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År 1957, den 19. oktober, afsagde overfredningsnævnet p~
gI-undlag af mundtlig og skriftlig votering følgende

kendelse
i sagen nr. 1253/57 vedrørende fredning af et areal af matr. nr.
2Q af Stenstrup by, hostrup sogn, omfattende en oldtidsgrav.

I den af fredningsnævnet for Ålborg amt den 18. februar 1957
afsagte kendelse hedder det:

MEfter a!Nationalmuseets I afdeling ved inspektør Norline
Christensen havde henledt nævnets opmærksomhed p~, at amatørar'kæo-
log g8rdejer Regnar Pedersen, Nysum, havde udgravet en oldtid3grav
p~ marken til den Oscar Andersen og Peter Sælland Anderscm til-
hørende gård i Stenstrup i hostrup sogn, foretog nævnet den 10.
november 1956 besigtigelse P8 stedet.

Graven S8S at have været beliggende under' en forlænest OVr3r-
pløjet og nu helt udjævnet høj på matr. nr. 2d Stenstrup, hoatrup
sogn.

Den beskrives således:
Gravanlæg best~ende af en stendynge, hvori er en stonsat

grav ca. 3m. lang og l m. bred, orienteret øst-vest. Uden om
denne graver en lidt ufuldstændig stenkrans af håndstore til
hovedstore sten. Stenkransens diameter er 7 m. Nordøst op til
og lige udenfor nævnte stenkrans ligger en stenkiste, orienteret
nordvest-sydøst, indvendig l m. bred og 2,5 m. lang. Hver af lanf,-
siderne er sat af 4 sten og den sydlige kor'tside består af en sten,
medens den nordlige kortside består af 2 sten. Over kisten ligger
4 overliggere. Ki sten er del t i 2 rum ved elltværstillet stor
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kløvet sten. Umiddelbart nord for denne kiste ligeer en stensam-
ling ca. 3m. lang og ca. l m. bred i nordvestlig-sydøstlig ret-
ning.

En stenkrans på ca. 12 m. i diameter'concentriok med fornævnte
stenkrans afslutter' anlæget og indrammer det samlede unlæg.

Nationalmuseet fremsatte ønske om bevaring af det fundne og
foreslog fredning af et omI'?ldepå ca. 15 x 15 m., hvorpå anlæ[;st
findes.

Ejerne ville ikke modsætte sig fredning, men krævede el'atat-
ning.

Nævnet finder omr~det af s~ væsentlig arkæologisk værdi, at
fredning bør gennemføres, s~ledes at området ikke mA dyrkes,
mon skal henligge åbent og med adgang for offentligheden l:fter
ojel'nes anvisning.

Kreaturer må ikke betræde omr8det, der derfor af ejerne vil
væ:r:'eat hegne i fornødent omfang.

Det fredede område er afsat i marken af landinspektør og ind-
tegnet p~ hoshæftede rids.

Der tillægges ejerne en erstatning på 500 kl., der udl'edos
med halvdelen af Aalborg amtsfond og halvdelen af statskaosen.

Erstatningen udbetales til ejerne.
Kendelsen lyses som hæftelse P,g matr. nr. 2d Stenstrup,

2e, 6d Munstrup, hostrup sogn, og lbc Hvarre, Vebbestrup sogn,
som udgør et landbrug.

På taleretten tilkommer fredningsnævnet for Aalborg amtsrfds-
kreds og Nationalmuseet hver for sig."

Konklusionen er sålydende:
"Det foran beskrevne p~ hoshæftede rids afmærkede område 8.f

matT'. nr. 2d Stenstrup, hostrup SOgTIl med derp~ værende stennæt-
ningcI fredes som foran bestemt.

Offentligheden har adgang efter ejernes anvisning.
Der ydes ejerne Oskar Andersen og Peter Sælland And.ero8n on

erstatning p~ 500 kr., der udredes med halvdelen af statskasson
og halvdelen af Aalborg ~mtsfo!ld.

Erstatningen udbetales til ejerne.
P~taleretten tilkommer fredningsnævnet for Aalborg amtsr0ds-

kreds og Nationalmuseet hver for sig."
Kendelsen er af ejerne af ejendommen indanket for overfred-

ningsnævnet, som den 6. juli 1957 har besigtiget det p8gældende
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areal og forhandlet med de ankende.
Der opn~edes herunder enighed om, at erstatningen fastsættes

til 750 kr.
Da overfredningsnævnet iøvrigt k~n tiltræde det i kendelsen

anførte, vil denne være ~t stadfæste med den af det foranstående
følgende ændring. Et kort nr. Aal. 105 visende rtetfredede ~reals
beliggenhed er vedhæftet nærværende kendelse.

T h i b e s t e m m e s :
Den af fredningsnævnet for Ålborg amt den 18. februar 1957

afsagte kendelse vedrørende fredning af et areal af matT. nr. 2d
af stenstrup by, hostrup sOb~, omfattende en oldtidsgrav, stad·
fæstes med den af det foranstående følgende ændring.

I erstatning udbetales der gårdejerne Oskar Andersen og Peter
Sælland Andersen 750 kr. med renter 4'/2'%p.a. fra den 18. februar
1957 at regne, til betaling sker.

Erstatningsudgiften udredes med halvdelen af statskassen og
halvdelen af Ålborg amtsfond •

Udskriftens rigtighed
bekræftes.
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