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REG. NR. ()?? 3 3. o oø

Den 2Q. december 1988 afsagde Fredningsnævnet for Sønderjyllands
amts sydlige fredningskreds i

sag 165/88 Fredning af -Bøffelkobbelhuset-
matr.nr. 139 Nybøl, Sundeved
kommune

sålydende

k e n d e l s e

Ved skrivelse af 25. oktober 1988 rejste Sønderjyllands amtsråd
fredningssag for ejendommen Bøffelkobbelhuset matr.nr. 139
Nybøl i Sundeved kommune med areal 0,2728 ha. På ejendommen
findes to danske soldatergrave fra krigen i 1864.

Bøffelkobbelhuset ejes i dag af den selvejende institution
B0FFElKOBBELHUSET, der er stiftet af De Samvirkende danske
Forsvarsbroderselskaber.

Institutionen har ønsket at få ejendommen fredet for at sikre
dens beståen.

Digteren Holger Drachmann gjorde de to danske soldatergrave
landskendt gennem et digt, navnlig verset:

"De vag dem, vi grov dem En Grav i vor Have, Lagde dem ved Siden
af den alfar Vej; Alle vore Blomster skal smykke deres Grave;
Sønderjyske Piger, I forglemmer det ej! (Derovre fra Grænsen,
1877) ."
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Huset på ejendommen er velbevaret og står i sit ydre uforandret
fra 1864.

En fredning vil ikke medføre ændringer i ejendommens nuværende
forhold.

Ejendommen indgår som et minde om begivenhederne dengang og skal4t ses i sammenhæng med andre mindre fra krigen i 1864, navnlig
nationalparken "Dybbøl Skanser" og er dermed af væsentlig
kulturhistorisk betydning.

Eksisterende bindinger.

I 1886 fik det daværende Kongelige danske Krigsministerium
tinglyst ret til at bevare og vedligeholde graven og et stykke af
haven rundt om, ialt 84 m2.

Der påhviler ejendommen 17,5 m byggelinie, pålagt i medfør af
byggelinieloven af 1928 og tinglyst den 18. juli 1930. Såfremt
der mellem kørebanens midtlinie og terræn ved sokkel er en
højdeforskel, skal der til byggelinien lægges et højde- og
passagetillæg på 1,5 x højdeforskellen + 1 m til passage .4t

•e Ejendommen er beliggende i landzone. Den er endvidere omfattet i
sin helhed af naturfredningslovens skovbyggelinie, hvorefter
bl.a. bebyggelse kræver fredningsnævnets forudgående tilladelse.

Fredningssagens behandling.

Fredningsforslaget er af amtsrådet bekendtgjort i dagspressen den
11. maj 1988, og offentligt møde har været afholdt den 10. juni
1988.

Der er ikke fremkommet indsigelser.
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Fredningsnævnet
Statstidende og
november 1988.

har bekendtgjort fredningsforslaget i
i Jydske Tidende den 10. henholdsvis den 11.

Møde med lodejeren har fundet sted den 2. december 1988 i
forbindelse med en besigtigelse.

Lodsejeren har ikke ønsket erstatning for fredningen.

Nævnet finder, at der til Bøffelkobbelhuset er knyttet så
værdifulde historiske interesser, at betingelserne for en
fredning er til stede.

Fredningspåstanden tages derfor til følge, og fredningsbestem-
melserne for arealet, der er vist på kortet, der hører til
fredningsnævnets kendelse, er herefter:

§ 1.

Fredningens formål.

Det er fredningens formål at bevare graven og dens omgivelser
uændret, herunder ejendommens beboelseshus, samt at sikre
offentlig adgang til graven.

Øvrige bestemmelser.

§ 2.

Gravstedet skal bevares og vedligeholdes i sin uværende
skikkelse.

Der skal være off~ntlig adgang til haven syd for huset i
dagtimerne for alle, der ønsker at besøge graven.
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Den offentlige adgang gælder alene denne del af haven og giver
iøvrigt ikke ret til egentligt ophold.

§ 3.

Haven mellem beboelseshus og landevejen, hvor graven er
beliggende, skal stedse opretholdes som prydhave. Havens ud-
seende skal i det væsentligste bevares som den er nu jfr. de med
kendelsen vedhæftede fotokopier af 6 fotos, idet man ved ny- og
genplantning til stadighed skal anvende ar~er og anlægsmåder,
der i rimeligt omfang tilgodeser kravet om opretholdelse af en
havestil, der er i overensstemmelse med den, der var, da graven
blev anlagt og passet i familien Finks tid.

Navnlig bør afgrænsning mod landevejen fortsat bestå af en
klippet, ikke for lav hæk, for at fastholde et væsentligt træk
fra hækkens udseende i 1864 og for at skabe den fornødne ro for
dem, der besøger stedet.

§ 4.

Huset skal i sit ydre bibeholdes som nu, jfr. de med kendelsen
vedhæftede fotokopier af 6 fotos, såvel med hensyn til materialer
som farvevalg. (Farvefotografier er optaget til originalken-
delsen) .

§ 5.

Den nord for beboelseshuset beliggende del af ejendommen ska~
henligge som have eller landbrugsjord og dyrkes med almindelige
haveplanter/-buske og -træer, henholdsvis een- og toårige
landbrugsafgrøder.

Den på kortbilaget viste nåletræsplantning kan fortsat drives som
sådan, men må ikke udvides, ligesom ingen af træerne må blive
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højere end 3 meter for at sikre karakteren af åbent landbrugs-
område med et frit udsyn til det eksisterende skovbryn.

§ 6.

Der må ikke opføres ny bebyggelse.

§ 7.

Det eksisterende udhus må kun ændres efter fredningsnævnets
forudgående tilladelse.

§ 8.

Det skal være fredningsmyndighederne tilladt, efter forudgående
aftale med ejeren, at foretage den pleje, der måtte anses for
nødvendig for at sikre, at fredningens formål tilgodeses.

Eventuelle tvivlsspørgsmål eller uenighed mellem ejer og
fredningsmyndigheder afgøres af fredningsnævnet.

§ 9.

Fredningsnævnet kan meddele dispensation fra ovenstående
bestemmelser i det omfang, det ikke strider mod fredningens
formål, jfr. naturfredningslovens § 34.

Kendelsen vil være at tinglyse som servitut på matr.nr. 139 Nybøl
med prioritet forud for al pantegæld og andre rettigheder af
privatlig oprindelse.

Kendelsen skal i medfør af naturfredningslovens § 25 ikke
forelægges Overfredningsnævnet til efterprøvelse.
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Den, der ønsker indsigelser behandlet, skal selv indanke
kendelsen tilOverfredningsnævnet, Slotsmarken 15, 2970 Hørsholm,
inden 4 uger fra den dag, kendelsen er meddelt den pågældende.

Klageberettiget er foruden lodsejeren tillige Sønderjyllands
amtsråd, Danmarks Naturfredningsforening og Miljøministeriet.

T h i b e s t e m m e s:

Ejendommen matr.nr. 139 Nybøl, Sundeved kommune, fredes som foran
bestemt.

August Møller S.A.Koustrup John Petersen

Udskriftens rig "ghed bekræftes.

S.A. o~~
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