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Mtr. nr. 6 i Sgtved by og sogn

Anmelder:
Frednin3snævnet for Vejle amt,
(adr. Vejle byrets kontor, Vejle).

D E K L A R A T ION.

Underskrevne gårdejer Brik Platz, EGtved, der ejer ejendomn~en
:natr. nr. 6i Egtved by og sogn, p::1 hvis jorder "Egtvedpigen" blev
fundet i 1921, deklarerer herved med bindende virkning for mig og
efterfølgende ejere af nævnte ejendom, at et areel på ca. 350 m2

af ejendoITL'TIcn,herunderdet areal, der for tiden er udlagt SO!!l u-
dyrket areal med mindestenen for fundet r.d' "Egtvedpigen" stedse
skal henli~Ge som udyrket areal.

Dette areQl udGør tilnærmelsesvis det areal, hvorpå den nu
sløjfede gravhøj, hvori "Egtvedpigen" blev fundet, har lic;get.

Da det er min tanke, at pladsen med omgivelser stedse skal
henligbe uforstyrret som et minde om fortiden og de på stedet
gravsatte døde, deklarerer jeg endvidere med bindende virkning
for Nig og fremtidige ejere af min ejendom, at der ikke på denne. .
må opsættes bygninger, skure oG boder af hvad art nwvnes kan.
Ej heller må der opsættes master eller plantes skov på ejendommen
inden for en afstand af 100 m fra pladsen.

Denne bestemmelse skal dog ikke være til hinder for, at der
til landbrugslaæssige formål opføres bygninger eller opsættes master
til ejendomnens forsyning med elektricitet, telefon el.l., men så-
danne bygninger og master skal anbrinGes under størst mulig hensyn-
tagen til pladsens uforstyrrethed.

Egtved kommune, der: medunderskri var den11e deklaration, har
påt~get sig at anlæ~ce og vedliceholde pladsen samt at udlroege
den markvej, der fører forbi den nu udlagte mindeplads, som offent-
liG vej og i fremtiden at veQli~eholde aenne vej. Når vejen er an-
last, vil pladsen pu konmunens foranstaltning blive opm~lt ef en
landinspektør og indtegnet på et kort, der vil blive vedhæftet
denne deklaration.

Offentligheden skal stedse have adgang til arealet.



,
!~

Orc1ensreglernentops tilles af kOlJl.Jlu.ncn.
Påtaleberetti~et er FrcJnl~esn~vnet for Vejle 8Btsr~dskreds

og Egtve~ komBvne i forenine.
Denne dekl~r2tion vil, n~r opmulinc af p:cdsen h2r fundet

sted, o~ pladsen er indte~net på et kort, være at tin~lyse på
min oftnævnte ejendom matr. nr. 6 i BGtved by og sOLn med respekt
af de på ej endoLlrnentinG] ys te cervi tutter 00 I"lanteh&3ftelser.

Vejle, d, 20. jlwi 1963.
Erik Platz.

Til vitterlighed:

-e
E. J)emant

landsretss2gfører
Vejle

Egtved flogl1erv.d,den 16. august 1963.

L. Knudsen c. larsen E. Bendtsen

Hans Jensen Hans Andersen Anders Eviid Petersen

Svend !'Tielsen J. Villadsen Ejnar Have

Kr. Jessen Hansen Jens rJøllcr

~ Til vitterlighed.
~gtved, den 16. au;uct 1963.

FecJersen
KæTJner

B. Jensen
Kontorelev.



•

Godkendes i medfør af fredningslavens § ll.
Fredningsnævnet for Vejle amtsrådskreds, Vejle.
den 20/12 1963.

P. n. v.

Kalsbøl r1adsen
formand.

Indført i da6bogcn for retskreds nr. 52
Kolding herred m.v., den 23. dec. 1963.
Bl: 6i Akt= skab J nr. 83

E. Strøbech.
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