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I År 1953, den 10. au[ust1 af[J,'..l{;l1eoV8rfl'edningsn,'evnet pi} 2,rundlae
af mundtlig og skriftli6 vot~ring f01g8nde

k e n d e l s e
i sagen nr. 1155/53 vedrørendo fI'Gdning af an l)ræmrne p~l100 m udenom
Taarnbors voldsted.

I den af fredningsnævnet for Sar,; amt den G. april 1953 afsn,[te
kendelse hedder det:

"I skrivelse af 25/10 1952 har nationalmuseet i anledning af en Qf

menighedsl8.det for TaarnbolC sOGn P::t t,Bnkt opføl'(;lr:w af.' on pr·':esteg§rd
i omr~det owkring TaarnboJ~ voldsted anmodet n!vnet om afsigelse af en
kendelse om en brEffillisfxedning p~ 100 m uden om det ved ~ 2 i lov nr.
140 af 7/5 1937 om naturfredning fredede Taa.rnborg voldstedB fod.

Til otøtte for andragendet har nationalmuseet :mført, at en bebygM
gelse i om.dldet omkring Taarnborg vold8t<:Jd efter al J.·imclighed vil
b! inge ar'k.eologi ske oe l-:ultm hi storiuke 7Jn; .Ler uf den all erstør'ste
interesse i fan), Tanrnborg omtales flere g'_Lne:,ei mi.ddeL.lldel'en. Det
har været en af L.mdets betydeli:!,ste borge, som ved bevo.::;tningen uf
overgangen over storebælt har spill et en afgørcnde rolle i Danr.carks
h1~torie. Alene af den grund har voldstedet krav p~j 81)r1ig opmærknom-
hed. Den nu synligt) bor-gbcmke er dog kun en del af cm s børre befæst ...
ning, som har' omfattet kirken ae formoc8ntli€ ogs~l en by, hvis hustomM

ter man m;')vente at finde omkrin~ "Lorgbanken og kirken'" Det e:r.' rimpl ;0'1;

at-antage, at hele omrJdet omkring borgbanke og kirke, helt ned til
noret, har wret bef13stet, uclen at der d.og P;~tn,..cI'V'.Bl'Gn(~(J tidzpunkt karl
siges noget om bef:estningcns karakter. Arealet ved Tanrnborg er et
rif de ff; s teder i land et, hvor man krtn forvente enGGng rit hente vigtige
oplysninger om det rr.idclelaltlerlige oD.mfundsliv.

Da n'3vnet under henB;)'n til det ,:.ii' nr. ti.onnlmuseet ;.mf'H't8 mf~ være
enig med museet i, at der 11;/j tilLBgges en fredning som beg1:lrt san lig
betydning, hal' n''Jvnet i medfør uf f'rednj.ngslovenc § 2 F.!tk. l pkt. j

besluttet at frede en brBmme P;~l 100 m uden om :Jct ved n':x;vnte § 2 stk.
l pkt. l ~redede voldsteds fod som angivet p~ et denne kenJelcG vud-
h~ftet matrikulskort. Pn det B;'llcrJeEl i'reGcde ;u'oal m:j d(~r i.kh:(~ opføres
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nogen
e11E:r
delse

bygning~ foretages beplantning -- ej hollEn' med frugttræer -
F..i.ndenf'oranstul tning uden ::.d; n:Bvnets og nationn.lmuseets tllla-
forud er indhentet.

Ejeren af matr. nr. la, :2 oe 5 11[larnborgg:jrd~ TU2rnborg sogn,
gårdejer- Aksel HaSlnUSfJCm,h~A'l'nodlagt p:~8tand om er. erst8.tninc; p;~
50 øre pr. m2 af det af h,ms Y1'BVU(;c: cj()lldom ved der1L1(]key;c]nlse frE.)uedc

areal" der efter' udregning r.tf cm Lmdinspektør p:~ et m~Lt:rlkulsko:rt
udg0r 7510 m2• Gårdejer AkfJel Ru~mus8on har [~f0rt, ~t han udovGr detto
areal ejer jord, der berøros af frednj,ngen, i en lBngde af eu. 100 ID

og med en bredde af ca. 16 m l,"ngs voldstedf)ts nordlige og nordvcH3t-
lige si de, hvilket t'remg:]r ;.1.f' et uf en l ':ndinspek-G0r adf,~Brd:L~et, DJ3Vnet;
forevist kort af 189q.

Det l.Jemærkes, EL t den øvrige del af g:')rdejor l-«wmu:J8cns ejcnc:om,
der berøres af fornævnte br:ur.:mefredning, omi:'~-lttr~Gaels t1.:f oen VE::d
lovens § 25 stk. l p8.1agte strandi'redning delB af ,m af t/irdej81:
Rasmussen ved deklaration :,1,1' ~)/4 1951 tilbudt bl_BITlJI'(Lf:'redniDCp:1 )0 IIJ

fra Taurnborg kirkeg::ircls mur rr:O(~ vest og D01'd, do,,'.:.at f'/l~dejer Rasmus-
sen ved nBvnte deklaration har forbeholdt sig ret til at laaa by~ee en
præsteg~rd vest for kirken si)fromt dette GI' DJU1tC;ti"f henf:lyn til
"Marsk stigs hoj II (heromhnndlede vo1c:sted). l:.:Tstntn:j,ne,ckravet er

r

4,550 kr. 1'0 r ovenn nvnte u.real });) CL. 9110 ID".

Med bem~rkningt at der, da fredntngssagen blev rejst, var indledet
forhandlinger me11nm kirkoIDinistc·riet og Gi~rdejer AkGsl B.asmU8f3Snom

2 ')
køb til en pris af l kr. 50 øre pr. m af en pu.T'cel p;J 2-110 mL. ai' d et
ved denne kendelse fredede areal, fiude{3 del at burde ti 11.'JGr..se s e/nd-
ejer Aksel Rasmussen en erstatnin[:; P;~l 4 SOO kr.

Da fredningen har betydninG for hele lu.ndet, find.es staten IJt
burde udrede 2/3 af erstatni118en, ~)orø i-l,mtsfon,j resten, jfl'. lovenf.l
§ 17 stk. 2.

PI'i.13steemb8det der ejer I!li'J.tr-.nr. '3, som ogo~J.ber0r0f-J af l1()]'omncmd-
lede fred.ning, hU.r ikke nedlr1,gt P:'.f1t::mc1om erstatntng.

Nærvær'ende kendelse vil VBre at tinelyse p:'? fOH1'DvutO ojonrlomme.
Påtalere tten tilkommer nG.tionalmuseet og f:r'edningsn'8V118t fOl' So..

amt i for-ening eller hver fol' Gig."
Konklusionen er s~lycendo:
"En br ,flIilill e p8 100 m uden om To.urnborg volds't eds fod, s,11ed.es som

an[ji vet p<'Jdet denne kendelne vodhT.ftrJde matr-iku18ko rt 7 fred es, D~tle-
des at der 'pr~ arealGt ikh:e m~l opfl)res nogen bycnint~, fOl"J ~abes be-
plantning'" ej heller m(~c1 frUGt b'æer - eller ~mden L'oranstal tning
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uden at fredningsn~vnets og nationalmuseets codkendelse forud er ind~
hentet.

?
).

I er'statninf; till,:egCes cl~r eje:,I:'(~!l ['i' n2u.l:i:r < [11'. lu, 2 ob 5 Tanrnborc-
går'd, Tuarn borg sogn, c81'dej er AkRel Raslr:u~nJen, en e l'S ta tning p;j 4500 kr".

hvilket belab udredes med 2/3 af ntatsk'L:3L1cn, 1/3 af Sorø <::.mtsfond.
Påtaleretten tilkomrr1er fredninCfmævnGt fol' SOL'0 'J.mt og nationu.l-

museet i forening eller hvor for sig. II

Sagen er i henhold til naturfrednitlL":loven s § l(~, :J tk. :3, forGlagt
overt'redningsnÆvnot, som den :). mLi.j1953 har beoigti.!.Gt de p~'/'?:'Bldende
arealer'.e Da overfredningsnævnet l:::un til træde d(;t i kend 012;(':11anførte, vil
denne V'Bre at 8tadf:-este. Et kort nr. So 104 visr;m\.le 100 lT: bY' :Jr.;mcn,

eetrandbyggelinien samt 50 m brBmmen V I;) (j ki rkegf~rden ej:' vc;d11:eftot nær væ-
ø'ende ke~delse.

T h 1 b c s t G m ~ e 8 :
Den a.f f'redningRn -evnot fOl f)Ol~Ø :;t.mtf~r~~dskreds den eJ. Ei.l)y-il 1953

afl1agt e kend else vedrørend (j fre::dninf:.:.' af' en tJl'.Dn:me P:3 100 llJ uctenom

Taarnborg voldsted stadf:E'ter.:>.
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