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Aar 1944, den 17.N0vember, afsagde Overfredningsnævnet
paa Grundlag af mundtlig og skriftlig V0tering følgende

K e n d e l s e
i Sagen Nr. 567/44 vedrørende et af Spentrup_Gassum Sogneraad
vedklget Projekt til Forlægning af en Del af Kommunevejen fra
Hastrup til Spentrup, efter hvilket Vejen tænkes ført imellem
Byens Kirke med Kirkegaard og Præstegaarden.

Den af Fredningsnevnet for Randers Amtsraadskreds den
31.Januar 1944 afsagte Kendelse er saalydende;

"Der fører nu fra Vest en Y '1mmunevej, Hastrup-Spentrup,
østpaa i Retning m,d Spentrup By, men ca. 175 m før det Dige, der
omgiver Spentrup Kirke med Kirke6aard og Præstegaard, bøjer
Vejen næsten vinkeltrot m"d N.,rd og f'1rtsætter i en Strækning
af 65 m mod N0rd for dernæst paany vinkelret at bøje m,d øst og
fortsætte østpaa til Diget, til den igen ved dette v-inkelret
bøjer mod N'rd og f0rtsætter mod N?rd 45 m for saa igen at
bøje ~inkelr~t m0d øst og fnrtsætte langs Kirkegaardens nordre
Dige i ca. 65 m til Vejen vinkelret støder til den n,rdfra
kommende Vej, Hvidsten-Spehtrup.

I Medfør af § 9 i Lnv (~ Naturfredning Nr. 14CJaf 7/5
1937 har Amtsvejinspektøren for BaLlders Amt i Skrivelse af 18/12
1943 indberettet, at Spentrup-Gassum S0gneraad har vedtaget et
Vejanlæg, som angives paa et med Skrivelsen fulgt Kort, '1g
hvnrefter S'1gneraadet ønsker Vejen fra det først angivne
Punkt ført,lige ud mod øst gennem Diget og videre mnd øst,
saaledes at den adskiller Kirken med Kirkegaard og Præstegaard, o
yderli~ere m'1d øst gelli:emPræste~aardsdammen, der for den nver-
vejende Dels Vedknmmende maa lpfyldea, til Vejen vinkelret støder I

til den før nLvnte Vej fra HVidsten-Spentrup, men saaledes at den
uden Ændring i Vejens Linie fører li6e ud i Vejen, der østpaa
fører til Spentrup Station •.

Sogneraadets Pr,jekt er i Virkeligheden en Genoptagelse
af et Prnjekt, der var frem:ne i 1934. Sagen blev dengang standset
fr)rdi Vejen da kun kunde gennemføres ved Nedbrydning af en Længe
beli8gende mel] em Præstegaardon '1gKirkGl;aarden, hvilken Længe
var fredet i Medfør af IJ')Y 0m Bygningsfredning Nr. 137 af 12/3 19
Den daværende S 'gneraadsf"rmand, Gdr. H.P.Hansen, var imod Pro-
jektet, idet han ikke mente, at d~n pr'jekterede Vej var strengt
paakrtLvet, "idet Beboerne i Spentrup ....• udmJrket g',dtkan
køre den Eamle Vej, paa hvilken Jer i F ·rvejen ikke 0r n'~en
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nævneværdig Trafik, og den er navnlig meget lidt benyttet af Trafi
kanter, der er ukendt paa E6nen". Prnjektet var da vedtaget i 3'g-

neraadet med 4 stemmer mod 2, eet Medlem var fraværende.
Nørhald-Gjerlev-Unsild Herreders Prr'vsti var im"d

Prnjektet. Kgl. Bygningsinspektør Packness pr,testerede lige-
ledes.

MenighedsrS3det prntesterede i et Møde af 13/7 1934
mnd Prnjektet, idet det henviste til "de histnriske Mi~~er,
der knytter sig til Stedet, saavelsom dets naturlige Skønhed
vil berøres mcoet ved den Sønderdeling, som Vejen vil afstvukomme"

Tillige fnrelaa en Række Pr0tester fra h01e Landet ud
fra den Betra.:;,tning,at kultur~1i.st'lri.skeVerdier blev kræn-
ket ved at gennemføre Prnj~ktet, iJet det S~ed, hV0r St.St.
Blicher havde virl(et, ')ghv lrtil der altid vilde blive val-
fartet, burde f0rblive urørt.

Fnr et Par A3r siden BI' imidlertid den fornævnte
I

'I

L,m ,'e •.
o t"~)

der var fredet, ned brændt, og Sagen er nu indbragt for Fred-
nincsn..eV{ldder afholdt sit første Møde i Sagen den 30/12 194'
I dette Møde fremlasdes bl.a. Sl:rivelse af 27/12 lq43 fra ProTst' ~
Exner, hv'ri det bl.a. hejder ;•........•
"1. Ved den paatænkte VejfnrLee;ning vil den overordentlig

skønne Laodsbyidyl ved Kirke~a~rden 'g Præste~aarden
blive ødela~t, og dette er saa meget mere beklageligt, s~m
ncevnte Parti er det en2ste smukke, der findes i ~alJ.dsbyen.

2. Paa Jrund af Ste<1cts hist"ris1,e Karakter bør Partiet
l

ved Kirken og PræsteGaarden søges bevaret saa urørt s'm muligt
3. Den prnjekterede Vejforlægning er ikke p~atrængende nød- --.,

vendig, idet der fil',desand/'e Muligheder f"r en f.)rsvarlig I,

Regulering 11m ;jmIJ;i?;rlingaf Vejen fra Spentrup til Hastrup" ••~.
Hertil har Pr'w3tiudvalget sluttet sig.
Dansk Arbejds:nandsf'H'bundhar anbefalet Prnjektets

Gennemførelse, s:;,;r1igunder Paaberaabelse af trafikmæssiGcl
. ~)

IJg bosk.Bftit,elsesm.nsGlgeGrllnde. '...,
c'

I et Møde af 24/1 1944 hGr 11enignedsraadet behandlet !, :.,

Sagen. 5 stemte for, 5 im<ldPrf1jektclt,1 stemte ikke, 'J Medlemmer
mødte ikke.

Prnvstiudvalget har udknstet llen ranke, at Vejen føres
i nordøstlig Retning op Lil Kirke~a3rdens n'rJves1lige
Hjørne ()gderefter føl;"r den nuv.Brende Vej langs.Kirkegaal'dens
nordlige Skel til Hvidsten~~pentrup V~Jen.

Da det ikke f'1rILevnet er W,dtgj .rt, at færdsels-
mæsslge GrulIde afg8rel1de krev;er Pr''1jektetsGellnemføre1se, og
Hensynet til B1ichers Minde af kulturhistoriske Grunde taler
f0r, at det ()mhandlede (;ml'aadef 'rbliver urørt, bestemmer NJlv-
net ~ Medfør af L0V Nr. l4u af 7/5 1937 § l, 2.Stk., at Pro-
jektet i sin nuverende F'1rm ikke nyder Fremme.

Thi beste 1111es ;
Det Flf Sper,trup-:J.assumSoC;:t1eraadfnr'ln lmme1dte Vej-

pr0jekt n;rder ikke TI' l'emlf18."
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Kendelsen e rindanket fryr (JverfJ'ejnir,gsn,i:vI1et af Spentrup-

Gassum Sogneraad, Sry~ pesetaar den ophævet.
(JVerfredningsn evnet har den '16. August 1944 besigtiget de

ommeldte Are~Jler og har herunder f lrh:-J.lldlet med Repræsentanter

f')r SOL;;neraadet.
Man maa he~efter finQe, at den lanuskabelige Helhed, som

t dannes af Kirken mpo Kirkegaard og Pr:2s te[;arden med Have '1g Dam,
.~~i~)'d'paa Grund 8f l.)mrE.:~dets 3kønhed ild:e bør brydes af det projekterede1""\";r.
f(~:~{t:Vejanlceg, og da ,nan iovrigt i det væsentlige kan tiltr;ede det i
I~U~f~redningsnuvnets Kendelse snførte, bl.a. an~aaende de historiske
:(~',::~.Grunde S0m taler fnr Bevarelsen Elf Helheden, vil Kendelsen være
t ;>' 'i~::'~ ,
!,' j' at stadfæste.

i:AJ "1-<

I~-".1::1~r.'~~:;;', Den af FrGdningsn.evtlet f0r 'Fbllders Amtsraadskreds den 31-
:t.1~:f'Janus.r 1944 afsaGte Kende] se vedrøreYJde et af Spentrup-Gassum

t I i'.l!';,:.,}!':,.j

1!~:S0gneraad vedtaget Projekt til F1r1æ@ling af en Del af Kommunev8jen
~"'" 1')1if~~Jfra Has~rup til 3~entrup, efter hvilket Vejen tænkes ført imellem

';J.i';.~:;Byens Klrke med Klrkeg8ard ')g Præst ecaarden stadf..es tes.
~ -:'r, .. .)- "
1"1:.!i[~~', F.tJ.V.i,;~f~~ii Frederik V. Petersen.
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K e n ti e 1 s e

afsa3t den 31. Januar 1944

Der fører nu fra Vest en Kommunevej, Hastrup-5pentrup, øst-
paa i Retning mod i:3pentrupBy, !lienca. 175 m før det Dige, der omgi-
vel' Spentrup Kirlce med Kirkegaard og Pl'æstet:aard,bøjer Vejen næsten
vinkelret mod Nord og forts~tter i en Str~kning af 65 m Nord for der-
n<.t:stpaany vinkelret at bøje mod øst og fortsæ~tPaa til Di~et
til dene vid d~ViEetR:r6rord o,fortsætter modNor

45 m for saa igen at bøje vinkelret mod O",t og fortsætte langs Kirke-
den

1937

har AmtsvejinslJekturen for Randers Amt i Skrivelse af 18/13 1943 ind-
berettet, at Spentrup-Gassum ·lgneraad har vedtaget et Vejanl~g, som
angives paa et med Skrivelsen fulgt Kort, og hvorefter Sogneraadet øn

skar Vejen fra det først angivne Punkt ført lige ud mod øst gennem
Diget 0ce~d~t~saale'1r~den adskil~l....~irkEd Kirke-
gaard o . S~l'~yderl~od,øst ~ st gabrdsdamBen
der for den overvej~nde Dels vedkommende maa opfyldes til Vejen vin-
kelret støder ti, denf~r./ivnte Vej fra HX'~t2fU men saa-
ledes at denUde,::,;tYilej\s Lini\f, 'en, der

østpaa fører til Spentrup Station.
Sogneraadets ~rojekt er i Virkeligheden en Genoptagelse af e

et Projekt, der var fremme i 1934. Sa~en blev dengang standset, for-
di Vejen da kun kunde gennemføres ved Nedbrydning af en Længe belig-
gende mellem Prllistegaardenog Kirkegaarden, hvilken Længe var fredet

,
i Iiledføraf Lov om By~ningsfreJning Nr. 137 af 12/3 J.9l8. Den dava:-
rende SogneraadsformanJ, Gdr. H.P.lbnsen, var imod Projektet, idet
han ikke mente, at den projelcterec1eVej var strængt paalrrævet, "idet
Beboerne i Spentrup •..•.. udmt~rket godt kan køre den gamle Vej, paa
hvilken der i ,b'orvejen ikke er nOben n'J_vnev,,-rdig'rrafik, og den er
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