
Afgørelser – Reg. nr.: 

Fredningen vedrører: 

Bemærkninger: 

Domme: 

Taksationskommissionen: 

Overfredningsnævnet: 

Fredningsnævnet: 

Forslag: 

Dispensationer: sidst i filen med nyeste til sidst 

Bemærkninger om formål og bestemmelser:
Denne fredning indeholder ingen udtrykkelig formålsbestemmelse. Formålet må derfor udledes ud fra en 
fortolkning af fredningsafgørelsen. I dokumentet er de generelle bestemmelser fremhævet. Den fremhævede 
tekst er vejledende og er fremhævet som hjælp til læseren. Fredningens  generelle bestemmelser kan også 
optræde uden for de markerede områder. Et fuldstændigt billede af formål og bestemmelser forudsætter, at 
hele afgørelsen fra fredningsnævn og Overfredningsnævnet/klagenævn læses. 

Tryk her for at komme direkte til den vejledende fremhævning af bestemmelserne
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r-Forhandlingsprotokollen for FredningGn~vnet for Jønderborg Amtsraadskreds.

af

Aar 1926 den 15. J~nuar foretages Saeen aneaaende Frednin~

af en Stendysse paa Gaardejer Broaks r~rk i Klintinc.

FOrJllanden for N:-..vnet var tilstede.

~,rødt var G<.taJ'dejer Ileter Cl1ristenson i3rocl( ..f l:lintin-.:, rler

erklwrede, at han for siS og senere 2:jere af Ej endollllJlen, inJ.Lrt i

Grundbogen for Klinting Bind I i31ad 10 Jorpli:;l,er c,iL: til at lalle

den paa Ejendom,nen liGLenJe Old tiJs~rav (Dys Sekal!llJler) for1J11 ve

urørt i dens nuywrclYlde ::J Lund. 11.:.11 b,:;vilbBr 01.: andra:.;er, at J0nne

Erklæring indføres ~30111 Servil;ut paa OVellnd.-VnteEjenuollls GIUlHlbogs-

blad, dog uden UdgifL for ham.

siGn. Feter El'ook.

Salen uusat.

'['hrane •

Aar 1930 den 1:3. August Klo 4- BLI. modte hos 1!'redninL\Gnl~vnets

',:jT"orlllund Ejeren af den GhCil'dej er ,l_'o(;1c tidli/;ere tilhørende !.Jark pua

~vilken er beligcende den den 15. Junuar 1926 freLleJe SLendysse, ind-

ført i Gruf,u bogen Dind I Blad 5 (ticlliL:el'e BinJ I 131ad 10) [lf Klin-

til\0' nemliJ, Gaardejer JkJrL;en Pel,iH' l!lichel::;cn af Klinting.

lIan erkllxlrer, ut han herved lIlcddeler Samtykke til, at llatio-

nalmuseet lader 0111:";i velserne om LJyssel:amre t, den OlH;ivende J ordhøj-

niDd, udLedre pua for::;kellig Vis og lad8r opstille ved Kamret en Gra-

nitmd:rkesten om, at KC-tll1ret er fredlyst , L..f .Jen af'~t stCdvanlig an-

vendte Art.

Det er dog en Detingeise, at di3se Foranstaltninger ikke med-

fører nogensowhelGt UdGift for llilll1 oG i1c1,8 berøver ham noget af det

Aredl, som han efter PredlysninGen i 192G har Ee:ta\lighed over, samt at

eventuel Il1idlertiJi.; 0kade YBa EjencloflJlden, :.iOIJl .l!'Ol'ctl'lsLalLningerne
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\maatte medføre, udbedres eller erstattes; Arbejdet maa ikke af Del.-

syn til Høsten paa1JegynJ.es, før <lenne er enut, åntugelic senest
l. 3eptember d.A.

J(jl'2:enL~ic!lelsen'
Sagen slut Let.

'f.'h rane.
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REG. NR, 7"~

e' u d s k r i f t
af

forhandlingsprotokollen for fredningsnævnet for Sønderborg amtsrådskredS.
l/l.

,
i~

- !,

Den 31.juli 1920.
II.

Dyssen på gårdejer Jens Broks mark i Klinting.
Efter telefonisk meddelelse dags dato fra amtmanden for SØnderborg

amt var gårdejer Brok i Klinting i færd med at bort give en overlig-
gersten på en på hans mark i Klinting værende stendysse, hvilken
sten skulle bruges til mindesten på Ulkebøl kirkegaard for de i
krigen faldne, der havde hØrt hjemme i Ulkebøl sogn.

Da fredningsnævnet for klinting ikke straks kunne samles,
afsagde formanden en sålydende

K e n d e l s e:
Som formand for fredningsnævnet for Sønderborg amt har jeg

fået meddelelse om, at ejeren af en i Klinting sogn værende stendysse
er i færd med at sælge eller bortgive nogle til dyssen hØrende sten,
deriblandt en stor overligger.

Da stendysser må antages at have historisk interesse, vil den
formentlig i henhold til lov nr.245 af B.maj 1917 være at frede.

Da nævnet endnu ikke er endelig konstitueret, afsiger jeg
herved i henhold til nævnte lovs § 6 2.stk., følgende foreløbige

k e n d e l s e:
Der må ikke med hensyn til den heromhandlede stendysse fore-

tages nogen handling, hvorved dens nuværende tilstand i nogensomhelst
henseende ændres.

E.Rosendahl.

Udskriftens rigtighed bekræftes.
Natunredningsnævnet

for
Sølld.,bo;g ~.

,den 27.juli 1964.
P.N.V.

0:1 1tl/11/l-'-?lK~te.formand. \
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en Jlel a/ /17tnltnq f.Lerlav U'1A'ebo'lSogn.
Sond~rb0'J1.A1/??I.sraadsNred.s .

.l'9rl.2t"J- 2) qaardejl"r P~t~r- ..B./orA.obn
.5 ]" - j } Jo~<!'nr'~t~r Hich~l.st!'n

8(1 2tJ .L.ond/'77omrmlhrll?? Johann./7nton Irck.
/o(r- /4) (}lJp'J't!'ndor.m jPplt"r //an~e-n 70/1.
PJ(.! • tal //rb~ja'U)?a'7d Chn,sban //on.5l!!n .s..+a:de

2,*(I 27.) l/1 ..IPOI,SoQni!'Nonunune~
23) /'ft'/erlM t!lr~r //an.s Chr~shan /./onst!'n
JO} Landmand J~/7,$ pp/~r Hansen

Kortdl.5lrzNI %bnling

Kor/6lod /
.Hoa/~.slok~/or,hold Ca /- 2000,

.FJ A'r 2//.19*8.

G~6!1r'5r /?S3. .r9n" I J'l(7No'~.n.s/nPk'ort!"fi,
ilCindt>r6o".:9 de"? 6' JQnuor /.940'.
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