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Idet Nationalmuseet fremsender originaldokumentet og nærværende genpart af fred-
ningsdeklaration vedr. matr. nr. 6 Of!' 5'S af Keenæs 150[;n sogn,
slml man anmode om notering af fred.ningen i tingbogen, samt om origillalekscmplarets hen.
læggelse i ejendommens akt og genpartells tilbagesendeIse til Nationalmuseets 2. afd. med på-
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eller (i Cl: [,ondcrirdskc lanus-
dele) bI. cg 1.:1. i ting·
bogon, art. nr., ejerlav,
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På ovonnævnte ejendom, tilhørende

hr. Gårdejer M. Duus, Kegnæshøj, Kegnæs,
er i henhold til lov af 7. maj 1937 om naturfredning, § 2, <.lotnedc,nfor
beskrevne iortid3l)1inde fredet.

Voldatedet Kegborg, bestående af: en I~srmest ri).udb-sn-
1'::8, med diameter på 21-23,5 ID, o;:rrgivetaf en delvis VG.l1d-
fyldt grav på ca. 6 meters bredde. Banke~, hvis topflade er
plen, hæver sig ca. l ID over den omgivende cravs'bund. Ter-

i,l
"

r~~et udenom graven er plant, nogenlunde l ni~Gau med
kenG to~fladf. Voldstedet er Græskl~dt.

:?å c'e tte minde:::m::2rkemå elG]," sC:leclc3 iUre opfol'es
ni~Ger af no~en art. Det må ikke beo~adicoG ved plejninG,

.zrav~inc, bep~&TItLing, bortførcsl af jord eller tilfor~cl
2~ jo~d, 3'~en eller affald eller på nogen anden IT~de for- l

!
,'IstyrrE'::.Gr(;,.-::mi~6er tilladt. Kunstig afvI..":'lding::.f gr.J.v::m

I-Jede j Grens samtykke kan Nationalmuoect foretage tL.1'J.-

dersøGelse af voldetedet.
vend

d
I

Denne genparts overensstemmelse met! originaldol:umentet belmnftes

herved .

Nationalmuseet, den 19. februar 1955.
Jø~ &.hd!~e
Hans S tiend9.1.

Til tinfjlysninastlomrneren i retslcreds nr. 94, Sønde rborg.
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'\. ,.;.,.Det·,areal, der er underkastet ovenotu9nde frcdnincobc-
stemrnelser, findes angivet på det vedføjede kort, hvor'det
omgives af de der anførte scrvitutgrænoer.

I ! . -. _

NATIONAL~mSEET, den 19. februar 1955.

~~'~~trrl Johannes Brønasted.

Indført /dagbOgen far retskreds /lr, 93.- og 94
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Justitsministeriets genpartpapir. Til fortsættelse aT dokumenter.

'\ • ,..r ~ - I .~ \ (' , 1 {0.~1Anmelder: J\E: .•......... ,.J""",~VI.~"

Nygaard bd.! bl.6,art.nr.6 Nygaard ejer-lav,Kegnæs sogn. UDSKRIFT
AF

Stempel-og gebyrfri i h.t.lovnr.140 af 7.5.1937 § 33.
PROTOKOLLEN FOR FREDNINGSNÆVNET FOR SØNDERBORG AMTSRADSKREDS.

1I/3l4~=========
Den 13.j~~ 1958 afholdt fredningsnævnet for Sønderborg

amtsrådskreds møde på domhuset i Sønderborg. Nævnet bestod af
formanden, dommer C.J.Petersen, Sønderborg, samt af krednings-
medlemmerne, gårdejer Hans Christiansen, Holballe - valgt af
Sønderborg amtsråd - og gårdejer Peter Høy, Kegnæs, valgt af
Kegnæs sogneråd.

Der foretages
Fr. 12/1958.

kl. 11,15.
Spørgsmål om udvidelse af det i henhold
til naturfredningslovens § 2 fr.dede områ-
de ved Kegborg voldsted, art. 6 Nygaard
Ejerlav, Kegnæs sogn (Nygaard bd.I bl.6).

Der fremlagdes:
E. skrivelse af 29.maj 1958 fra Nationalmuseet,
F. genpart ~f anbefalet brev af 4.juni 1958 ~%K til de interesse-

rede,
G. skrivelse af 6.juni 1958 fra Sønderjyllands Kreditforening,
H-N. Afleveringsattester for udlevering af breve til Hans

og fru Cathrine Caroline Duus, Sønderjydsk Hypotheklånefond~
Sparekassen for det sydlige Als, Sønderborg amtsråd, Math. og
fru Eline Duue.samt Lyngby Bank •

O. Tingbogsattest,
P. skrivelse af 6.juni 1958 fra Sønderjydsk Hypotheklånefond.

For ~ationalmuseet mødte museumsinspektør Dlettebo.
For Danmarks ~aturfrednings~ørening mødte museumsinspektør

J.Raben.
For og med bogholder Bollerup mødte landsretssagfører He1m.
For Kegnæs sogneråd mødte sognerådsformand Jens Bladt.
Grundejeren gårdejer M. Duus mødte tillige for sin hustru,

dog uden skriftlig fuldmagt. Han bemærkede, at en på hans
ejendom tinglyst jordfordelingskendelse ikke vedrører det her
omhandlede areal.

Sognerådsformand Bladt bemærkede, at den offentlige vej
mellem voldstedet og østersøen fra nord til syd og vejen fra
østersøen til landevejen (fra øst til vest) ifølge mundtlig
meddelelse fra Amtsvejvæsenet, er slettet på vejregulativet i
1942 efter gennemførelsen af amtsvejen fra Skovby til Gåsvig.



Justitsministeriets genpartpapir. Til fortsættelse af dokumenter.

Vejarealerne tilhører Kegnæs Kommune.
Museumsinspektør Slettebo henviste til Nationalmuseets

skrivelse af 29. maj 1958 og bemærkede, at voldstedet hører
til de ældste vmldsteder her i Syddanmark og derfor bør be-
skyttes bedst muligt mod bebY5selse i nærheden.

Inspektør Raben bemærkede, at Danmarks Naturfredningsfore-
ning sluttede sig til det ur Nationalmuseet anførte.

Gårdejer Duus bemærkede, at han havde bortsolgt en del
af den iYJ{e fredede del af den trekantede eng til bogholder
Bollerup ifølge købekontrakt af 21. april 1958, et areal på
ca. 300 m2 for 2,50 kr. pr. m2, hvorfor han måtte protestere
mod udvidelse af fredningen i strid hermed. Han forbeholdt
sig erstatning.

Sognerådsformand Bladt bemærkede, at sognerådet ikke har
haft s~gen til behandling. men at ~~ personlig har besvaret
en forespørgsel fra bogholder Bollerup derhen, at såfremt ham
kunne opfylde de gældende bestemmelser, havde han personlig
intet mod andragendet.

Landsretssagfører Helm bemærkede, at der ikke er tale om
noget synligt fortidsminde, at sommerhusets udseende er pænt,
hvorfor det hver~en på grund af udseende eller beliggenhed -
tilbagetrukketVi~ vejen fra øst til vest - vil kOlnme til at
virke skæmmende.

Inspektør Slettebo bemærkede, at når fortidsmindet ser uan-
seligt ud, er det fordi der på voldstedet har stået et tårn,
hvoraf kun fundamentet delv~s er bevaret. men som er af stor
historisk betydning.

Bollerup erklærede, at han var vi.llig til a.t fr~~alde sin
købekontrakt og i stedet leje en del af trekantarealet for 150 kr.
årlig af Duus. Lejekontrakten skal gælde, så længe huset består.
Duus erklærede sig herefter villig til mod en erstatning på
500 kr. at pålægge den resterende del af engen vest for de~
fredede areal med bronzealderhøjen - indenfor de grænser, åer
på kortet er betegnet tom landevej, respektivt offentlig vej -
servitut, hvorefter der ikke på grunden må opferes eller op-
stilles andre bygninger end det af bogholder Ballerup påtænkte
sommerhus i overensstemmelse med dan for nævnet forelagte teB-
ning.
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Justitsministeriets genpartpapir. Til fortsættelse af dokumenter.

Bollerups aOjTill1{-n:nv.s ekal aubrinees på grunden aU.langt
modvest SOUl mu.lii3t OGs'i tmt op uod den ved a:mtsvejen Q,'&ldende
byggelinie e?f.1 muligt. ~or::l:godt.(~'r.;r~lf."eherfor 11dl~HEd;D.les der
i €rmtatning Duus 500 kr., der udroG.es 1 overensstemmelse med
r~tl~~redningaloven~§ 17.

r~t~'l::-JT('ctt~T' +1l1)/'~~11~lAr'J\}f.1tt.-ar:~:tL"~(-=\11i!!::\'!:n.~vncttor Søf~..deIa..

borg ruutsr~dsltreae.
Der vil Vtere at tinglyse deklaration om fre(ln:trL:Icn ned

priori t~t forud for pa.nteht~f'tQ!sero(~r"ndtle byrder i ~fd.lII.
i3011ert'tp ø:nøkør t:i..;nelYRt la jeJrontj:,r-:kt.. . .
Naturfredninganævnet tiltrådte den trufne aftale.

!lo ti .. ~

lnfJpokt0r Slette~o .he:r;at:tllede, ut der ve~t oB nordvest
for sOLuuerhuset mod ~mtev0jen foretages beplantnina ~f ikke
fo!" I:l~je ~~er og buske., som i nogen er~;,c1skj'liler sor.::m0I'hus~t.

Dollcrup erlrlre:r'edc Gie; villie hertiJ."
(l. '1.i'

lJa[;en udsrit.
C.J.J!etorsen.

, ,

J.:ol.lorllp.
riB.tll. Duus. Slettebo.li.. (;h.r.is'Cit:lJ1Seu.

P•.Bøy. J. B1.adt. J. Iiaben.

l}et bed'es tinglY!3t på 'ar"t. nr.6 af Iiyaaard ejerlav,Kegnæs
s-ogn, at den resterende del af engen vest tor det på vedla~~e
afrids efter matr1kelskortet angivne fredede areal - indenfor
de ~rænser, der ~a kortet er betegnet som landevej, raspektivt
offentlie; vej - pf1.1roggesservitut, hvorefter der ikke på grund.en
må opføres eller opstilles andre bygninger end bogholder Dolle-
rups sowmerhus, der må opføres i overensstemmelse med d.en nrov-
net forel&gte tegning, dog således, at huset skal anbringes så
langt ood vest som muligt og så tæt op mod den ved amtsvejen
gældende byggelinie som muligt.



P~tQleretten tilkommer waturfredningsnmvnet for
Sønderborg amtsrådskreds.

De~~arationen begrores tinelyst med l.prioritot, idet
nttesteres, at fredninGslovens § lo eT iaBttaget.

• don 28. Juli 1958.
Senderborg arntsrådskredo,

O.J.Petersen.

Indført i dagbogen for Sønderborg
den 28.juli 1958.
dagbog nr.3509. akt. skab.
Lyst.Tingbog Nygaard art:nr.6.
Dommeren i Sønderborg.

O.J.Petersen.

retskreds,

O.J/OE.

afgiftsfri lov: 140/1937.•.
§ 14: 3,- kr.

AFS~RIFTENS RIGTIGlr~D BEKRÆFTES.

N"'tu:drG&Wn~w<a~
foZ'

Sr,mcterborg amtslådskreds.
>.J~ønderborg, den 24.ju1i

.~:ør
H.J.Axe1sen Drejer.. sekr.

1959.

'.,
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Akt: Skab nr.
Akt:\ ...... af dOIll_lIlI1'Oftløretl
(udfl/tdn o.{ domme,kontott')

Justitsministeriets genpartpapir. Til fortsættelse af dokumenter.

kort blad .J.

- - - - -SeroitutgræTlse

H .. N Servitu{9rænse $cu7Z77"2en/a/d~ndg
med tyenltxon?s- eZ/.par~e~$ke-l,

.s~rvitutgraen.se ;od/tlJrt ayt"rld.sel.

's"nd~rOor.9- den 7JaHbar /.!l56.

.1)el af
Brt. ro: 6 (bdL; Ol 6) "!J artllf jd'{bdlll U 72) At~
Jtegnas scgw
/iZs .s~r herred
Ihbenraa -,Sønderbory tlMi

[:..-..
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108 HYCd.l'c1, Stempel: I
Kegnæs SOb'11 ,

Als Sønder herred.

kr. () () øre
$.,

'ti.;. .,

~-

Mtr. nr., ejerlav, sogn:
(i Kobenhlm-!(rif(6r)

eller (i de sønderjydske lands-
dele) bd. og bl. i tingbogen,
art. nr., ejerlav, sogn.

KegnæshøJ ,
Kegnæs.

Anmelder:Gade og hus nr.: r ~._~:;--·_-:f:,·;;~ i-~:,j.·i:,i:;. ~

(":~",~;~~~:.,,,'.:':';:e.~:~ \/c.~~:.:~.;. ~.:. ';
;~~.~~t:C-:;t;::~:;·.:p~:'...

Ekstrakt-udskrift

Betinget skøde.

Underskrevne Fyrdirektoratet, Overgaden oven Vandet 62 B, Køben-havn,
sælger og betinget skøder herved til

, landmand Jens Jepsen, Kegnæshøj, Kegnæs,~ L"'..lGt..:'"',;. C~~i;:;-;,.::'.v,:.
C~n.U~Cl1

den Fyrdirektoratet:tilhørende ejendom, art. nr. 108 Nygård, Kegnæs sogn, Als
Sønder herred, på følgende vilkår:

1.

· .
2.

· ..

3.
....................................................................................

4.
· .

5.
Der pålægges den solgte ejendom følgende servi tutmæssige bestemmelser: ;_

l) ejendommen må ikke udstykkes yderlieere,
2) på ejendommen må lkke opføres yderligere bygninger, herunder drivlluse, boder,

bure til pelsdyravl eller lignende, hønsehuse, master eller andre skæmmende'
indretninger, ligesom ombygning og udvidelse af de på ejendommen værende byg-:-
ninger kræver de påtaleberettigedes godkendelse,

3) camping og teltslagning er ikke tilladt på ejendommen,
4) på ejendommen må ikke drives nOGen form

•• -~.. & ~

, ..::. ....
-::";- -:-~ ~

vognmandsforretning, r~ndel ~ed brugte

lon"n " Kj,ld'kov II s, Københ.vn
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clukthandel,
5) på ejendommen må ikke foretages anden beplantning end den for ejendommens

udnyttelse som landbrugs jord nødvendige,
6) på ejendommen må ikke foretages afgravning eller påfyldning af den naturlige

jordsmon, navnlig ikke med henblik på udnyttelse af eventuelle forekomster af
'{ grus, ler, sand elle~ sten,
7) på ejendommen må ikke henkastes affald, -
8) der skal på strandarealerne være opholds- og baderet for offentligheden,
9) sælger har ret til at have en dræn- og kloakle?ning liggende, således som vist

på vedlagte matrikelkortkopi samt til at lade foretage reparation og omlægning
-af nævnte ledning. Reparationer-m.v. -skal så vidt muligt finde sted på tidspunk-

ter, hvor der ikke er avl på arealet. Eventuel skade på avlen som følge af re-
parationer m.v. skal erstattes. rr~

"'.Foranstående bestemmelser begæres.tinglyst på ejendorr~en med prioritet
.forud._foT-al pantegæld~

Påtaleret har fredningsnævnet for Sønderborg amtsrådskreds, frednings:~r ,a
planudvalget for Sønderjy~land og naturfredningsnævnet for .så vidt angår pkt. l-b,;·:-
og Fyrdirektoratet for så vidt angår pkt. 9.

6.
.............................................................................

..........." .
København, den 24. august 1970
Som sælger: P.f.v.

e.b.

Kegnæs, den 20.august 1970
Som køber: sign Jens Jepsen

:::i,:--:. C:-.;:'i::-t i ro" .!0l=80n, Kegnæshøj •
l{:t.~l~::rnhøj

sign. LOlsen.
.. ----

Til vitterlighed m.v.
Navn: sign. Fritz !wlm
Stilling: fuldmægtig
Adresse: Rørsangervang 12,

Allerød

Til vitterlighed m.v.
Navn: sign. Math. D..1us
Stilling: Rentier
Adresse: Kegnæshøj

Navn: sign Jens Mamsen
Stilling: assistent
Adresse: Højlandsvangen 71,

2700 Brønshøj

Navn: sign. Line D..1us
Stilling: Husmoder
Adresse: Kegnæshøj .- .' - ~ ..~~" ... ....

,'.

~.. '
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Art.nr.6

.'

, . ...... .~~.
. ,.'

- 'ti" '•• '~ _

.Art. lir: 54 og del øf Art:nr. (O~

Nljga.ard '

På ncertJæ;e~ ?7UZcri:l:æt.> I

kortÆ.tPpi er den. e: dek,ba.rci··
tion" (XI .. _.:. .-.o';';;:,,}

'h~ndZede ilo~k-o.9d/æfz<~
,·lednin.g ~:n.dt.eg~t ~et.:-
.sorte .stiplede t~nz.e·T'".-,{ .~-.~.'::. .. .. - . - .,,'.... - .......... -If egn~5 sogn_
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