Tilstandsvurdering
PEDERSBORG
Fr.nr. 3523:14, 3523:12 og 3523:13

HISTORIE
Pedersborg består af en naturlig høj banke omkranset af en halvkredsvold der mod vest løber ud i terrænet og omkranser et større areal mellem banken
og volden. Den østlige del af volden er grundet byudvikling fjernet. På hovedbanke ligger i dag Pedersborg kirke med kirkegård. Nord for kirken på
kanten af banken er bevaret et mindre parti af et let
buet kvadrestensmur. Nordvest for kirken er opsat
en søjlestump med base af kvadresten. Anlægget er
ikke dateret men stammer muligvis fra begyndelsen
af middelalderen.

ADMINISTRATION
Menighedsrådet i Pedersborg.

ADGANGSFORHOLD
Besøg
Kvadrestensmuren og kvadrestenssøjlen står på kirkegården. Halvkredsvolden besøges af under 3000 om året.

Vejskiltning
Skiltning til Pedersborg kirke.

Parkering
Kirkens parkering.

Information
Fortidsmindeskilt ved afslutningerne af halvkredsvolden.

Adgangsveje
Adgangsvej fra kirkens parkeringsplads.
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PLEJE
FORMIDLENDE
På kvadrestensmuren må den overgroende vedbend
ikke dække murfacaden.
Den meget tætte bevoksning af buske og træer på
halvkredsvolden bevirker, at der ikke er nogen visuel
formidling af det store voldanlæg i kulturlandskabet.
Fortidsmindets samlede udstrækning med voldbanken, hvorpå kirken i dag ligger, og den bevarede del
af den omkransende vold kan ikke formidles som et
anlæg. Bevoksningen af underskov og træer skal
fjernes og volden udlægges i græs, så dette store fortidsminde kan ses og formidles som et hele.

BEVARENDE
Vedbend på kvadrestensmuren forhøjer fugtigheden i
mørtelfugerne, og dette medfører en øget risiko for
nedbrydning af fugerne. Vedbenden skal holdes væk
fra kvadrestensfacaden.
Den meget tætte bevoksning på halvkredsvolden bevirker, at der ikke er et stabilt græsdække på volden
hvilket forøger risikoen for jorderosion. Bevoksningen på volden skal som minimum udtyndes, så der
kan etableres en stabilt græsbevokning på volden.

ØKONOMI
Udgiften til en førstegangspleje med fældning af bevoksningen og etablering af græs anslås til omk. kr.
75.000
Udgiften til en rimelig pleje af arealet anslås til omk.
kr. 25.000 årligt.

TILSTAND
Murværket er i rimelig god stand. Fugerne i kvadrestensmuren er lidt løse og søjlen har enkelte revner i fuger og overdækning, samt kraftigt kalkudvaskning i den nederste hel.

Formidling
Nyt skilt

ØKONOMI
Skilt

20.000

BUDGET I ALT
Formidling
Førstegangspleje
Skilt

75.000
20.000

I alt

95.000

Pleje
Almindelig pleje årligt

I alt

Besigtiget
Jørgen Frandsen 27-08-2008
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25.000

