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DEKLARATIONER>



JeG underternede rodsejer P. ScaveniuB til Voergaard
ifølee skøder tin~læ.te d. 29/4 1875 ejer af lodden rnatr. nr.

-, 48da og 48cæ af Aller\lp by, Hellev'ld sorn, Dronninelund herred,

.. Et fredninrsmærke vil kunne opstill •• på stedet. Under-
.. 80gelee mh efter aftale foretaree af nationalmuseet. NAr mindes-

mærket fremtidie tilses af nationalmuseet, sker der forud henven-
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panteprotokollan for Dronninglund herred II.V.

-----------

Hjørrinr. amt fredlyser herved under nationalmuseet på statens
verne nedennævnte på min ejendom beligrende Volsted "Voldene".

Dette mindesmærke forpli[ter jee mir oe alle efterfølgende
ejere og brurere af ejendommen til at frede 0r værne 00, således
at det ln~~n::31nlldoe~Hta...l.l.:t:s Vl.. HI •• I." ,t> f.., ~ .~"'~ .

eller tilførsel af sten eller på no~en anden måde. Græsning og
lyn~slet forbeholdes. Beplantninl' må ikke finde sted.--- --

delee til ejeren eller bruferen derom.
Erulver beskadly,elee der med ejerenø eller brugerens vi-

dende eller vilje tilføjee mindeemærket, Yil yære at udbedre under
natlonalmuseets ledelse på ejerens eller brugerens bekostning,

.~ledes at mindesmærket bringee tilbage i ein tidligere stand.
Denne deklaration kan tinp,læseø på museets bekostning.

RetBanmærknlng frafaldes.
't

Det eålede. fredlyete mindeemærke er følgende •
"Voldene" eller "Volden", oreå kaldet ".lcydegraven på økansebalcken"



i Allerup bakker består af et indtil 3 f. 9t højt volddrag, med
4tindenfor li ,ende ,rav, der danner en ure,elmæssie ring, som

følger bakkekronen undtagen på den sydvestlife side. Det af
.olddra~et o~sluttede terrain har en lænr.de af c. 600 f. i N-S
o, en bredde af c. 500 f. Det er smallest mod ncrd, men breder
Big mod Byd. Ved det sydøBtlige hjørne og midt på østBiden er
volden (ennembrudt i nyere tid af hensyn til et vejanlæE ind o~
krinE pladsen. Næsten overalt har bakken stejle skrænter, kun
midt p~ vestsiden er en jævn skrlning ud mod det udenfor liggen-
de terraln. Den oprindelipe adeang m~ antages at have været her •

.. såvel bakkene overfl~de Bom skrånin~erne er beplantede af den

nuværemle eJer.
27_12_1910•

P. Scavenius.

Til vitterli,hed. K. Jensen. Secher - Jensen.

--------
Lyst inden Dronnin~lund herreds ret, den 12. januar 1911,

indført i pante protokol Litra ZZ 32.
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Udsknftens rigtighed beknshes
Dommelkontoret i Sæby.
dan 1 6 FEB. 1970
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Frlls - Jensen
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