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0,5 ha.

sO G N: Gudhjem og Melsted fisker-
lejer, Gudhjem sogn

Privat.

Fredningsnævnets kendelse af 28.6.1927.
Overfredningsnævnets kendelse af 3.2.1928.
Fre<L.'"lingaf klippepartiet "Aasen" for at bevare dets
ejendommelighed og naturskønhed.
Fri adgang for offentligheden til færdsel til fods.
og ophold.
Forbud mod bebyggelse.

Fredningsnævnet for Bornholms amtsrådskreds.
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Overtredningsnævnets fOrhandlinge- og Kendelseeprotokol.
---000---

Aar 1928 den 3 'februar atsagde overtredningsnævnet tølgende
Kendelse i sagen angaaende Fredning at det ved Gudhjem Havn beliggen-
de Kllp~part1, kaldet-Aasen-.

Den at fredningsnævnet tor Bornholms Amtsraac1skreds den 28.
Juni 1927 i denne sag at sagte Kendelse er lndanket tor Overtrednings-
nævnet at Entreprenør K. Bjerre og Stenhugger K. J. S811berg, der som
i Kendelsen nævnt ved utinglæst KØbekontrakt at 16. Januar 1927 har
erhvervet det i Kendelsen omhandlede Klippeparti, kaldet -Aasen-.

Under sagens Behandling tor Overtredningsnævnet har Entrepre-
nør Bjerre og stenhugger S811berg tastholdt de at dem tor frednings-
nævnet nedlagte Paastande, hvoretter de har paastaaet slg tilkendt

~6 4000 Kr. tor Tab og lalt 17.000 Kr. tor mlstet fortjeneste.
Overtredningønævnet maa i HenhOld til de i iredningsnævnets

.~ Kendelse antørte Grunde anse det tor paakrævet, at ,redningen at det
•q omhamlede KlipPeparti gennemtøres 1 det i iredningsnævnets Kendelse
.b, antørte Omtang. Da overtredningsnævnet imidlertid mener, at der bør

ydes Erstatning i Anledning at iredningen, har man torsøgt at opnaa
en mindelig Overenskomst med de paagældende Erhververe at Klippepar-
tiet om Erstatningens størrelse; men dette er ikke lykkedes, og dette
Spørgsmaal har deretter i Henhold til Lov Nr. 52} at 15. December 1922
været torelagt'den i Henhold til Loven nedsatte Taksationskommisslon,
der har tastsat Erstatningen under eet til 1500 Kr. tilllgemed aenter
5% p.~. fra den i7. Januar 1921 til Betaling sker. Kommlsslonen har
derhos henstillet, at det tredede Areal ved Overtredningsnævnets ior-
anstaltning bliver særSkilt matrikuleret.

Etter at fastsættelse at Erstatningen har fundet Sted, har
Sælgeren at Klippepartiet vognmand P.Møller at GUdhjem tremsat Indsi-
gelse imOd, at nogen Del at Erstatnlngasummen udbetales Entreprenør
Bjerre og Stenhugger Sellberg, idet han tormener at have Krav paa,at
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~enne atskrives paa Købesummen, af hvilken 1000 Kr. alt er tor-
falden til Betaling, medens Resten }OOO Kr. fortal~er til Beta-
l1ng med 1000 Kr. aarl1g i de tørstkommeme } AU.

I Henhold t11 det saaledes anførte vil Fre~ningsnævnet8
Kendelse være at stadtæste, dog at der 1 Erstatn1ng tillægge •. ~,
treprenør K. Bjerre og st.nhugger 8ellberg 1500 Kr. til11gøm. jl:
Renter 5% p.a. fra den 11. Januar 1927. Etter om8tæl1digheder~ ,,:
bestemmes det derhOs, at Efstatnlngssummen me~ Renter vil veJ .';~ ~,,
deponere 1 Bationalbanlcen, 1mtil det ved Overenskomst mell .....-.,I
1nteresserede Parter eller ved DOm er tastslaaet, tlvemder eJ_;1
rettiget til at mOdtag. Erstatn1ngssummen, og at d.t tredede JIIi~

II
al uden Udg1tt tor de paagældend. v11 være særSkilt at matr1
re.

T h 1 b 'e 1 t e ro m e I:

Den at j're~n1ngsI1lllvnettor Bornholms Amtsraadekred
.28. Juni 1927 atsagte Ken~else angaaeme Fredn1ng at ~et ved
hjem Havn be11ggend. K11ppepart1, kaldet 'Aasen', st~tæste.
saaledes at der 1 Erstatning tillægges Entreprenør K. BJerr.:
Stenhugger K. J. Sellberg Kr. 1500.- tilligemed Renter 5% p.
tra ~en 11. Januar 1921 til Beta11ng Sker, og at det treded.
al særsk11t matr1kuleres uden Udgitt tor de paagældende.

UdSkritten8 R1gtighed bekrættes.
IOvertredn1ngsnævnet, ~en J Februar 1928.
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Forhandlingsprotokollen for Fredningsnævnet for Bornholms Amtsraadskreds
af

Aar 1927 den 28. Juni afsagdes i :)agen angaaende Klippepar-
tiet "Aasen" ved Gudhjem paa Grundlag af den skriftlige Votering af
Nævnets ~edlemmer saalydende

K e n d e l s e

Efterat Fredningsnævnet for 13ornholms Amtsraadskreds havde
bragt i Lrfaring, at det i Landskabet særdeles smukt virkende Klippe-
parti "Aasen" kaldet, der fra Gudhjem Kirke og Kirkegaard strækker
sig ud til Havet og er begrænset mod Nord af Gudhjem Havn og mod Syd
af den saakaldte "Grevens Dal", af Ejeren Vognmand P. ~øller i Gud-
hjem agtedes solgt til Entreprenør M. Bjerre i Nyborg, hvis Hensigt
det var at sprænge Klippen ud og knuse Stenene til ~kærver, blev der
af Nævnet den 14. Januar d.A. i Gudhjem afholdt et Møde, hvori Vogn-
mand P. 1Iøller deltog. Møller oplyste i Mødet, at han havde forhand-
let mundtlig med Entreprenør Bjerre kort før sidstafvigte Jul, og at
han da havde tilbudt Bjerre at sldge ham det ovennævnte Klippeparti,
der er en Del af den Møller tilhørende Ejendom ~!atr. Nr. 136a af Gud-
hjem Sogn, for 4000 Kr., at betale indenfor højst 4 Aar. Bjerre havde
efter Nøller~ Udsagn erklæret sig villig til at købe Klippepartiet,
som han ønskede at erhverve til Udsprængning af Klippen og Knusning
af Stenene til Skærver, for den nævnte Sun, dog kun paa Betingelse
af, at Fragttilskudet til Stenindustrien blev opretholdt, i hvilken
Henseende Bjerre havde bemærket, at han derom nærmere vilde for~øre
sig paa kompetent Sted; ved samme Lejlighed havde Bjerre, efter hvad
Møller oplyste, overfor ham erklæret, at det var hans Hensigt straks
ved Begyndelsen af indeværende Aar at træffe ~'oranstaltninger til
Klippens Sprængning. Møller oplyste videre i Nævnets Møde, at han,
der ikke havde krævet endeligt Svar fra Bjerre paa 3algstilbudet inder
nogen bestemt Frist, ikke havde hørt fra ham efter den omtalte mundt-

I

lige Forhandling, men at han var villig til at forlange Svar fra
Bjerre inden Udgangen af Januar l'vlaanedd.A. Pua Nævnets Forespørgsel
i Mødet til Møller erklærede han, at han for det Tilfælde, at
Ejerre ikke akcepterede det ham gjorte Tilbud, var villig til at ud-
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stede en Deklaration, der kunde tinglæses som Hæftelse paa hans Ejen-
dom, om at det omspurgte Areal blev fredet og skulde bevares i sin
naturlige Tilstand, mod at der herfor betaltes ham 4000 Kr. og mod
at der blev givet ham Adgang til at anlægge en for Offentligheden til-
gængelig Vej tværs over den øverste Del af Klippepartiet lige neden-
for Gudhjem gamle Kirkegaard.

Nævnet vedtog nu at udsætte Sagens videre Behandling for
at afvente en Meddelelse fra Møller om, hvad Bjerre maatte svare
paa hans Forespørgsel om Handelen, hvilken l',[eddelelse1.1øllerlove
at indsende til Nævnets Formand senest i Begyndelsen af Februar d.

Da Nævnets Formand derefter den 17. Januar fra Vognmand
P. lløller modtog en Skrivelse af 15. s.M. saalydende:

tilHenhold til derom givet Løfte skal jeg herved høflig
meddele det ærede Naturfredningsnævn, at Hr. Jtenhugger Karl Sell
berg samme Dags Aften, Nævnet var her i Byen, pru..senteredemig en
fra Hr. M. Bjerre, Nyborg, tilsendt Købekontrakt til Underskrift.<'

Denne Købekontrakt, der f'orøvrigt viste, at Hr. 8ell-
berg skal Vti:reMedejer <,fdet omhandlede Klippeparti IIAasenll,

saaledes affattet, at jeg, naar nogle lLndringer tilføjedes , i Hen"
Ihold ti' tidligere truffet Aftale var forpligtet til at underskr1

J"eg har derfor nu underskrevet Købekontrakten , og Ilande
er dermed afsluttet.tI,
og da Nævnet ikke straks kunde samles, afsagde Formanden den
17. Januar i Henhold til § 6, 2. Stk. Lf., i Lov 8. Maj 1917 en
foreløbig Kendelse, ved hvis Konklusion bestemtes:

tIEnhver Foranstaltning, der griber forstyrrende ind i d
bestaaende Tilstand paa det mellem Gudhjem Inderhavn og den saakaldte ~"
11Grevens Dalll ved Gudhjem beliggende Klippeparti, IIAasen" kaldet,
skal indtil videre stilles i Bero."

Denne Kendelse, der ved Stævningsmand forkyndtes for Møl-
ler og Sellberg den 18. Januar og for Bjerre den 19. Januar, stad-
fæstedes etter Tiltrædelse af Nævnets øvrige Medlemmer den 19. Januar
som foreløbig Kendelse, hvorom Parterne underrettedes.

Da Nævnet under sit Ophold i Gudhjem den 14. Januar af
forskellige Beboere dersteds havde faaet Oplysninger, hvorefter det
mulig kunde vwre tvivlsomt, om Vognmand Møller havde behørig Adkomst
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paa "Aasen", foretages nu Undersøgelse i saa Henseende dels ved
Bornholms Amtstue, dels ved lienvendelse til Landbrugsministeriet, og
efter Modtagelsen af Ministeriets Svar af 15. Marts holdt Nævnet den
4. April d.A. paany Møde i Gudhjem, hvor det til sin Forhandlings-
protokol udtalte, at samme efter det fremkomne ikke ansaa det for
tvivlsomt, at Møllers Adkomst til "Aasen" var baade i formel og reel
Orden.

I det nævnte Møde, i hvilket Møller, Bjerre og 3ellberg var
tilstede efter Indvarsling, fremlagde s en fra Bjerre modtagen Af-
skrift af den mellem Møller som Sælger og Bjerre og Sellberg som Købe-
re af det under Sagen omhandlede Klippeparti oprettede Købekontrakt.
Ifølge Afskriften, der af Parterne erklæredes at være i Overensstem-
melse med den mellem dem oprettede originale Kontrakt, er Købekontrak-
ten saalydende:

"Stempel 40 Kr.
K ø b e k o n t r a k t .

Undertegnede M. Bjerre af Nyborg og K.J.Sellberg af Gudhjem
t køber herved af Hr. Vognmand Møller af Gudhjem, den ret syd for Gud-

hjem Havn liggende Klippe, som er anvist specielt under 11. Bjerres Op-
hold i Gudhjem den 28. December 1926.

Købet afsluttedes saaledes, at vi M. Bjerre og K.J.Sellberg
betaler Vognmand Møller Kr. 4000 - skriver ~ire Tusinde Kroner - for
Klippen , saaledes at vi betaler og afregner maanedlig 25 Øre skriver

• Femogtyve Zre pr. m' Sten vi bortfører, indtil hele Beløbet
Kr. 4.000 - skriver ~ire Tusinde Kroner - er indbetalt.

Nuar de Fire Tusinde Kroner er betalt udsteder Vognmand Møller
Skøde paa det nævnte Areal, som da tilhører Bjerre og Sellberg i
l!'orening.

Den foranstaaende Købesum Fire Tusinde Kroner skal dog være
betalt i Løbet af 4 Aar skriver Fire Aar fra Dato, med mindst 1000 Kr.,
skriver Et ~usinde Kroner aarlig, i modsat Fald forbliver det ryddede
Areal Møllers Ejendom.

Over Grunden skal der efter Fjernelsen af Klippen føre en 4 m
bred Vej fra Havnen til Grevens Dal, og øverst maa der afsluttes saa-
ledes, at der nemt vil kunne anlægges en offentlig Vej eller Opkørsel

fra Byen til Grunden bag den gamle Kirkegaard, og Køberne maa uden
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Vederlag afgive Grundene til samme.
Paa Grunden maa der ikke opføres Røgerier.

[

Som Købere Som Sælger
Gudhjem den 16. Januar 1927

I,
i
I,,

Gudhjem den 16. Januar 1927
sign. M. Bjerre K.J.Sellberg sign. Iliøller II

Parterne udtalte i dette Møde paa Anledning, at den ind-
gaaede Handel maatte anses som en ganske almindelig Ejendomshandel
om en Parcel af illatr.Nr. 136a af Gudhjem Sogn. De bemærkede,
hvis Købesummen betaltes overensstemmende med Købekontraktens

o
stemmelser, havde Køberne Ret til efter passeret Udstykning at
holde ubetinget Skøde paa Parcellen, medens 3ælgeren, hvis
men ikke betal tes paa den stipulerede l\laade,havde Ret til
blivende at betragte Parcellen som .sig tilhørende og til at gø
Erstatningskrav gældende mod Køberne for Handelens Misligholde

Da Parterne i lviødetvar gjort bekendte med, at Nævnet
sindet at søge gennemført en Fredning af det omspurgte
paa Grund af dets Naturskønhed, og derhos var opfordrede til a
tale sig i den Anledning, erklærede Vognmand Møller, at han
Side intet havde at indvende imod, at Klippepartiet fredes,
han i det hele betragtede Fredningsspørgsmaalet som sig
de, idet han havde solgt Arealet til Bjerre og Sellberg
sig til sin Ret overfor dem efter den derom
Bjerre og Sellberg erklærede, at Arealet, saafremt Fredning f'

deraf gennemføres saaledes, at Klippepartiet ikke kan sprænge
ud til Skærver, er uden Værdi for dem, og at de i sas Fald ma

t~
.'
~

"
f
I

\

~
tI'
r,,
I

~

el
L

,
begære sig tillagt i Fællesskab en Erstatning af 4000 Kr., svarende I

til Købesummen ifølge Købekontrakten; Sellberg erklærede, at han
for sit Vedkommende desuden maatte begære sig tillagt en Erstatning
pas 2000 Kr. for det Tab, han vilde lide ved at miste Vederlag for
det med Udsprængning af Klippen forbundne Arbejde; Bjerre erklæ-
rede, at han for sit Vedkommende yderligere maatte begære sig til-
lagt Erstatning for de Tab, der paaførtes ham ved at han vilde blive
og allerede var bleven ude af Stand til at gennemføre Stenleverancer
som han havde paataget sig, og at han til Nævnet senest den
9. April vilde indsende en behørig dokumenteret Hedegøreise for sit

~rstatningskrav. Sagen blev derefter paany udsat.
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Den 7. April indsendte Bjerre til N~vnet en Skrivelse angaaendE
sit Erstatningskrav, og efterat han ved Skrivelse fra Nævnet til
hans 3agfører, Overretssagfører Bojesen Koefoed, under 9. s.M. var
bleven opfordret ti~ at fremkomme med en nærmere Redegørelse, modtog
Nævnet med Skrivelse af 16. f.M. fra mevnte Overretssagfører en Op-
gørelse fra Bjerre af 2. f.M., hvori han begærer for sig en særlig
Erstatning af 15.000 Kr., idet han henviser til, at der af "Aasen"
kun udvi.ndes ca. 30.000 m3 Skærver, og at den Omst';fJndighed,at "Aasen'
er beliggende umiddelbart ved Havn, repr~senterer en Fordel, der kan
ansættes til 50 Øre pr. m3, gennem Nedsættelse af de sædvanlige Ud-
gifter til Transport fra Stenbrud til Udskibningssted.

Til det af Nævnet derefter i Gudhjem den 4. ds. afholdte Møie
var paany Møller, Bjerre og Sellberg indvarslede, saavel som ogsaa
Bornholms Laane- og .IJiskontobanksom Panthaver i lIlatr.Nr. 136a af
Gudhjem. Medens Møller og Sellberg var mødt personlig, var Bjerre
repræsenteret ved Overretssagfører Bojesen Kofoed og Banken ved
Sandemand Thornberg. Sellberg erklærede paa Anledning, at han har
købt Klippepartiet "Aasen" i Forening med Bjerre saaledes, at de
er lodtagne hver for en Halvpart i Ejendommen. 1I1øllererklærede, at
han maatte paastaa, at den i Købekontrakten næstsidste Stykke omhand-
lede Vej fra Havnen til "Grevens Dal" ogsaa i 'l'ilfældeaf Klippens
Fredning skal kunne anlægges, at at det samme maa være Tilfældet for-
såavid t angaar den anden i Købekontraktens na:stsidste Stykke omhandle.,
de Vej. Overretssagfører Bojesen Koefoed henholdt sig ganske til det
af Bjerre til Protokollen og i hans Skrivelse af 7. Apr~l og Opgørel-
se af 2. f.M. anførte. Sandemand Thornberg bemærkede, at han ikke
ønskede paa Bankens Vegne at fremkomme med nogen Udtalelse.

Nævnet maa nu holde for, at Klippen "Aasen", paa hvilken der
gennem Tiderne til Stadighed har været Adgang for Publikum til at
færdes og opholde sig, ved sin Beliggenhed umiddelbart op til Gudhjem
der er stærkt besøgt baade af Bornholms Befolkning og af Turister an-
detsteds fra, er af en saa væsentlig Betydning for Almenheden paa
Grund af sin Ejendommelighed og som et særdeles smukt Udsigtssted, at
der bør træffes Bestemmelse om, at Klippen fredes saaledes, at den beo
vares i sin naturlige Tilstand og ikke maa bebygges, og at der derhos

skal v~re Adgang for alle og enhver til at færdes paa Klippen til Fod:
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og opholde sig dersteds.
Hvad angaar de af Bjerre og Sellberg nedlagte Erstatningspaa-

stande, da støttes disse som foran anført i det væsentlige paa, at
der af "Aasen" skønnes at kunne udvinde s ca. 30.000 m3 Skærver, og
paa, at den Omstændighed, at "Aasen" er beliggende umiddelbart op til
et Udskibningssted, nemlig Gudhjem, betyder en Gevinst for dem af
50 Øre pr. m3• Ihvorvel Nævnet nu allerede af den Grund, at Und
søgeiser i saa Henseende ikke er foretagne, ikke finder at kunne
stride, at der kan udvindes ca. 30.000 m3 Skærver af "Aasen", k
Nævnet ikke anerkende, at de paaberaabte Omstændigheder skulde
kunne afgive Hjemmel for de fremsatte Erstatningskrav.
for Spørgsmaalet om Erstatnings Tilkendelse maa va:re,
Udsprængning og Afsætningen af de indvundne ~kærver i det hele
kan anses for at v~re et Foretagende, der kan svare sig og give
Bedriftens Indehaver Gevinst. Naar nu Hensyn tages til, at den
lige l!'ordel,der skulde repræsenteres ved, at "Aasen" er
umiddelbart ved Udskibningssted, efter Nævnets Skøn ikke
for at vwre af n~vneværdig Betydning - til Gudhjem Havn kan kun
gaa Skibe af ret begrænset Størrelse, Transporten 8f Skærverne
Skibene er efter de stedlige Forhold ugunstige, og Besejlingen a
Havnen er i en stor Del af Aaret vanskelig - at Arbejdsforholden
paa "Aasen" maa anses for ringe, idet der savnes baade Arbejdspl
og Lagerplads, at en saa begrænset Bedrift som den,
Tale om ved den her omsPQrgte isolerede Virksomhed, altid maa me
føre forholdsvis store Driftsudgifter, at Driftsudgifterne speci
ved Sprængningen af "Aasen" nødvendigvis maa forøges betydeligt
ved de Sikkerhedsforanstaltninger, der absolut maa træffes af Hensyn
til, at Klippen er beliggende umiddelbart ved beboede Huse og be-
færdede Steder i Gudhjem og endog saaledes, at dens nordlige Side
danner Sydgrænsen for Gudhjem Havn, og at der mellem dennes sydligste
Bassin (Inderhavnen) og "Aasens" Nordside kun er en ganske smal Kaj,
og naar hertil kommer, at Erfaringen fra de Bedrifter paa Bornholm,
hvor Skærvefabrikation drives selv i Forbindelse med anden sten-
industriel Virksomhed og under Afskibningsforhold, der er i det væ-
sentlige lige saa gode som ved "Aasen", viser, at Skærvefabrikation,
navnlig naar Fragttilskud ikke ydes af Staten, er en Virksomhed med



[ overmaade ringe økonomisk Udnytte, og !:1 Bjerre og 3ellberg ikke har
L præsteret nogen Dokumentation for, at Fragttilskud vil blive ydet
L_ 'dem, og de formentlig ejheller vil kunne erholde saadant, maa Nævnet
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holde for, at hele den med Fremstilling og Afsætning af ~kærver
fra "Aasen" forbundne Virksomhed vil vise sig at være et ganske
urentabelt Foretagende, der antagelig endog maa paaføre dets Udøvere
økonomiske Tab. Under disse Omstændigheder samt da Bjerre og Sell-
berg under Sagen har erklæret, at de kun anser "Aasen" for at have
økonomisk Værdi for dem som Genstand for Skwrvefabrikation, og Sell-
bergs Krav paa en swrlig Erstatning til sig paa 2000 Kr. for Tab
ved at miste Vederlag for ~rbejde ved Udsprængning af Klippen ikke
skønnes hjemlet, findes de af Bjerre og 3ellberg - hvis indbyrdes
Mellemværende med liensyn til "Aasen " forøvrigt maa forekomme noget
uklart - nedlagte Brstatningspaastande ikke at kunne tages til Følge.

Idet det endnu bemærkes, at der efter den af Vognmand P. 1Iøller
indtagne Stilling til Sagen ikke kan tages Hensyn til hans Paastande
vedrørende de i Købekontraktens næstsidste Stykke omtalte to Veje,
bliver i Henhold til foranstaaende herved

eragtet:
Det af Vognmand P. Møller, Gudhjem, ved Købekontrakt af

16. Januar 1927 til ~ntreprenør J,l. Bjerre af Nyborg og Stenhugger
Karl Johan Sellberg, Gudhjem, solgte, under Matr. Nr. 136a af Gud-
hjem Sogn hørende Klippeparti, "Aasen" kaldet, der fra Gudhjem Kirke
og Kirkegaard strækker sig ud til Havet, bør fredes saaledes, at det
bevares i sin naturlige ~ilstand og ikke bebygges, hvorhos der skal
være Adgang for alle og enhver til at færdes til l!'odsog opholde
sig paa Klippepartiet.

De af Entreprenør Bjerre og '-ltenhugger8ellberg under .:lagen
fremsatte Erstatningskrav kan ikke tages til Følge.

P. Krarup
Fmd.
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