
02189.00

Afgørelser - Reg. nr.: 02189.00

Fredningen vedrører: Gerskov Mindeplade

• Domme

la ksations kom miss ione n

Naturklagenævnet

Overfredningsnævnet

Fredningsnævnet 27-08-1954

Kendelser

Deklarationer



FREDNINGSNÆVNET>



Fredning i Fyn s amt. 2l59.0e>

Lokalitet: Mindesten

Kommune: at terup
Soqn

Ejer~.Areal

Fredet

. (e
Formål

Indhold

Skeby ReO. nr.: 471-09-01

Privat

Deklaration 20/5-1954

Bevaring af mindeplade for inddæmning af Gerskov Strand.
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1: 25.000

: Mindepladen må ingensinde fj ernes, ændres eller beskadiges, lige-som der ikke må plantes eller bebygges så nær op til den, at den
derved skjules eller foretages anden form for arbejde, herunder
pløjningsarbejde og lignende, hvorved pladens umiddelbare omgi-
velser skæmmes.
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l l Q\Jlllng I r-yns amL

Lokalitet: MindestØtter

e Komrn"ne: otterup
Sogn Skeby

Ejer

'IAreal

Fr~det~l_
Formål

Indhold
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Reg. nr.: 471-09-02

Privat

Deklaration 30/5-1954

Bevaring af mindestØttæfor inddæmning af Skeby Strand.

Mindestø~terne må ingensinde fjernes,. ændres eller beskadiges,
ligesom der ikke må plantes eller bebygges så nær op til dem,
at de derved skjules, eller foretages anden form for arbejde,
herunder pløjningsarbejde og lignende, hvorved støtternes umid-
delbare omgivelser skæmmes. Støtterne skal stedse holdes 1 en
sådan stand, at inskripti~nen tydelig kan læses.
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» • k l a r a t 1 o n •.... __ ........... - ......

hfter derom fra Skebl uoanerAd 1 skriTelee at 10.noyem'er 195' t1l
na'uzfrednln~.nævne\ for OdeoGe amt.r'd6~redB tr••sa_ enete 0& udfra øa-
~ket oa tor .lt.rt14'4 at bevare Gi vedli6eho14. ~uliurmlndea •• rker at
lokalh1.tor1~k 1ntereøee er undertegnede landbruger Olut J.r,.aaen,Ger-
skov, '0111 øJer at matr. nr. 16 i. Ge:l'8kov 1nddiJlllDlede8trall4, ~k.b7 80in,
1ndlA., på at frede den på watr. fire 16 Å s"ende ~.rnplade, hvie bells-
senb.d er vlst på v~dhæfted. kopi at matr1kelkorte' 06 øom o~er tøl~ende
1nakr1ptlonerl

"Ved Gude bidetand o~ enlse o~ aD8trænoend. krætter tuldførte 7 ~'rd-
mænd og 6 hus~4 at Gorakoy 1 Arat 1816 dette lDd4aBD1~~8rbeJde eom
vandt 6' Td. tra .tranden o~ hæ4redede. med Uet konkl1se 4anake 1804-
bueboldsnlntø ••løkabe t.rste medall. 1 guld.

Ved al ~la6. MøJe vinde. der DO'.',
~unu8ve~r volder kun tab.

UOI"c:1a.prodene14 ."

.c'ledeR1116.ln.:.enslnde t J61'neø, andrea eller beskadige., 11~e.oll
Ikke

der j ... ml ~lante. el14u' beb.v~iee el1 Wlolrop til den, at doa derved

ekJul•• eller tore tages anden tO,UR tor arbeJde, berunder JlI pl.~1l1D&e.-
arbeJde o. 1110., hvoryed ~laden8 umiddelbare om&lvela.r .k~lI.a.

~la4en akal ated.e hold •• 1 en .'4an stand, ~, 1D.krlp~ioo'~Q' ~ld.-
lli~ kan læs.e.

lier a1v ...de piltale'erettiged. oller den eller d•• , de _AUe beml'Dd1.
~. der~11, scSiao, til at for.~a3•• ttertln 0i y.aliseboldel •• at pla-
deD.

i4t.leb.r.t~lie4. er Qkebl 80gnorA4 og na~urtr.4n1D&aD ..n.' tor
0.on8. aa'arAdakreda •

• e411seholdele.n af pladen er .~eDdommea e~er uvedkOmMende oa
tore~.g.a af g.tbl 8oga.rld •

•• "w.D.de deklara'Uoo '111 vær', at t1tlillse på fornævnte matr. IU'.
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16 l O~rekoy ln~d.zm.dc etran4, der 1 turen1uc Bed 15 A. 18 å
Ger.keY bl. alt 1 tikeb1 eOIA. er noteret 80m en landbrUl •• ~.ndo•• n•• t

.e nu tiDglyste ptint8bEt~.1 ••r •• erYltuter 0& &ndre byrder, hyoroa hen-
viDe. til ejendommene blad i t1n~b~,eD.

GeIø. den 20-~- 19,4.
Oluf Jør8enueD

Vver.nsetemmcnde w~d vedta&cl&e ~r 12. aLl~u.t 1954 modtaier ol
jodkender nuturtr.dn1nbDn.vn~t tor vden~e am*arAdekre4. toranetA.ude
tredD1qab.'h.eher, der bedes lyet eda byrde pi ovelU1eYute .uJ&tr. Dr.

IiAl'UflYU_JJlJl.t'iUtili>i\ibll:.T tor or:t-iU1:. 1,..:'tlJ!'hlJlJt..h.h.Li<1. den 27.aus"'.' 1954.

J.Barob ~~cob.eA
eekr.

--- 000 -

Na II l rfredn)ngsnævnet
fQf den

Odense Aml:J1Jedp!~feds
'1 ~ OKT. 1954"
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Matr. nr. l A og l ~ wk.b,
8tr ..;~". ~keb'y a0il'

REG. NR . .2/tl1 j')~, . ~ ,
I.S .' y

Anmelder. ~~~~r.4~lna.nav~.t ter
Oden ...... rjd.kr.d ••

- ...... _ ... _-- ... -- .....
~tter doro. fra okebl 80SAeråd 1 skrivel •• at 10.Bovem~er 195' ~11

nat~freånln~"n~vnct tor ~~inBe a~~.rlQ8kre48 Iremø •• øBeke 0i udtra en-
ok ...t om to~ ett.Clrt. .c1en at bCfvare .Ii 'f8dUaebolde Inu.l.Irlliftdellll&l'kel' at
lokalhla\orl.k lGt.r~••• er underte~ne4ø tru&iavler, llolaer Chri.ten.en
06 frk. Lou1•• ~brlBtensen,~kebl•• om ~J.r. nt ~air.nr.o. l A Ol l L

Ukebl .Lr~14. ~kebl aain lndile~ pA at frede ~. p4 ~tr. nr. l A 0i 1 ~
etA_Ad. ml~de.tøtter. bvle bellc~enbe4 er viet pA 'fe4battede kop1 af
matrikelkortet og 80m b~rer ~~1~en4. lnøkr'ptlonera

"Anno 1818
1. lod Cano.11ra~d hllaø ~.ller o~ iruG
onne Å11aabeth ledt haniuII
denne ~tr.,nlna lndd~. tra ~vet.
~~~ndt 6. apr1l os endt den
2den Deoomber be~.ldte ~r.
Len 11'3eBtl 80m gav Uel••
111 Udførelsen, Hon giver
daYQ og ~i~t.deraf tor tlterkQm~erne •

11. ~et bl/fald bvurmed
.ulAn. longel!". UeJ1J.ICS

~r1n. ~Arl~tian 1rederik
b'lIrede detto 1or.taS'1'l4.

ved at t.,...... 1 .'dlg.'
øJ •• yn 4.n 12. Jun1 1818.
Den 7. Ma~ 0i deo 7. Juni l8~'
vil cer. bade mindet
Ol ~rindr1Qg.n hero.
uforel 11. tor n.l'Y.read.
Ol ku nd•• leater".

}iiIl4•••• t.il.rn. al 11lGeu81n4, fJern •••, .ndr,. ,11er be.kaldle•••
l1S••om der ikke m4 plant., eller beb1~g•• eå nær op til d•• , .t d.
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aerv~4 .kJul •• , eller tor~ta~~8 andeD tora tor arbeJ4e. herunder vløJ-
ulDi.Arbe~d. o. 11iD., hvorved otøtterne. umiddelbare oaslv~l ••r .kææae ••

s!øtterna akul e\adue ~ol4.e 1 OD e&d.A ataa4. al inekription.ane
ildelig' k.a 1æaee •

.001' gl"e. 40 påtallberett.1ioOe dl e.!;,40n eller clel.., de _Atte bo-

~n41Be dertil, ~duau~ ill ~t tor.~a&.,tterola 0l "edll&oboldelue at

&Dlndeetøt.terao.
"~.l._~.t*XI~4ialeb.rettilcd. er ~k.b~.oiØerA4 0& na'drtre4-

Ding.nævnet tor udenae awterådekrede.
Vedll,ebcldeløen ur 3t~tterne er ejendommta. eJere uvedkommendo 06

foretaee. at ~k.b7 a06ner4d.
~ærv~rend~ deklarailuD '111være tit i1nglyøe på fornævnt. matr. nr•

• l A 0i l & oikeb7 ."r"nd, toikeb,yøOeD, der 1 tOl'enlq æed 15tr. nr. 5 k,
5 å 0i 12 a Hueøva b" LIt.bT eoen er notere •• 0= en laA4bruiaeJendoz, næet
4e nu tincll8t. pantebattel.er, .ervltuter 0i an4re blr4.r, bvo~o.
bellv1... Ul cJendommeraa blad 1 til1gbo~en.

Bo,_, den '0-5- 1954.
Holser ~hr1uLensea. Lou1se ~hrl$tonsen

OyereasøttimweDde med vedies_løo at 12. Q~u8t 19~4modta,er OB sodkeu-
der n.turtredn1~onævnet tor v4en~. amteredøk ••oa toran8iAen4. tr.4-

n1n~obQ8~Qn~e1Der, a~r bede8 lyat øom byrde p4 ovennavate matA. nr.
h;.tUnH\iWiilNG~lil.t:\lNl~·rx'ui( vLll.:~~EAlil'!oi1. .. Dtit,lihDtla den 27. aqua' 15)54•

J. bgrob Jkoobeen,øekr.
41ASl1et 1 retakred. nr. 41. aOaeDa8 kø~.t.d •••• den ,O.aucu.' 19~4.--

At.krltteaa riitl~be4 D(kræli.a. Q.~
T~O\{1 'J

Naturfredningsni.'X'vnet
fCJl deD ee" ..bez 19;4.

Odense Aml'Jldadskreds
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REG. NR . .2/tf?
Afskrift.

Naturfredningsnævn$t
lIror

Odense amtsrådskreds. Odense den 24.marts 1955.

Det medueles helved, at frednin~snævnet d. 15. marts 1955

har ladet tinglyse sålydende påtegninger på 2 deklarationer om fred-

ning af en jernplade.og 2 mindestøtter på henholdsvis matr.nr. 16 ~,

Gerskov inddæmmmede strand, og matr.nr. l ~ og l ~, Skeby strand,alt

i Skeby sogn, af hvilke deklarationer nævnet ved skrivelse af 29.sep-

tember 1954 har fremsendt eksemplar :

1/ Ved et af frednl:p.gsnævnetforanstaltet eftersyn af den
fredede jernplade er det konstateret, at inskriptionens l'ette ord-
lyd som følger :

1/ Ved Guds bistand og el}-igeog anstrel}-gtekræfter fuldfør-
te 7 gårdmoond oe 6 husmrond af Gjerskov bye i året 1816 dette ind-
dæmningsarbeide som vandt 63 tønder land fra stranden og hædredes
med det kongelige land~uusholdnings selskabs første medaille i guld.

--Samuels ordsprof, 14. capo 23 V.
J.H. Andersen.

B. Hansen.

B. Pedersen A •.Knudsen
M. Hansen C. Hansen
A. Hansen J.llansen
R.Hansen ( kgl. lods )
Ad. Jørgensen K. ~~thiesen
Jesper Andersen J. Lar~en.

Dette minde er året 1858 fornyet af de efterlevende 1/,

hvilket begæres tinglyst på ejendommen,
og

II Ved et af fredningsnævnet foranstaltet eftersyn af de
fredede mindestøtter er det konstateret, at inskriptionernes rette
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ordlyd er som følger :

" Anno 1818
L. Lod Cancell:eråd Elias Møller og .k'rueAnne Elisabeth født. .Ranius- eiere af østrupgaard - denne strækning :imddæmme fra

havet.
Begyndt 6. april og endt den 2. december bemeldte aar.
Den Højeste som gav held til udførelsen Han giver Gavn
og Nytte deraf for Efterkommerne.

~~~~~-------------, .
rr. Det Biefald hvormed

Hans Kongelige Høihed
Prinds Christian Frederich
beærede dette foretagende
ved at tage samme i naadigst
Øiesyn den 12. juni 1818.
Den 7. Mai og den 7. Juni 1823
vil giøre baade Mindet og Erin-
dringen herom uforglemmelig for
nrerværende og kommende Slægter, "

hvilket.begær~s ti~glyst på ejendommen-

sign. Ringberg

/ Navn.

Statsministeriet. ! •

• I ~,
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