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UDSKRIFT
af

Forhandlingsprotokollen for Fredningsnævnet for SorØ
Amtsraadskreds.

.'1

Aar 1937 den 19.Maj holdt Fredningsnævnet, bestaaende af
Dommer Fribert som Formand, Gaardejer Søren Hansen som valgt af
Amtsraadet og Gaardejer Thorvald Dinesen af Lundby som valgt af
Sogneraadet, Møde i Tjæreby angaaende

Fredning af en Langdysse og en RundhØj paa Gaardejer J.N.Mad-
sens Mark i Tjæreby.

Mødet var af orienterende Art og i Nævnsformandens Sygdoms-
forfald deltog hans,Fuldmægtig Th.Thorkilsen i Mødet. '
Der fremlagdes: Begæring af B.December fra Nationalmuseets 1.Af-
deling suppleret med Skrivelse af B.Januar 1937 og 7.Maj 1937,
hvorhos bemærkedes at der den 12.December 1936 i Medfør af Fred-
ningslovens § 17'var tilsendt Gaardejer J.N.Madsen en Skrivelse om
ikke at foretage nogen Foranstaltning der kunde hindre eller vanske-
liggøre Fredning af Oldtidsminderne.

MØdt var Ejeren, Gaardejer J.N.Madsen.
Langdyssen og Rundhøjen besigtigedes.
Efter Forhandling med Ejeren Gaardejer J.N.Madsen erklærede denne,
at han ikke havde noget at erindre imod at saavel Langdysse: som
RundhØj frededes, og at der til disse blev anvist en,passende
Spadseresti, alt imod at der ydedes ham højst mulig Erstatning
saavel for Fredning som Adgang. Ejeren mente at der til Adgangs-
sti burde benyttes den til enhver Tid fra Gaardbygnlngerne til
Langdyssen og Rundhøjen førende Markvej.

Angaaende den Erstatning, som han maatte anse for passende
kan han ikke udtale sig i Dag.

, :
Sagen udsat til den ll. Juni Kl.14.

Mødet hævet. . ·1. ".'i
, ~ 1'1 .... .;., ,
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Thorkilsen
Fm.

Thorvald'DinesenSøren Hansen

Aar 1937 den ll. Juni Kl.14 holdt Fredningsnævnet bestaaende
af Dommer Fribert som Formand, Gaardejer Søren Hansen og Gaardejer
Thorvald Dinesen Møde i Tjæreby til fortsat Foretagelse af sin i---------



Mødet den 19.Maj paabegyndte Sag angaaende
Fredning af en Langdysse og en RundhØj paa
Gaardejer J.N.Madsens Mark i Tjæreby.

Mødt var Ejeren Madsen. Der fremlagdes Indvarsling til Prioritets-
haveren Kreditkassen for Landejendomme, til nærværende Møde. Ingen
fandtes mødt for Prioritetshaveren.

Forlig om Erstatning til Madsen for Fredningen af Oldtids-~~t?.,I"t:l:1
) ~~.l' ,'./t.J:minderne forsøgtes, men opnaaedes ikke.. {:1~

Sagen optoges til Kendelse, der straks afsagdes SaalYdendt~:~f;:i
K e n d e l s e~ lJ;

4 r·j~

::::::::::::~:::~::~::9::e;::::g::::::;:f::::::::::::::::::::~~~
Flakkebjerg Herred, liggende Oldtidsmindesmærker, nemlig dels f~
Langdysse, ea 30 m lang, ea ll,m bred med va 35 Randsten dels rUk:$
græsklædt RundhØj ea 3 m høj og ea 14 m i Tværmaal. Fredningen t 'l:~
blev begrundet med at Mindesmærkerne er af betydelig Værdi saaJe~'\~" ".'

~andskabelig - de er højt og smukt beliggende -.som arkæologis~.·:'
" ,., I

Efter Forhandling med Nationalmuseet tilsendte Fl'edningSn'~ ~',~
den l2.Deeember 1936 Gaa+dejer J.N.Madsen en Skrivelse med Forf~~'1
i Medfør af Fredningslavens § 17 imod Foretagelse af nogen For~.
staltning, der skulde hindre eller vanskeliggøre Fredningen,hv~r.
efter sagen stilledes i Bero for at afvente den ny Fredningslot,
men under 7.Maj genoptog MusiBet sin Begæring om Fredning. r r

Efterat Nævnet har besigtiget Højen har Nævnet fundet den~
.fremsatte Begæring begrundet og hjemlet i § l første Stk. i Lo •
af B.Maj 1937.

\ ..
Thi bestemmes:

De fornævnte Oldtidsmindesmærker bør være fredet.
De nærmere Grænser for de fredede Omraader afgøres af National-

musæet.
Markarbejder op til Mindesmærkerne skal udføres saaledes at

disse ikke paavirkes deraf.
Ændringer i den ~redede Tilstand maa ikke foretages uden

Samtykke af Nationalmusæet og Fredningsnævnet.
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I Erstatning til Ejeren udreder Nationalmusæet 200 Kr.
Kendelsen blev oplæst og Adgangen til Indankning for Over-

fredningsnævnet tilkendegivet Ejeren.
Mødet hævet.

Fribert Søren Hansen
Thorvald Dinesen
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