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Reg.nr.

501-5 -2
FREDEDE AREALER

Kommune: Augustenborg Ejerlav: Bro

Lokalitet: Brovold voldsted

J.nr.: F.N. j.nr.: 29/1969
F.P.U.j.nr.: 5403-6-69

540-90-37-72

Matr.nr.: 171 og 173

O.F.N.j.nr.: 2048/69
f

Kort nr.: 1211 I NØ
Bekendtgjort: 12.5.1969

'. Fredningsnævnets kendelsesdato: 27.1.1934 - 25.9.1969
Overfredn.nævnets kendelsesdato: 15.12.1934 - 24.5.1971

2
Arealstørrelse: 4.240 m (1934), 3.5749 ha (1971)e Interessezone : I (landområder af største interesse)
Formål: At undgå udslettelse og ødelæggelse af vold-

stedet og at sikre mindesmærkets fremtræden i
de naturlige omgivelser.

Skala: 1:25.000
Sagsrejser: Nationalmuseet
Kort udarbejdet dato: 30.3.1979
Kort revideret dato:

Kort revideret dato:

Ejerforhold: Privat samt den danske stat
Påtaleret: Nationalmuseet og Overfred-

ninqsnævnet.
Diverse: Af det fredede areal er

3.0635 ha erhvervet af
Den danske stat.

Indhold:

Arealet skal henligge græsklædt. Græsning tilladt. OmplØjning må kun ske efter anvisning
fra Nationalmuseet. Teltslagning og campering skal være forbudt. Arealet inden for 100 m
zonen omkring fortidsmindet skal henligge som engareal, hvor plØjning forbydes.
Afgravning, opfyldning, tilplantning og bebyggelser er forbudt. Det benyttede haveareal
må udnyttes som hidtil.



Kommune: Augustenborg
Sydals

REG. NR.
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Bro
Miang

Lokalitet: Vejtræer langs Gl. amtsvej ved Bro

FREDEDE AREALER

Ejerlav:

J.nr.: F.N. j.nr.:

F.P.U.j.nr.: 540-90-27-77
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Kort nr.: 1211 I NØ

Bekendtgjort:
. deklaration:

Frednmgsnævnets j(~s:ØlSOat,,:

Overfredn.nævnets kendelsesdato

Arealstørrelse:

Interessezone: I

Formål: At frede 110

Indhold:
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vejtræer.
af største interesse)

42
38,55 og 56

Julømosegard i
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Skala: l:25 .000
Sags rejser :

Kort udarbejdet dato: 21.3.1977

Kort revideret dato:

Kort revideret dato:

Ejerforhold : Amtskommunen e
Påtaleret: Fredningsnævnet og SØn-
Diverse: derborg skovdistr ikt

Træerne må ik e fældes, topskæres, undergraves eller på anden måde udsættes for en
behandling, om direkte eller indirekte kan medfØre deres ødelæggelse eller forring-
else. Almin elig fagmæssig beskæring med fjernelse af rådne, visne eller overflØdige
grene er t lladt.
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REG. NR. 41 5

UDSKRIFT
af

OVERFREDNINGSNÆVNETS KENDELSESPROTOKOL
--------------========================

År 1971, den 24. maj, afsagde Overfredningsnævnet
følgende

k e n d e l s e

i sagen nr. Ofn. 2048/69 om fredning af voldstedet "Brovold"
med omliggende arealer - art.nr. 37 m.fl., Miang ejerlav, Ket-
ting sogn.

I den af fredningsnævnet for Sønderborg amtsrådskreds
den 25. september 1969 afsagte kendelse hedder det:
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Ved nærværende fredningsnevnskendelse af 27. januar 1934 fre-

dedes et areal på ca. 4240 m2 af parcellerne 287/66 og 414/65 af art.
nr.37 af Miang ejerlav i Ketting sogn, udgørende den sydvestvendte
skråning af ltSvenskeskansenll i fortidsmindet Brovold. Om fredningen
hedder det i kendelsen:" ••••• fredes saaledes, at det fredede Areal
fremtidig skal henligge i dets nuværende Tilstand og kun maa benyttes

4t som Græsland til Kreaturgræsning eller Afslaaning, men ikke til nogen-
somhelst anden Dyrkning, som kan medfØre Gravning eller Pløjning af

Kendelsen stadfæstedes med overfredninf,snævnets kendelse af
l5.december 1934 •

Den 19.marts 1969 tinclystes på begæring af Nationalmuseet så-
lydende fredningsdeklaration i medfØr af fredningslovens § 2:

"på ovennævnte ejendom, tilhØrende autoforhandler Peter Hansen,
Bro pr. Aur,ustenborg, er i henhold til naturfredningslovens, § 2, det

4t nedenfor beskrevne fortidsminde fredet.

l'

..

Arealet, som saaledes heller ikke maa beplantes med Buske eller Træer,
ligesom der heller ikke maa finde nogen Slags Bebyegelse Sted paa
Arealet •••••••• "

4212:37 Brovold
Tomten af et byanlæg fra vikingetid og tidlig middelalder.
Bebyggelsens sydlige del har været omgivet af en vold med for-

anliggende grav, hvoraf der endnu er bevaret en strækning på ca.
160 m mod sydvest. I fredningen indgår det ved nævns kendelse
af 27.januar 1934 fredede voldareal ( ialt 4240 m2).
Det fredede areal omfatter parcellerne 414/65 og 287/66 i deres
fulde udstrækning jvf.vedlagte kopi af udsnit af matrikelskort.
Ovennævnte mindesmærke må ikke udjævnes, ændres eller beskadi-
ges på nogen måde ved gravning, bebyggelse, beplantning eller
henkastning af jord, sten og affald, eller på nogen anden måde
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forstyrres. Camping og teltning må kun finde sted efter aftale med
Nationalmuseet. Landbrugsmæssig udnyttelse er tilladt i samme omfang
som hidtil. II

Ved skrivelse af 7.maj 1969 har Nationalmuseet anmodet om, at
der må blive rejst fredningssaG efter naturfredningslovens § l for
voldstedet "Brovold" med de nedenfor anfØrte omgivende parceller alle
af Mjanc, KcttinB so~. Det hedder i skrivelsen bl.a. :•••• "Voldanlægget
"Brovold", der er fredlyst efter Naturfredningslovens § 2, indtager en
ganske særliE plads mellem vore fortidsminder ikke alene på erund af sin
udstrækning og udformning, men også på grund af de fortidslevn, som
endnu findes bevaret i forbindelse med voldanlægget; der er således
ved arkæologiske undersØgelser på arealet indenfor volden fundet bety-
delige rester fra sen Vikingetid og tidlig Middelalder. På Grund af de
sparsomme skriftli~e oplysnincer, vi har fra disse fjerne århundreder,
må Nationalmuseet tillægee disse fund en ganske overordentlig betyd-
ning, idet de sammen med det sjældne voldanlæg på afgØrende vis vil
supplere vor viden om den betydningsfulde epoke i vor historie, som de
tilhØrer. Den landbrupsmæssiee udnyttelse af det fredede areal, som nu
finder sted, forringer imidlertid fortidsmindets værdi for hvert år,
der går. Halvkredsvolden er på Grund af den årlige pløjning nu Bodt på
vej til at blive udslettet, ligesom plovjernet forstyrrer de arkæologiske
levn, som findes på arealet tæt under jordoverfladen.

Når der Ønskes fredningsservitutter på parcellerne udenfor selve
voldområdet, skyldes det ønsket om, såvidt muliet at sikre mindesmærkets
fremtræden i de naturliEe omgivelser. Hertil kommer frygten for, at en
ændret udnyttelse af disse kan ødelægge endnu eksisterende levn, som har
tilknytning til borganlægget. Der er således i engarealet konstateret
tømmerværk, som kan være dele af kajanlæg eller broer.

Når der Ønskes forbud imod camping og teltslagning indenfor og



- 4 -
udenfor volden, skyldes det hensynet til anskueligheden af mindesmær-
ket samt fryeten for de ødelæggelser, som en sådan udnyttelse af area-
lerne kan medfØre.

Der nedlægges fØlgende fredningspåstand:
På parcellerne 414/65 og 287/66 suppleres den gældende fredning

således, at hele det fredede areal skal henligge græsklædt. Græsning
tt på arealet skal være tilladt i det omfang, voldene ikke forulempes.

Ompløjning af det græsklædte areal må dog kun ske efter anvisning fra
Nationalmuseet. Teltslaening og camping på arealet skal være forbudt.

Parcellerne 63, 64, 282/61, 283/60 og 139/47, der alle ligger
indenfor 100 meter-zonen omkri.ng det fredlyste fortidsminde, og som

,,_: liEesom dette ejes af autoforhandler Peter Hansen,Bro pr. AUE,ustenborg,

'.

,,,

.",
I

(~

pålægges fØlgende fredningsservitutter: Parcel 139/47 og den del af
parcel 283/60, som ikke er fyldt op, sk21 henligge so~ eng~realer, hvor
plØjning forbydes, men hØslet fremdeles kan være tilladt. Camping og
teltslap;ning ligesom enhver form for afgra~lning og opfyldning af area-
lerne samt tilplantning af disse skal vare forbudt på alle parcellerne,
doe kan parcellerne 63, e+ og 282/61 udnyttes som havejord i samme ud-
strækning som hidtil."

BekendteØreIse om den rejste fredningssag har været indrykket i
Statstidende for l2.maj 1969.

Nævnet afholdt mØde på ejendommen den 5.auGUst 1969.
I mØdet deltog - foruden ejeren, autoforhandler Peter Hansen, -

repræsentanter for Nationalmuseet oe fredningsplanudvalget samt for
Ketting Sparekasse som panthaver.

Ejeren påstod principalt fredninespåstanden afvist som overflø-
dig, subsidiært påstod han erstatning, som nedenfor nævnt.

Idet nævnet har lagt Nationalmuseets oplysninBer om fortidsmin-
dets værdi og om fØlgerne af fortsat dyrkn:;.ngt:tl grund, vil fredningen
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" være at gennemføre som nedenfor bestemt:
~. F~edninRens omfang:

Parcellerne nr.4l4/65, 287/66, 63, 64, 282/61, 283/60 og 139/47
af art.nr.37 af Miang ejerlav, Kettinr sogn i deres fulde uds~rækn1ng.
II. Frednin~ens indhold:

På parcellerne 414/65 og 287/66 suppleres den gældende fredning
4t således, at hele det fredede areal skal henligge græsklædt. Græsning

på arealet skal være tilladt i det omfang, voldene ikke forulempes.
(,-
"
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Ompløjning af det græsklædte areal må dog kun ske efter anvisning fra
Nationalmuseet. Teltslagning Of camping på arealet skal være forbudt.

Parcellerne 63, 64, 282/61, 283/60 og 139/47, der alle ligger
indenfor 100 meter-zonen omRring det fredlyste fortidsminde, og som
ligesom dette ejes af autoforhandler Peter Hansen, Bro pr. Augustenborg,
pålægees fØlgende fredningsservitutter: Parcel 139/47 og den del af
parcel 283/60, som ikke er fyldt op, skal henligge som engarealer, hvor
plØjning forbydes, men høslet fremdeles kan være tilladt. Camping og
teltslagning ligesom enhver form for afgravning og opfyldning af area-
lerne samt tilplantning af disse skal være forbudt på alle parcellerne,
dog kan parcellerne 63, 64 og 282/61 udnyttes som havejord i Samme ud-
strækning som hidtil.
III.Erstatnin~en:

Om parcellernes kulturart ae areal er oplyst fØlgende:
Parcel

nr.
m263 BromØlle hus hav e 315

64 " skov 2465 2m
282/61 " gårdplads 1180 2m
283/60 " eng 2421 m2.,

I

(1-, 287/66 Svenske skanse græsgang 2842 m2

''"e 414/65 " II ager ( 1.5705 ha.,~ ( 2544 m2
139/47 Storemade eng ( 4649 m2

( 2953 m2
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Det er endvidere oplyst, at parcellerne - bortset fra nr.63,

64 og 282/61 - er bortforpagtede for et år ad gan~en fra l.april til
3l.marts for en årlig afgift på 1.100 kr.

Et af nævnets medlemmer, som er landbrugskyndig, har bekræftet
ejerens anbringende om, at græsningsretten uden mulighed for dyrkning er
værdiløs, og at det vil koste ca. 600 kr. årligt at holde arealerne
fri for ukrudt og anden bevoksning, idet de mange skrånin~er må slås
med le.

Ejeren har nedlaet påstand om en erstatning på 40.000 kr., sub-
sidiært 20.000 kr., hvis han kan få tilladelse til at anlægge camping-
plads, som han har planlagt.

Nævnet har efter det oplyste fastsat erstatnineen til 12.000 kr.
med renter 6 % årligt fra nærværende kendeIses afsi[else.

Det bemærkes, at der ved fastsættelsen ikke er taget hensyn til
forbudet mod camping,1det dette forbud må anta8es at være erstatnings-
frit som omfattet af bestemmelsen i fredningslovens § 2.

afDer er ikk~nofen af panthaverne i ejendommen fremsat krav om
udbetaling af nOfen del af erstatningen.
IV. Påtaleret:

Påt~leret tillægges Nationalmuseet og fredningsnævnet for SØn-
derborg amtsrådskreds.

Et kort, som udviser de fredede arealer, vedhæftes nærværende
kendelse.

T h i b e s t e ID ID e s:
De på vedhæftede kort viste parceller nr.414/65, 287/66, 63, 64,

282/61, 283/60 og 139/47 af art.nr.37 af M1ang ejerlav i Ketting sogn
fredes som ovenfor bestemt •

I erstatning til ejeren, automobilforhandler Peter Hansen, Bro,
udbetales 12.000 kr., der forrentes med 6 % årligt fra nærværende ken-
delses afsieelse,indtil betaling sker.
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Erstatn:tngen udredes med 314 a.f StatskaS38n ('.\...~ 11'+ af SØnderborg

amtsfond og de i amtsrådskredsen beligr,ende kØbst~Q~kor~~ner efter

folketal 1 henhol<.l til senest offentliggjor~G folkei;ælling.

R y h a \" eo Hans Christlanseno K~~ E'.,?rip Hansen.

"~o

"~)

,j~

(jI
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Denne kendelse er forelagt Overfredningsnævnet i medfør
af § 19, stk. 3, i lovbekendtgørelse nr. 194 af 16. juni 1961 samt
anket af ejeren, nu afdøde vognmand Peter Hansen, med påstand om
højere erstatning.

Overfredningsnævnet har den 12. maj 1970 besigtiget det fre-
dede og forhandlet med ejeren samt med repræsentanter for.National-
museet, fredningsplanudvalget for Sønderjyllands amt og fredning s-
nævnet for Sønderborg fredningskreds.

Museumsinspektør Thorvildsen oplyste herunder, at National-
r~, museet var stærkt interesseret i offentlig overtagelse af en del af.

ejendommen af hensyn til muligheden for senere at kunne foretage ud-
gravning og retablering af voldstedet. Indtil dette blev aktuelt,
ville museet i så fald føre tilsyn med og vedligeholde det erhver-,

" vede.

• >

"I(J

Overfredningsnævnet har herefter besluttet at stadfæste den
indankede kendelse med følgende ændringer, hvilke vognmand Peter
Hansen og dennes ægtefælle, fru Christine Hansen, har erklæret sig
indforstået med.

Fredningens omfang.
Fredningen omfatter foruden de i nævnskendelsen anførte par-

celler, der udgør hele art.nr. 37, tillige art.nr. 55 (parcel nr.
289/167) af størrelse 675 m2 - et Sønderjyllands amtsråd tilhørende
areal langs vejen, der udnyttes som have af ejendommen "Brovold".
Arealet vil af amtsrådet blive overdraget til "Brovolds" ejer og
henregnes fredningsmæssigt til ejendommens havelodder .
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Fredningens indhold og erstatning .
Til de ovenfor pag. 5 anførte servitutbestemmelser føjes:
"Om- og tilbygning af eksisterende bygninger må kun ske efter

forud af fredningsnævnet meddelt godkendelse af bygningstegninger."
Af det fredede overdrage s den ved udstykningstilladelse af

24. februar 1971 som art.nr. 92 fraskilte ejendom - bestående af
parcellerne 287/66, 414/65, 139/47 og 428/60 (tidl. del af 283/60),
jfr. det kendelsen vedhæftede kort - af størrelse 3.0635 m2 til
ministeriet for kulturelle anliggender v/Nationalmuseet for en af-
ståelsessum på kr. 20.000.-. For fredning af resten af ejendommen -
art.nr. 37, bestående af parcel nr. 63, 64 og 427/60 (tidl. 282 og
del af 283/60) af størrelse 4439 m2 samt art.nr. 55 (parcel nr.
289/167), jfr. ovenfor-ydes en erstatning på kr. 2.500.-. Erstat-
ningsbeløbene forrentes som nedenfor anført.

Den afståede del af ejendommen overtages frigjort for pante-
gæld og overtages af museet pr. l. april 1971 og i øvrigt på de
i overenskomst af 8. juni 1970 med ejeren aftalte vilkår.

Det fredede er overtaget af fru Christine Hansen til hensidden
i uskiftet bo i henhold til skifteattest, tinglyst den 20. april
1971.

Et kort nr. Sø 110 udvisende det fredede, der andrager ca.
3,5749 ha, hvoraf 3,0635 ha er afstået til det offentlige, er ved-
hæftet nærværende kendelse.

I øvrigt vil den indankede kendelse være at stadfæste.

T h i b e s t e m m e s:
Den af fredningsnævnet for Sønderborg amtsrådskreds den

25. september 1969 afsagte kendelse om fredning af voldstedet "Brovold"
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med omliggende arealer, art.nr. 37 m.fl., Miang ejerlav, Ketting
sogn, stadfæstes med de af det foranstående følgende ændringer.

I erstatning udbetales til fru Christine Hansen, Bromølle,
6640 Augustenborg:

For fredning af parcel nr. 63, 64
og 427/60 - art.nr. 37 - og parcel
nr. 289/167 - art.nr. 55
For afståelse af parcel nr. 287/66,
414/65, 139/47 og 428/60 - art.nr.
92

kr. 2.500.-

II 20.000.-

laIt kr. 22.500.-

Erstatningen, der forrentes med 6 % p.a. fra den 25. septem-
ber 1969, til betaling sker, udredes med 3/4 af statskassen og 1/4
af Sønderjyllands amtsfond.

Nærv~rende kendelse vil være at tinglyse som adkomst for
ministeriet for kulturelle anliggender v/Nationalmuse~t på parcel
nr. 287/66, 414/65, 139/47 og 428/60 - art.nr. 92, Miang ejerlav,
Ketting sogn- idet der med hensyn til byrder og servitutter henvises
til ejendommens blad i tingbogen.

Udskriftens rigtighed
bekræftes.

kh.
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UDSKRIFT

af
FORHAKDLINGS- og K~NDELSESPROTOKOL

for
Fredningsnævnet for Sønderborg amtsrådskreds •

..---- ....

Den 25.september 1969 afsagdes 1
Fr.29/1969. Fredning af dele af art.nr.37 Miang

ejerlav, ved Brovold pr. Aueustenborg,
tilhØrende vognmand Peter Hansen,Bro
pr. Augustenborg.

I '

I sålydende
'lP( e\ ,e K E N D E L S E :
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ART. NR.

Bro
Kortblad/

.1Jro
KortJlad .3

SOGN:
--~ __ ~: FrednJn9sgræn~ jr,: Fredni"gsncevne(;s

Kendelse aF 25. september /969

HERRED:
AMT:

A/rtd. ett., matrlkelkortft

Udfattdlgec' 't I • ri

Amtdancllnspekt«en I

do. 196
P. A. V•

/196 N. THOM5e
" n' ...
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U d S k r i f t

af

Aar 1934 den 15.December afsagde Overfredningsnævuet
pa- Grundlag af den skriftlige V'""lteringfølgende

K e n d e l s e
i :Je:gen 'm Fredning Lf P.r'-'v)ldeni Hørtlp S,.,gn.

Den af FredninGsn ~net f~r Sønderbnrg Amtsraadskreds den
27. Januar 1934 afsa~t e Kendelse er f·,re18 C t ()verfredniIlgsnævnet i
Medfør af Naturfredningsl 'vens § 16.

Da CJverfredningsn ,;vnet i det v'lJsentlige kan tiltræde de i
Kendelsen anførte Betr8gtninger, vil denne være at stadfæste.

Af den ved Kendelsen fastsatte Erstatning af 850 Kr.
udredes 2(j() Kr. af Nati 'nalmuse~t, med~ns Resten i Medfør af
NaturfredninGslovens § 13 vil være at udrede med Halvdolen
af Statskassen 0g Halvdelen af Sønderborg Amtsrepartiti~nsfnnd.

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

nen af FredninGsnævnet fnr 0ønderb~rg ~mtsTaadskreds
den ?7.Jonuar 1934 afsagte Kendelse stadfæstes.

Af Ers tatningen udredes 2()() Kr. af Nati "'nalmuseet, medens
Resten udrenes med .Halvdelen bf Statskassen 08 Halvdelen af Sønder-
borg Amtsrerartiti 'nsf"'nd.
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U D S K R I F T

Forhandlingsprotokollen for Fredningsnævnet for Sønderborg
Amtsraadskreds.

Aar 1934 den 27.Januar Formiddag Kl.ll holdt Fredningsnævnet
Møde paa Formandens Kontor paa Domhuset i Sønderborg til

Behandling af Sagen om Fredning af
Brovold ved Bromølle.

derefter mundtlib forhandlet, hvorefter NæNnet af-
saalydende

K e n d e l s e :

Da det skønnes at være af betydelig historisk Interesse, at den
Sagen omhandlede Brovold (kaldet Svenskeskansen) bliver fredet,

B e s t e m m e s
Ejendommen Miang Bind I Blad 23 Art.Nr.37 af Hørup Sogn

Halvkredsvold "Brovold" , fredes saaledes, at det fredede
Areal fremtidig skal henligge i dets n~værende Tilstand o~ kun maa
benyttes som Græsland til Kreaturgræsning eller Afslaaning, men ikke
til nogensomhelst anden Dyrkning, som kan medføre Gravning eller
Pløjning af Arealet, som saaledes heller ikke mas beplantes med Buske
eller Træer, ligesom der heller ikke maa finde no~en Slags Bebyggelse
Sted pas Arealet.

Arealet, der er opmaalt til ea 4240 m2, er afgrænset paa følgende
Maade, som nærmere fremgaar af det fremlagte Rids og Skitsen: imod
Syd og Sydvest fø13er Gr.ensen det nuværende Hegn fra Landevejen
(Pkt.l) til Pkt 2, mod Nord gaar Grænsen fra Pkt. 5 ved Landevejen
imod øst'til Pkt. 4. Mod Nordvest danner Landevejen Grænsen, og den
østlige Grænse er bestemt derved, at Arealets Længde fra Landevejen
er ea 160 Meter.

Arealets Bredde er gennemsnitlig ea 26 Meter. Pas det bredeste
Sted 30 Meter.

Den nordlige Grænse gaar l Meter indenfor, d.v.s. Nord for
Voldskraaningens yderste Rand.

I Erstatning for Fredninben af Arealet tilkendes der Ejeren i

Betragtning af Ejendommens Lidenhed, og af at det fredede Areal udgør
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oa 1/8 Del af denne, samt under Hensyn til, at der i Forvejen er
rigelig med Græsarealer i Form af Eng paa Ejendommen, 850 Kr. hvoraf
dog 3/5, d.v.s. 510 Kr., vil være at udbetale til Panthaveren, Land-
mand Jørgen Henriksen, til Afdrag paa dennes Pantebrev.

Af Erstatningen vil, i Henhold til derom fremsat Tilbud, et
Beløb af 200 Kr. være at udrede af Nationaimuseet, der kendes be-
rettiget til at opstille Fredningsmærker til Markering og Afgrænsni~~

E l "'li>
i },~,af det fredede Areal.

Fredningsnævnet har Paataleret med Hensyn til Overtrædelse er
Fredningsbestemmelserne.

Thrane \ .,Andreas KaadJørgen Skov
'. . . . . . .
Mødet hævet. .

" i
!Thrane Jørgen Skov Andreas Kaad.
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LJ...n l Hen'" lil K~ru:i'~l'.5e/r~a'.,.d~...Bravold
Æ'r'paa narrc,.lCit!'rt:trna!<9 .Æ/r~d~~"na'/c?.51n6't
med Æødl.
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..8rovold
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