
Afgørelser – Reg. nr.: 

Fredningen vedrører: 

Bemærkninger: 

Domme: 

Taksationskommissionen: 

Overfredningsnævnet: 

Fredningsnævnet: 

Kendelser: 

Deklarationer: 

Dispensationer: sidst i filen med nyeste til sidst 

Bemærkninger om formål og bestemmelser:
Denne fredning indeholder ingen udtrykkelig formålsbestemmelse. Formålet må derfor udledes ud fra en 
fortolkning af fredningsafgørelsen. I  dokumentet er de generelle bestemmelser fremhævet. Den fremhævede 
tekst er vejledende og er fremhævet som hjælp til læseren. Fredningens  generelle bestemmelser kan også 
optræde uden for de markerede områder. Et fuldstændigt billede af formål og bestemmelser forudsætter, at 
hele afgørelsen fra fredningsnævn og Overfredningsnævnet/klagenævn læses. 

Tryk her for at komme direkte til den vejledende fremhævning af bestemmelserne
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. A~r 1921 den 10. ~arLs ~m. Kl. 2 mødte 1.aturfredning6n~vnet

for Fredcril\:suorg Allit paa G-aarde Jer Jørgen AnJ.ers0ns iJaard i Auderød,

Ko.:l abo Sogn, hvor da foretoges :

Sag om .&'redllin~~ af en Oldtidsgrav paa rJaardej er Jørgen An-

dersel1s Ejemlolll l.intr. Hr. Ja Auderl)d, l~arlebo Sogn ef Ler .l2e-

garing af :Nationalmuseets l. Afdeling.

]'orl'.Jen lion':lalHlcn 1I1ødLe tiet <.:..1'Amtsraaclet val;; te I..edlem Di-

rektør Jansen-njellukj~r og det uf Uo~neraaJeL vo.lg~e ~ed10m, GaarJ-

ejer R. B.asmussen, Gunderød.

For RekvirenLen mødte Inspel,tør Kj u..r , København. Gaardejer

JørGen Andersen var tilstede.

OlLitidsgraven "coges i øjesyn og det viste sig, at Højen er

beliGI~ende lJ&h en Løjdc, Jer tru,u.er ptl...rl;.t frem i L.l1lds1:al.:et. :trøjen

er lJevokset v",selltlig [J:ed Gamle Gllluklce 'l'jorn.

Gravkamweret mod 3st er aaLent og en Gidesten er valtet ud;

i det nordre GravkallHrJer er Dc;.,kstenen ljernet l'or ,'lanGe Aar siden.

Gaardejer J. Andersen erklwrede, at ho.n ik.'.e vil indgaa paa

]'redning af Højen, da de store Jten i Gravhøjen efter hans Skøn har ,an

ikke ringe V<erdi , ligesom Je øv:rige i Bøjen vwrende Sten har Vwrdi til

Slw.;rver , og han har Drug for Jorden i Højen Lil at fylde i Huller i

Jorden. ll"-tn mener, at Højen for ham har en Vii;rLii af henimod 3000 Kr.

Af Hensyn Lil ::>agen::>betydning for Almenheden vil han dog inl-

gua paa at frede Højen, men kun mod en Brstatning af 1000 Kr.

Hwvnet uød en .c:r s Latning af 200 Kr., som Nationalmuse8t til-

uød at forøge med 100 Kr.

Forlig blev derefter indgaaet saaledes:

SOlU ~jer uf 1w.tr. 1-!r. 5a Auderød indguar Gaardejer J. Andersen

paa at frede den omhandlede Kwmpehøj, sauledes at den bevares i sin

nuvwrende :;:ikikkelse og llled <len paa SalllJllevwrende 'rrwvalcst, der ikke
,

maa fjernes, 1'orsaavidt angaar de derpua vlLrentle gamle 'rjørn.

Som Vederlag herfor udredes efter l~aturfredninJslovens 13e-
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stemmelser 200 Kr., der betales snarest, ligesom Nationalmuseet de~

uden straks betaler 100 Kr. i Vederlag.

Højen be sl~ri ves nærmere saaledes:

Bn Langdysse, smukt beliggende Hord for l":'al'lebo-Nivaa-Vejen,

synlig langvejsfra. Den har Længderetning omtrent H-S. længden af

Jordhøjningen er nu c. 31 m, men de~ er afgravet for BnJerne; Bred-
den er c. 10 m, Bøjden c. 3 m. ~od øst er JordhøjninBen, der er

vokset, stejlt afskaaren, mod Nord er der gravet nOGet ind paa d

Steder, hvor Handstenene 11ar haft Plads; af disse er der nu kun .

- i Vest - tilbage, 2,10 m lang og 0,30 m bred og c. 0,80 m høj.i:~l

Ved Indgravninsen østfra er der blottet et lille stens .
'I

l{amrner, hvis sydlit:;e t;ndeste!lC li:";Ber 1.2,5 Jll fra JOl'dh0jninc;ens I

"1 •
værende SydBranse. Det er c.lannet af l d Len i llver ~ille 0E: l [);J...k~

Længden indvendig er 1,45 rn, flreclden ca. l 1J1 og den nuvlLrende 11ø
1ca. l m. DJ:kstenen har vwret <.l·~kket af ca. )/2 m Jord, men er nu. ,
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blottet i en Langde af 2,40 m og en Bredcle af ca. 1,25 m. 'l'ykke I. I
er ca. 0,90 m. Bndestenene, den vestre 3idesten og DlLkstencn e~' \

'1

eller delvis dwkkede af Jord. ~en østre ~ldeGten er v~lLet fra,. t: i
licS:.,:er paa .3Ledet. •

I Dyssans nordre Del findes største Delen af et ~ndet : I
mel' i omtrellt samlile H,-,tnin.S 30m DJ'ssen, nemlig oeg::;e lange ~ideE!ll

og Jan søndre Eadesten. Den nordre Endesten ueH ikke, og D~kst~

er rorl~ngst borttd13et., - I FreJnin~en er illJbefutt.et t.levoksnin..,1
j',.,

Gen, isocr af gamle .:>tore 'l'jørne. i.'

Nat iOll.::l1museet l, Wl fore ta~e en lemllelid He'3tuurering ~:

Højen og Grav1camrcne.

Denne OverenskoI1st lJli.ver at tinzle-.se paa lIlatr. Ih'. 5a Au-

derød med Respekt for derpaB v~rende lllLftelser.

Jørgen Andersen dUJls Kiu;r

r'k.::vnet rds a[;de elere f t er rØ 1ge1lde

K c n d e l s 8 :

Da ~rednin~en af den under Jagen ommelJte Langdysse paa

Jorderne til Gaarden 1"!utr. ih. 58. Auder0d i Ki:.lrlebo JOJn, tilhørende

af Høj ens Ikli~genlled s,,,-mt dens Jlj 'itcri..:;l~e Intoresse, vil den OVe1"-
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ensstemmende med den indaaaede Overenskomst være at fredlyse, og vil del
i fJledføraf Lov Nr. 245 af 8. kaj 1917 V'Lre at udbetale Ejeren en ~r-
statning af 200 Kr.

T h i b e s t e m m e s :
Den ommelJte Ldngdysse vil v~re at fredlyse, saa at den be-

vares i uforandret 3ki1c1,e18eunder Nationalmuseets 'filsyn. I Ersf;at-
nine til Ejeren, GUBJ"dejer Jørgen Anders0n i Auderød betales 200 Kr.
efter Reglerne i Lov O. ~uj 1917 § 13.

Høllet llwvet.

JacoblLus J.J •Tijellekjo.-I' R. Jiasmussen

-'---.-... ........._- --~-----
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