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REG. NR. /:$"O
U :D S K li I F T

af
F, .handlingsprotokollen for Fredningsnævnet for l!'rederiksborgAmtsraadslereds

Aar 1925 den l. Juli Kl. 2Y2 Em. afholdt Fredningsnævnet Møde
paa Skansen udfor den saakald te Skansegaard r.latr.Nr. 17a Kighavn.

-\ Mødt var'foruden Formanden det af Amtsraadet valgte Medlem Oi-
~~rektør Bjellekjær og det sognevalgte Medlem Gaardejer L. Hansen.

Til Behandling forelaa Klage fra Snedkermes~er H. Klausen over,
Ejeren af Skansegaarden Gaardejer N.~.Hansen havde opsat et Rishegn

· 'mellem Skansen og Vejen, der fører forbi og op til Spodsbjerg Fyr,
"

·~samt over at Vejen er spærret for Automobilkørsel.
· ", "

Det oplystes, at Skansen er et fredet Mindesmærke, som ifølge
kgl. ~køde, tinglæst 3/10 1855 paa Matr. Nr. l7a, ikke er indbefattet
under Overdragelsen, samt at N.F.Hansen gør gældende, at Vejen forbi
Skansen er en privat ham tilhørende Vej.

Det tilkendegaves Klageren, at Spørgsmaalet om Ljendomsretten
;'1 ~ver Vejen og Adgang til denne maa afgøres enten ved Henvendelse til

~ogneraadet eller til Domstolene.
Risgærdet toges i øjesyn, og fandt man det stygt og skæmmende,

~ ,lmen formener Nævnets ~lertal, at det ikke borttaeer Udsigten, saa at
liNævnet ikke lean paalægge N.J!'.Hansenat fjerne det.
,f Mindretallet Gaardej er L. tlansen bemærkede, at forsaavidt

'!Hegnet er opsat paa Skansens Grund, der er fredet, vil han stemme for
dets Fjernelse.

Der afsagdes derefter saalydende
K e n d e l s e :

I Henhold til det ovenfor bem~rkede
b e s t e m m e s :

Der savnes Føje til at fordre det ovenomhandlede Hegn fjernet.
Det tilkendegaves Klageren, at de øvrige i hans Skrivelse paa-

klagede Forhold hører under ~olitiet.
De tilstedeværende frafaldt skriftlig Meddelelse.
Mødet hævet.

,

(\ Lars HansenCarl Zahlmann J.J.Bjellekjær
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