJkøbstad m.v. den 24. decbr. 1953.

kl 14 bdr undertegnede 8t~ln8s-, .\1' 1954 den 15· januar . er
I forkyndt cmståenje kendelse for gårdej

mand for Staandby sogn , l1i på hans b.pæl
M rhllljpr. ,FarS16,per:;.onAxel Hedelllard Kristensen, .y

t ham en genpart.,og lev.n·e
o. H.ostHansen.

-----------
r

Afskriftens rigtighed bekræftes.
Fredningsnævnet

h ,.. ",..- A.mh;::~(H:;e~~ 19. januar 1954.
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