
1	  
	  

	  

Istandsættelsesrapport	  
Fredningsnr.	  3424:18.	   Langdysse.	   	   	   	   KNV00074	  

Ejer:	  Niels	  Dyhr	  Jensen,	  Tygestrupvej	  11,	  Hellestrup,	  Kr.	  Flinterup,	  4180,	  Sorø.	  

	  

	  

Langdyssen	  efter	  re-‐etableringen	  

Langdyssen	  blev	  fredet	  i	  1882.	  I	  1983	  modtog	  daværende	  ejer	  besked	  om	  at	  undlade	  at	  henlægge	  
marksten	  på	  dyssen.	  
Den	  23.	  november	  2011	  foretog	  det	  arkæologiske	  tilsynsmuseum,	  Roskilde	  Museum,	  periodisk	  
tilsyn	  med	  den	  fredede	  langdysse.	  Det	  konstateredes,	  at	  der	  kort	  tid	  forinden	  var	  deponeret	  store	  
stenbunker	  og	  træstammer	  på	  fortidsmindet.	  Også	  den	  11.	  marts	  2013	  besigtigedes	  den	  fredede	  
langdysse,	  denne	  gang	  af	  Kulturstyrelsen.	  Man	  anslog,	  at	  der	  nyligt	  var	  tilført	  30-‐50	  tons	  marksten.	  
Det	  er	  således	  ved	  besigtigelserne	  konstateret,	  at	  langdyssens	  tilstand	  var	  ændret	  og	  beskadiget	  
som	  følge	  af	  deponering	  af	  nyligt	  tilførte	  marksten	  og	  andet	  materiale,	  uden	  dispensation	  fra	  
Kulturstyrelsen.	  Der	  var	  således	  tale	  om	  et	  ulovligt	  forhold	  efter	  museumslovens	  §	  29	  o,	  stk.	  4.	  Det	  
er	  den	  til	  enhver	  tid	  værende	  ejer	  eller	  bruger	  af	  fortidsmindet,	  der	  skal	  lovliggøre	  et	  ulovligt	  
forhold,	  jf.§	  29	  p,	  stk.1.	  
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Den	  22.	  april	  2014	  stadfæstede	  Natur-‐og	  Miljøklagenævnet	  Kulturstyrelsens	  påbud	  af	  den	  21.	  
januar	  2014,	  om	  retablering	  af	  fortidsmindet.	  
Kulturstyrelsen	  sendte	  den	  30.	  oktober	  2013	  et	  varsel	  om	  påbud	  vedrørende	  forholdene	  ved	  det	  
fredede	  fortidsminde,	  ud	  fra	  en	  nøje	  dokumentation	  og	  beskrivelse	  af	  skadernes	  omfang.	  Den	  21.	  
januar	  2014	  meddeltes	  påbud	  om	  retablering.	  Kulturstyrelsen	  vurderede,	  at	  der	  i	  forbindelse	  med	  
lovliggørelse	  af	  forholdene	  krævedes	  arkæologisk,	  fagligt	  personale	  til	  at	  foretage	  
udbedringsarbejdet.	  Dette	  arbejde	  vil	  ske	  for	  ejers	  regning.	  Arbejdet	  vil	  blive	  udført	  af	  Museum	  
Sydøstdanmark.	  Kulturstyrelsen	  har	  i	  afgørelsen	  meddelt,	  at	  ejer	  selv	  kan	  bidrage	  ved	  
retableringsarbejdet.	  	  	  	  

	  	  	   	  

Langdyssen	  før	  re-‐etableringen	  

	  

Igangværende	  re-‐etablering	  

Re-‐etableringen	  
Arbejdet	  udførtes	  for	  Museum	  Sydøstdanmark,	  i	  dagene	  fra	  den	  15.	  august	  til	  den	  19.	  august	  
2014,	  af	  ledende	  arkæolog	  var	  Svend	  Illum	  Hansen	  og	  restaureringsekspert	  Jacob	  Noe	  Bovin,	  samt	  
medhjælper.	  Ejer	  af	  fortidsmindet	  Niels	  Dyhr	  Jensen,	  påtog	  sig	  at	  sørge	  for	  at	  bortkøre	  de	  fjernede	  
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stenbunker	  og	  andet	  affald	  fra	  langdyssen,	  som	  i	  forbindelse	  med	  re-‐etableringsarbejdet	  blev	  
henlagt	  på	  marken.	  	  
	  

	  	  	   	  

Oprensning	  med	  maskine	  

	  	  	   	  

Sidste	  hånd	  på	  arbejdet	  

Fortidsmindet	  blev	  dokumenteret	  ved	  foto	  og	  GPS	  opmåling.	  De	  henlagte	  træstammer	  blev	  
trukket	  bort	  fra	  dyssen	  og	  den	  tætte	  vegetation	  blev	  herefter	  skåret	  ned.	  	  Efterhånden	  som	  også	  
de	  henlagte	  marksten	  blev	  fjernet,	  fremkom	  dyssens	  bevarede	  randsten.	  I	  alt	  kunne	  
dokumenteres	  17.	  	  4	  i	  nord,	  2	  i	  vest,	  7	  i	  syd	  og	  4	  i	  øst.	  Mange	  af	  dem	  hældte	  kraftigt	  udad.	  Med	  
stor	  sandsynlighed	  findes	  flere	  bevarede	  randsten,	  som	  ligger	  væltet	  under	  udskredet	  højfyld.	  
Selve	  langdyssen	  antages	  at	  måle	  ca.	  16x10	  meter	  i	  retning	  øst-‐vest.	  Med	  den	  udskredne	  højfyld	  
bør	  langdyssens	  fredningsareal	  være	  20x14	  meter,	  samt	  de	  to	  meter	  dyrkningsfri	  zone.	  	  

Den	  fjernede	  mængde	  marksten,	  træstammer	  opvækst	  og	  andet	  affald	  blev	  henlagt	  i	  store	  bunker	  
på	  marken	  nogle	  meter	  fra	  dyssen.	  Bedst	  muligt	  sorteredes	  materialet	  af	  sten	  og	  træ,	  i	  hver	  sine	  
bunker.	  Overfladen	  på	  langdyssen	  blev	  til	  slut	  håndrevet	  og	  tilsået	  med	  græsfrø.	  
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Svend	  Illum	  Hansen	  september	  2014.	  



5	  
	  

	  

	  

	  

	  

	  


