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FREDNINGSNÆVNET>



REG. NR. 00000.010

O/,h~-#'er :!>z"
"021. (JO

STOREBORG• 401 ALLINGE-GUDHJEM 1812 IV SV 0,7 ha

INDHOLDSFORTEGNELSE
- Deklaration af 29/11 1894 (stat), lyst 5/12 1894, om fredning

af voldsted og klippeknude. Status quo. Forbud med opdyrkning
tæt ved volden.

• NB: Området omfattet af senere fredning. Se REG.NR. 00000.020

•

•
MATRIKE L FORTEG N EL S E

(ajour pr. ? / ea.1975 )
Fredningen omfatter (helt eJler delvis) følgende
matrikelnu mre:

l10e RØ

Gældende matrikulært kortbilag: mgl.

Se også REG. NR.:



ALLI'NGE - GUDHJEM KOMMUNE

KORTBLAD NR. 51;4 1: 2000

MATR.NR.: 1102 SOGN: Rø
AREAL: 0,7 ha•

.'JER:
FREDET:

Allinge-Gudhjem kommune.

Deklaration, l. 5.12.1894 •

.4tORMÅL: Fredning af voldstedet "Storeborg".

INDHOLD: Forbud m,)dbeskadigelse ved gravning og pløjning,
mod bortførsel ag tilførsel ar sten •

•

o

_"\TALERET' Direktionen for de antikvariske mindesmærkers be-
varin~ på stu'Cens vegne. (Rigsantikvart~ns fortids-
mindetorva1tning og fredningsnævnet.)

REG. NR.: 140 - 05 - l
#"



•
I

•

UDSNIT AF TEKST PÅ TINGLYSNINGSDOKUMENTET

" Det således fredlyste mindesmærke er følgende:

Voldstedet "Storeborg" beliggende ved Spellinge Mose, er dannet
af en fremspringende, ca. 50 fod høj klippeknude, med stejle af-
fald på den østlige og sydøstlige side. Plateauet, som er ca.
270 fod langt og indtil 85 fod bredt, og hvortil adgangen har
været fra den sydlige side, er på den nordlige og nordvestlige
side, omgivet med en af jord og sten opført vold.

Ovenstående bestemmelser gælder såvel jordvolden som hele klip-
pen, således at denne ikke brydes, ligesom de løsliggende sten
fra volden ikke må fjernes. Jordens opdyrkning må ikke gå jord-
volden nærmere end 2 alen til hver side."
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Vi undertegnede, Karen Marie
J.H.Jensen,

Skruld, Knudsker
Nyker og H.Jensen Olsker

d. ~L..uii;;7gii~Ejerraf Lodden Matr. Nr. /II" af
,Ir(

Sogn c/i V' 1"~ Herred

ifølge Skjølle, thinglæstøc. . ~
JJ;.r A ;; F'~ '- Amt

fredlyser herved under Directionen for de antikvariske Mindesmærkers Bevaring' paa Statens

Vegne nedennævnte paa min Ejendom beliggende ~t:h-t ~_ " J1tf"r~/ So.

Ddt:- Mindesmærke forpligter ~ 40g alle efterfølgende Ejere ogtBrugere

af Lodden, paa hvilken det ligger', at frede og værne om, saaled,es at det ingensinde

beskadiges ved Gravning, Pløjning, Bortførsel eller Tilførsel af Sten eller paa nogen anden

Maade. For enhver Beskadigelse, d~r med Ejerens eller Brugerens .idende og VilIie

tilføjes Mindesmærket , bødes efter nærmere Bestemmelse af Directionen for de antikva-
~.,jj ~,~ riske Mindesmærkers Bevaring indtil 5 Tdr. Byg, som tilfalder »de Fattiges Kasse« i

Sognet, foruden at Omkostningerne ved Udbedringen af Beskadigelsen erstattes Directionen.

Græsning forbeholdes. #
Denne Declaration kan thinglæses paa otl'tilt Ejel'l8€llll. .:;f;~, );t'U-u.- " ~i ~ vt;.,.d •

Det saaledes fredlyste Mindesmærke er følgende:
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