
Afgørelser – Reg. nr.: 

Fredningen vedrører: 

Bemærkninger: 

Domme: 

Taksationskommissionen: 

Overfredningsnævnet: 

Fredningsnævnet: 

Forslag: 

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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REG. NR. 2110 Reg.nr.
511-1-2

FREDEDE AREALER
Kommune: Gram Ejerlav:Enderupskov Matr.nr.: 13

lokalitet: Set. ThØgers HØj og kirketårnet

J.nr.: F.N.j.nr.: 31/12.1930 O.F.N.j.nr.:
Fortidsmindeforvalt-
ningen
Mb 3706:23 3706:12

F.P.U.j.nr.: 540-90-44-72

Kort.nr.: 111 2 I SØ

- Bekendtgjort:

Fredningsnævnets kendelsesdato: 16. 12 • 193 o

Overfredn.nævnets kendelsesdato:

Arealstørrelse: ca. 0,2 ha

Skala: l: 25 .000
Sagsrejser: Haderslev sti f tamt

(Gram kommune)
Kort udarbejdet dato: 15. l . 1976

Kort revideret dato:

Kort revideret dato:

'nteressezone: I (landområde af stØrste interesse) Ejerforhold: Privat

Formål: Fredning af såvel historiske som land-
skalige grunde

Påtaleret: Fredningsnævnet

Diverse:

Fortidsmindeforvaltningens be-
skyttelsesdokument af 31.12.
1956 og 16.10.1970.

Indhold:

Arealet skal henligge åbent for offentligheden. Mindesmærket må ikke fjer-
nes, udjævnes eller beskadiges på nogen måde ved gravning, plØjning, dyrk-
ning, beplantning, bebyggelse eller henlæggelse af jord, sten og affald
eller på nogen måde forstyrres.
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ProtoY.:ollen for J!'redninu~::mJ.,v:'lGtfor Haderslev Amt.

Fredning af St. T110gers Hø,

i Endrupskov, Gram Soen.

Kendelse afsa3t 16. December 1930.

VeJ S~rivelse af 9. DeceQber 1930 llur ~aderslev Stiftamt

efter Anmodning af Gram S06neraad henledet llaturfredningsmwne t fo:

Haderslev Amts Opm__rksomhed paa, at Jen saaka1dte St. 'rl1øgers Høj

i Eno.rupskov, Gram S03n, stod i Fare for ved Borttagning af Jten

og Grus at blive ødelagt.

Paa elenne l"oran1eJnin; har Freo.ningsmevnet i :b'orening ll1ed

r;useuli1sclirektør Lunel, lIaclerslev, undersøgt Jteo.et, der er beliC;,'"jcn,

de umiddelbart veel I.3.neleveJen GralJ1by-Gjelsbro, oG besLaar uf et

ineleho1o.ende moJ Vest en JLenalelerdrav og mod øst de delvis uJ-

6raveo.e LevninGer af Jt. 'J:h0;jerS I~irlce med ti111øre1:o.e Kil'ke- o:.;

3a~ravelsesp1ads. Kirken antages ifølge en paa ~tedet af ~gnens

tolk rejst Windesten bygget ca. Aar 1200 og nedrevet ca. ]660.
Jteclet er meget smukt belig.:;ende l,led Uo.sitSt mod Gyd over Gjelsaas

Bn~e oJ mod Vest over mod. Hibe.

lLvnet var enstelJlmigt uf den rI.::nin2, at Stedet burde fredes

so.ave1 af histoI"iske ~om af 1andslcabeli:,je Grunde, hvortil yclerliee

re kOlJllllerIl,::nsyne t til .b",boerne, der f3kønnes 3.t omfatte Jtedet ],led

mezen Interesse.

Arealet, der i Tingbozen for Enelrupskov, Græn Sogn, er ind-

.ført Binel I Blad 37, Arti!:el Nr. 13, er betegnet l) Parcel Hr. 38

CKirLetomt og [)egravelse,;plaus) o~ 2) en Del af P0.rcel HI'. 39, til

hører Gaardejer InGGlllo.nnBoost, der har erklæret intet at have mod

Stedets Fredning at erindre oJ 30dkendt, at der eventuelt Ioreta-

Ges Ud8ravninger ved. Nationalll1Ll~ee L~ 1!"'oransta1 Lning, li[\esom han

,~odkender , at .\rea1et li8ser aabeu t for Ofi'entl ig:leden. Ej eren
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har af Hensyn til de i Grunden vwrende Granitsten, som han i Anled-
nin::;af Amtsvejens OmlQ..gnin3har haft Tilbud om at stelge, begæret sig
tillagt i Ers tatning 500 Kr., hvoraf han dog ved en af r.ruseumsdire~(:-
tør Lund foranstaltet Indsamling har erklæret sig fyldestgjort for
400 Kr., saaledes at hans Krav over for Fredningsnævnet kun uugør
100 Kr. Ejeren har yderligere forbeholdt sig Ret til at grave Grus
i den eennem Parcel Nr. 38 i den nordøstlige Side løbende Grusstribe.

"Paa det i Henhold til § 8 i Lov af 8/5 1917 indkaldte Møde;
er afeivet .3arntykkeuden Vederlag til den paatænkte Fredning fra
saH.tlige Ejendommens Panthavere •

; IIdet Frednin~sn~vnet godkendte de af Ejeren tagne, ovenfor I

,. I

anførte }i'orbeholdd.erunder det Clfham freUlsatte Erstatningskrav, (~'):',I

stort 100 Kr., bestemte Nævnet, at det anførte Areal skulde fr.:des,~.'\·~
(. '-":'lt

idet Grænsen for det fredede Omraade mod Nord dannes af det gamle\,'~ ',i
Kirkegaardsdige, hvilket saaledes ikke maa angribes ved den raatænk~~
Oml~gning af Amtsvejen, og fornøden Tinglysning herom finde Sted paa

"

Ejendommen. De med Fredningen forbundne Omkostninger udredes af det:

Offentlige ovcrensstenunende med §§ 13 og 25 i Lov lir. 245 af B/5
1917.

Paa talelJeretti[;eter Haderslev Amts l!'redningsnccvn.

T h i b e s t e m m e s:
De ovennævnte Arealer bør være fredede som ovenfor

n>;J.;rmerenævnt.
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Afrids efter Matrikulskortet
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Ejerlav (TIngbog Bind

Sogn,

dar ifø ge Matrikulens Dokumenter tilhører
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