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Statsministeriet
I

(Fredningsregistret),
København

A f s k r i f t

-0-0-0-0-

U d s k r i f t

af
løsblads-kendelsesprotokollen for Fredningsnævnet for Randers Amt.

L 1190
5. juni 1959.

Anmelder:
Fredningsnævnet for Randers Amt

Matr.nr. 6k Hem b~ ved dom~er Fog, Maringel'.
og sogn
Fos. 28/59.
Afsagt 26/6 1959.

Stempelfri

K e n d e l s e.
Ved skrivelse af ll. mBj 1959 rejste Nationalmuseets l. afdeling

fredningssag vedrørende en stor stensat gravkiste fra romersk jernalder,
hviiken kiste Nationalmuseet var interesseret i at bevare urørt. Gravki-
sten ligger på matr.nr. 6k Hem by og sogn, et hUPffiandsbrugtilhørende
Anker Jensen.

Nationalmuseet motiverede ønsket om en fredninr dermed, at kisten
lå i dyrket mark, 0E at det ville være nødvendiEt for dans bevarelse, at
der uden om den blev fredet en bræmme på cao 2 meters bredde.

Selve gravkisten har NQtionalmuseet beskrevet såledeu:
"Stansat gravkiste, særdeles velbygget og ud-
ført af store sten i tre skifter. Formen er
n~rmest bredoval, og kistens indvendige længde
er ca. 2,3 m i østvest, dens indvendige bredde
ca. 1,4 m og dens dybde ca. 1,10 m. Over ki-
sten findes 2 dæksten og en rest af en tredie~

I den givne anledning har fredningsnævnet for Randers amt den 26. maj
1959 kl. 10 ved gravkisten holdt et møde med lodsejeren, medlemmer af
sognerådet og en repræsentant for Nationalmuseet.

Da fredningsnævnet sk0nner, 2t den nævnte gravkiste bør uevares uskadt,
og at dette nødvend~~gør frednin~ af en bræmme på 2 meters bredde af den
dyrkede mark rundt om gravkisten, vil den af Nationalmuseet rejste fredning~-
sag være at fremme.

Det fredede arB~l er indte~net på et til denneændelse hørende kort,
hvoraf en genpart nedlægges i tinglysningsakten s~mmen med genparten af



dem tinglyste fredningskendelse.
Fredningen har følgende omgang:

Gravkisten med omkringliggende areal - en bræmme 2 meter bred hele vejen
rundt om gravkisten - må ikke beskadiges ved pløjning, gravning, bortkør-
sel eller tilførsel af sten eller p~ nogen anden måde; arealet må ikke be-
plantes eller bebygges, men skal stedse henligge urørt i enhver henseende.

Det pålægges derfor ejeren at holde det fredede areal frahegnet mar-
ken, såfremt denne anvendes til løsdrift. Hegnet skal være fuldt forsvar-
Li~t og til eDhver titi kunne godkendes af de påtaleberettigede; det skal kun-
ne verne mod enhver art af husdyr.

Nationalmuseet har ret til på egen bekostning evt. at opstille fred-
ningssten, skilt, tavle eller lignende.

Det forventes, at N~tionQlmuseet drager om~org for, at en nedfal-
den dæksten lægges på plads.

I erstatning for jorder og væsentlig ulempe tillægges der ejeren 300 kr.,
som udr~des med hal~delen af statskassen og restp-n af Randers amtsfoznd.-
Erstatningsbeløbet udbetqles ejeren, idet p~nthuvernes sik~c3rhod ikke sos
at v~re i nogen måde forringet.

Påtaleretten tillægges Nationalmuseet oe freningsnævnet for Rand3rs amt
i forening eller hver for sig.

F o g • Chr. Laursen H. Nørgård..
-:- -:- -.-

Udskriftens riitighed bekrwftes.
Fredningsn~vnet for Randers Amt, Mariager, den 5/6 1959.

Afgiftafri:
lov 140/1937.
§ 142 3,00 kr.

Indført i dagbogen for retskreds nr. 62, Mari-
a~er købstad m.v.,

lalt 3,00 kr.
jen 5. juni 1959.

Lyst.Tingbog: Bd. I El. 6k Akt: Skab H nr. 551.
skriver: tre kroner. F og.

Kort vedhæftet 3/8 1959.
-0-0-0-0-0-0-

Afskriftens rigtighed bekræftes.
FrednlngBnævnet for Randers Amt,
dommerkontoret i Mariager,
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