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.--vv4. 41-;22. 9c
Ravnsborg voldsted
Ravns by , matr.nr. 4~, 7 ~ og 7 ~
Birket sogn
Lollands nørre h.
Maribo amt.



Bestilling ..
formular

Imr. nr., ejerlaV, sogn; r,1'::' og 1::',
(I København baner} Ravnsby by,

eller (I de søndecjydske laOOs--Birke t sogn,
dele) bd. ogbl. Itingbogen_Lollandsnørre

art. nr., ejerlav, sogn. Maribo amt.

;)tempel: kr. øre
Ingen stempelafgift
(jvf. just.m. cirkl. 16/6 1941.)

Al<t: ~I<al> nr.
(udfyld... af dommerkontoret)

h.,

Gade og hus nr.: Anmelder;

4243 Nationalmuseets fredningsafdeling, København.

29. JUl. t967 Genpart.

På ovennævnteejendom,tilhørendegreve Mogens Erhard Krag-Juel- Vind-
Frijs, Ealsted Kloster. (Godskontor pr. Avnede),

er i henholdtilnaturfredningslovens,§ 2, det nedenforbeskrevnefortidsmindefredet.
Mb. 4322190.

RavnstOIg voldsted bestående af en borgbanke, der rejser sig til en
højde af ca. 17 m. cve~ de omgivne graves bund, oe hvis største udstræk-
ning i N-S ved foden er ca. 180 m., medens den i ø-V er ca. 110 m. Borgbanke~
begrænses mod NV, V, S og sø af en næsten udtørret voldgrav og mod NV samt I
mod SV, S og se af en udenforliggende jordvold. Den nordvestre vold har ved
foden en længdeaf ca. 105 m., en bredde ~f iuutil ca. 30 m. og en højde af
indtil ca. 4 m. Den anden voldstrækning, der krummer sig uden om bankens syd
hjørne, har en længde af ialt ca. 200 m. Den største højde er ca. 4 m. Vold
st~dets samlede udstrækning i N-S er ca. 255 m. og i ø-V ca. 135 m. På I

borgbankens top forekommer rester af murværk fra borgens bygninger.
På voldstedet findes en spredt kratbevoksning.
Voldstedets form og udstrækning fremgår af vedføjede opmåling, hvorpå

fredningsgrænsen er indtegnet. Fra stranden i NØ følger ~en foden af den
uordvestre vold, forløbdr norJ, øst og sydøst om den syd for voldstedet be-
liggende landbrugsejendom ce~ til den mod voldstedet vendende side af ve-
jen, der går langs den sydvestre vold. Hvor vejen drejer b0rt fra vold-
stedet mod Sø fortsætter fredningsgrænsen mod NØ langs foden af volden ud
til stranden.

På dette fortidsminde må der således ikke opføres bygninger af nogen
art. Det må ikke fjernes, udjævnes eller beskadiges ved pløjning, bort-
førsel af jord eller tilførsel af jord, sten og affald eller på nogen an-
den måde forstyrres.

NATIONAL?UJSEET, FREDNINGSAFDELINGEN, den 28 juli 1967
I'nud Thorvi1d~~n

Overwp@M.UIf

Tu~gbmm~Mm~eni retskreds nr. 37, Nakskov,

IdebNationalmuseet fremsender originaldokumentet og nærværende genpart af fredningsdekiaration
vedr. matt. nr. 4-, 7S:.. og 7E:.af Ravnstrup by, Birket sogn,
skal man anmode om notering af fredningen i tingbogen, samt om originaleksempla~ets henlæggelse i ejendom-
mens akt og genpartens tilbagesendeise til Nationalmuseets fredningsafdeling med påtegning om, at notering er

sket, jfr. Justitsministeriets cirkulære af 16. juni 1941.

Nationalmuseet, den 28 j U l i l ~67
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