
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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Forhandlingsprotokollen for FredninEen~vnet for !!aribo AmtsrabJskreds
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K e n d e l s e
afsa~t den 21. Maj 1932.

Efter 8,t der fra t;ationalmuseet.s 1. Afdeling var sJ,,-~t HCJl-

vendelD8 til i<'rednin.::~:m,"vn8t 0'1 ·,,'ibnje1n'incc;lse af en Ordnil1;~, 11l'or

Matr. Nr. 43 af Horbelev By og Soen, nemliG en Langdysse fra Sten-

alderen, sa&ledes at i alt !<'ald de to Gravkamre, der for det V",-SCllt-

lige endnu er i Behold, sikredes for alle kOm!llende Tider, idet de

hver for sie, er me,.:et kclrakteri stiske ae; anselie,e samt et tr::.len\ie

V!Jne3byrd om en vis Art Grbvby:nin8er fra den yngre Stenalder, blev

U.':l' efter .forucl:.:/~aenrJ.eI:'or]lCtndlin~ fra r'oYl~landens Side med Ejeren

og en Besi~t:iee13e ~,f ll:/,iJse1::amr-ne afholdt et Hode J.en 6. April d.A.

hvor J<'rednint;snOi-vnets l"lcdlemmer var til 3tede lige~30m 0(.;S;'8 Ejeren,

medens Nation81museet var reprcJsenteret ved Museumsinspektør C.
Neergaard.

I Henhold til det saaledes forelig8ende og under Mødet n'",r-

mere frelllkomne ;:,kønnedes det af Nu.:vnets Medlemmer, at de to D~'"se-

kamre bør søGes bevarede i deres nuv~rende Skikkelse som af histori-

ske Hensyn at v~re af vOi-sentlig Interesse, og det bestemtes derfor

med Hjemmel i IJ'JV l;r. 245 af 8. Muj 1917, § 11 at frede disse Gruv-

lwmre, for det norclli;jes V8dkonlT!1elJdeindbefCttt.:3t de tre Ho.ndsten,

der findes pua Jets vestlit:e Side, saaledes at de skal forblive 11cn.

lig~ende i d8r~s nuvu.:rende Sl~ilckelse oG ingensinde maa beskadi.zes

ved Gravning eller Pløjning, Flytning eller Fju.:rnelse af Stenene,

saa lidt som gennem Angreb paa anden Uaade, ligesom der ikke heller

maa finde Tilførsel SLed af Sten, Jord eller andet Materiale, Op-

førelse af noget BYLnincsforeta~ende eller Anbringelse af andre Va-
:cicere Indretnini3er i umiddelbClr N:;..rhed af Dyssekamrene, som vilde

komme til at staa i Modstrid med ~en tilsigtede Fredlysning. Ikke

heller mAa der finde Beplal~ning Sted omkring Kamrene.

B
es
te
m
m
el
se
r

B213360
Linje  



Under Frednin:..,en indbcL-,t1,es tillice en Jordstrimmel Cif l

!v!eters Bredde til alle Jic1er rundt om de to UJTsse1i.amres Y<1ersider og

en tilsvarende 3trimwel uden om <1e tre H~ndsten. Et Frednin~sm~rke

vil kunne opstilles paa Stedet.

I Betraetning af den økonomiske Interesse for Ejeren dels 1~

i at '/

har he:.b.
at faa fj~rnet L~ngdyssen uf Hensyn til Jordens Dyrkning dels

kunne disponere over det forholJsvis vJ,rdifulde Stenm'ateriale

en l,erklu.;ret sig villig til åt frafalde videre Krav, naar der ydos 1~ ,
)

kontant GodtBorelse af GOOZr.

N::.;vnet .fiuder ikke at kunne forkaste Berettigelsen her:lf,

"og da der af n~vnte Belob er bleven stillet til Raadighed fra Nat'~a]

museets Side 200 Kr., uedens undre 200 Kr. er yuet som Tilskuu fra ,,o,,::
" "':1

SlJarelcassen i Nyk:Jbin<3 l!'. og L8.ndbos tandens Sparekasse smst

20

d

0

3.'me'dai-
Halvdelen hver, besteml:les det IDed Hensyn til de manglende Kr. t i

\

disse i Uedfør af FredninJ~lovens § 13 vil v~re at udrede med Hulvdei
s

len af Statskassen 0ti den anden li<.:.lvdel af r.Iaribo Amtsrepartitions- ,
I

fond, ligesom OmkostninEerne ved Sagens Behandling i HeJfør <if LovE\Us

~ 25 afholJes paa Sf:lmI:ler,bade.

Da der ik]~e ved den skete Fredning skøn!1es at V!:Brepaafør\
I

nogen i Ejendommen som Punthaver eller paa anden ~aade interesseret' j

noset Tab, vil der ikke blive Sporesmaal om at tillægge dem nosen("l

ErstatninG. 't...--j i:
1:" <'h

Puataleret med Hensyn til eventuel Overtr<lOdelse af de i nær""
I

~
v~rende Kcmdelse indeholdte Bestemmelser tilkonu;ler Maribo Amts Fred ....~

nin8sn!;J;vn eller den Institution, der lJ1aatte trade i sammes Sted.

T h i b e s t e m ro e s : .l

De to Gravkamre til k'tIlgdyssen paa Gaårdejer J .Bellincs

Ejendom ~atr. Nr. 4a Horbelev By og Sogn, for det nordlige af K~mre-

nes Vedkommende i l!'orbindelse med de tre Randsten, der forefindes paa

dets vestlige Siue, bør w.re fr~ldede som ovenfor n'.:lJrmere anført, og

till&gges der Ejeren i Erstatning 600 Kr., hvoraf de 400 Kr. alt er

sikret 11ampaa anden I.:aade, medens de resterende 200 Kr. udredes halvt

af Statskassen oe I':Iaribo Amtsreparti tionsfond, ligesom ogsaa Saeens

OmkostninGer lJetale<:l paa samme l'balle.

1. Glud H. J. V:J.ndrnand H. Strange

B213360
Linje  



I,:/'
",'o

r' ,

J.

"

, 11-
r'i}.- /

/
1"'" /

/
I

/

,~-

,fl'

/foroe/r f/ P!J
f/ol'beley ,jOgll

JVlOr /00 11mI ..

t.ld/~'rd'.<Jel I Hugl/sl /947
/J/re/o"Qral",'! fi'r fI'/of,-,/ru!s væosenef

---~~---
I

lif

\
I '

,/\'7L1al.?5IvA,~lor;"'o/j / 4000
fJ.1· 1III i'> ,.., ,1/ ' "

RECi .AJR. .33 I. od

I~-


	Forside
	Fredningsnævnet 21-05-1932
	Bestemmelser

	Kort

	Reg: 
	 nr: 00331.00

	Navn: Horbelev Langdysse
	Bemærkninger: 
	Domme: 
	Taksation: 
	OFN: 
	Fredningsnævn: 21-05-1932
	Forslag: 


