
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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(JVERFREDNINGSNÆVNET S KENDELSESPR(JT (JKCJL.

Aar 1933 den 12. (Jkt"'ber afsagde 0verfredningsnævnet paa
Grundlag af den skriftlige V0tering fø13ende Kendelse i Sagen
vedr~re~de Fredning af en Daa Gaardejer Huns Andersens Ejend0m,
Matr.Nr. l b af Kjeller0d. Tjustrup S0gn beli~gende Langdysse.

Den af Fredningsnævnet f0r S0rø Amtsraadskreds den 28.
Alumst 1933 afsagte Kendelse er f 'relagt (Jverfredningsmevnet i
Medfør af Naturfrednings10vens § 16.

Da Overfredningsnævnet kan til træde de i Fredningsn'Bvnets
Kendelse anførte Betragtnin~er. vil denne være at stadfæGte i
Henh01d til de i Kendelsen anførte Grunde.

T h i b e s t e m m e s :

Den af Fredn ingsnævnet f (,r Sf1rø Amt sraadskreds den 28.
Au~ust 1933 afsagte Kendelse stadfÆstes.
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Protokollen for Frcdnincsnevne; for Sorø Amtsraadskreds.

Aar 1933 den 20' ~lgust Eftermiddae Kl. 4 indfandt Fred-

ningsnBvnet sig pas Ejerulammen Matr. Nr. Ib af Kjeller0d, Tjustru

Sogn, for der ae..:;d'l at f')reLc,~e

Sag angaaecJe Prednin~ uf en

paa Matr. Nr. Ib Kjellerød,

rr justrllp Sogn, beliee:enue I.unG

dysse.

Nævnet V8r mødt vel! Formanden, Dommer Borum, ~lai~else, det

Sorø Amtsru0d val~te Medlem, Gdr. S0ren Hansen, 0rslev Underskov,

OG det af Tj1.l.strup KOIil':lU18va1:;Lo t.~edlem, Gdr. Ibns N"iel~en, l\jel

1erød.

D~r f re:TIla.;cles:

S:l.c,en O[ltOg.S uere :ter, og afsa.gdes straks i ::lam.nesoalyd-

ende

J ~ E II D ~~L S E:

Eft~r Li t :ier fl'u 11<1 Lian:, lrnus 3ets l' Afd<31ing var "ket "Ill::fJ-

vendel se Lil l!\red(lill,~SnB"Tnet o:n 1~ilvejebrin8el se af en Ordflill,:"

hvorefter del' l~unde find., Ji'r2dlysnin.::, ~Jted af et pl:ia Gdr. B::U1<3

t.ndel'ser18 ~jendorn f,l:,tr. I,ir. Ib Kjellerød By, T j"tlstrur SOi:n, beJ i,>

geYlde 01dti.d smindelll el'i:'3, neJlJ ie: en 1.['tJ1C;;dy,~sefra Stenalderen af

us,cdvanlie; JB3ne;de o:; bGl "Asende !laa et af de højeste Punkter nr"lra, ~

Egnen, i hvilket MindoGill'<rl,8 fC)l'rnentli,r:; findes flere Kamre, af

hvilke kun et Gt' 'l"lvic liJ~~r1Vet,O[; kun 'led privat Foranstaltning

hal dur i D8,:' af B'rednilJ:,Sn"flVnets r,~edle:niller i Nllrv'J)relse af 3jerel

OG som Ret:r.":.JOntnnt for I'ationalm1..isæet Assistent Thorvildsen V ,C.r' e 1

mindes
a:fhold t Besigtlgel se af Oldtidim.urKet.

8fLe!' alt foreli :.;ell]0 o::; d",t under Besic;;ti(;eJsen oG J ~t i

Forbil1,l.1:.;.! ~l rJned :Jfho1, te :',1'0<1, frernl,omne skønner nu ~h';ViJ8t, dt
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Old tidsmindem.:;rket, der u 1Jclr ne s i0t i(-;eJ sen opmtial tes til at ha ve

en L~ng~e i RetniD~en ~yd - ~ord af 125 m fra den sydlige, for Tid I

en omvolteue ErH1CJsten o,~ :m Bredde reL~net fra og til Ydersiden clf
ne

Randstenelaf ak Meter,bør bevares i dets hele Udstr~kning saaleJeE

CAt deL undcl'glves l~ati()n:.>JlIlllseetG n.Jr,nere nestenl1e1sl::r.

Som en }<'øl;;c:.,),,1'0.1' udstem"es Jet med Hje!nmel i Jov Hr. 245

o.f 8' Maj 19l7 § l I at f re Cl< .. OldtidsmindeslD.'er"-et i den n.uvnte tidl-,
l

strækninl s .Jledes, at Jer ingensinde p3a d0t uden Foranledning l
af eller Tilladelse af N)tionalmusæet maa foretages Foranstaltn~~

\
gel', der i nogen Maade ka~ beskadige Oldtidsmindesmærket, her~ .. ~. ) ~
under Gravning, Pløjning, Flytnin6 eJler Fjernelse af Sten, Tilt~

sel af Sten, Jord e110r u"lc1ct ~~ateriale, Opførelse af no,,;et Byp;- j
!" .... , l:::::::::t:~e:~e eIler 'nbrin;elso af aMrevorigereIndreLhi!i~

Ejerens J3efvJjelser ned Hensyn til det efter det forr ..n frem1
I

stiJ lede fre lede C:nruado 8::,.;.1 i dGt (1ele v.ure indskr.enket til, at!
)

hun mas fjerne ue pol<. __ I-løja(l nu (J,> i .I!'reJfltlden voks0Lde Tr ..~er og Bh
I

"
ske, men det mac kun ske s~~leJl::s, at Rødderne lades Lilb3ce og

~
~

Fnrdselsret la~Gs ad Dyssan, som er forenell~ illed og uskudeli~ to~
I

Mindesm,()r~(et i d~n Tils t,:l!lc1, i hvilken det efter !Jationalmus~r~ 1
Bestemmelse til enhver Til hanlig_er.

Markarbe,jder oJ!. til MinJes[fl<ur;.;:et skal Lltlf0res sa:..J1(;d~.S, ~~'d'-'t '1-;'
Randster_cne ej puovirlces jeraf, rwvnlig ej heller sa~.ledes, at <ti.,

il

JordsmOl:net it::ke skal derhos have ~n suDdan

uringes til at v~lte.
I,

Ejeren har erk1 Jlret; si,; vil li,; til at fr:.-.falde ethvert y'de-t'J
i

li~ere Krav i ~nledning ~f Fr dnin8en, nabr der for den ydes ham ;
en kontnnt Godtgørelse 8f 500 Kr.

~h3Vn:::)tfinder dr.-:s u:ld,_r Tl2nS'jll til 'l..:Jrdien 0.1' Stamene i rEndes-

mt:r~et, OL de Is und _r lien,:Jyn til, at de t te ind ta~;er et Fladerum
2af ca. 1050 rn , at deill,e :~'c,rdrilJ~ er rimelig.

Af det n lVl:.tc BeJøb er 200 1':1'. stilLet til Disposition af

tJa tionalmus·.r;et.

§ 15

Det :nunblcndG Delu1:+, -500 Kr., vil i r."edL,r of Frcdnin_slc Velj
I:

v-.ere st udrede lflad [blvuelen af 3Latskas[-jen 0e: Halvdelen:..tf,

Sorø A~ltsk{JIU,,1urJ8,li:~(;s()rrJ Om:\)~.)tniIJ;2Crne ved J"gens T3ehandJin(~ i
]~ovens '

Medf"'r af/§ 2S afhoJdtes ~..c]:J [33m.le ~.~:J,:0.e.
I
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I Henhold til fore_i~~ende lin~bogsattest har alene Enkefru

Ellen Andersen, nu gift Ilansen, Pant i f.~atr. Nr. lb. [lun ha.c erk]

ret intet at hDve at erij'dre mod, at den fulde Erstatning udbcl-

tales l!;jeren.

v ,rende Kend 1se inJehol cl te 8es tem:nels<3r til~(Qmmer Frednin,..:;sn l,vne

for 30rø f.mt eller dell Illsti tution, der senere mautte tr-8de i det

tes Sted.

Till HES1'EJ\~:ms:

Den furan n..ermer8 i)cskrevne, poe f\latr. Nr. Ib KjeJlerød,

Tjustrup .3o/:,n, be]i6~;end,; IÆm~d,!ss.; bor v.ure fredet, som ovenfor

n ~rr.J8re D.llfVlrt, og tilli'l. eS der l~jeren, Gdr. Hans ,',ndersen,

Kjellerød , i 8rs tD tnin,; r,OO r(r., der betales med 200 lCr. af

Nationalmus-eet, 150 Kr. Hf Statska~ssen ob 150 Kr. af :"3or0 A;,lLsko.
bet:les

mune. ~a[,ens' OICIkL.lstnirJ~~Ol'/i1[·lvtaf :tat8"~aS;]en oG halvt af :~or0

Amtskommune.

BORUM. HANS NIELSEN •

...... .. .. . ... .......... , .
Modet hlJvet.

BORUM. SØREN Ilf NG~~N. HJ,NS NIELS~~N.
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