
Afgørelser – Reg. nr.: 

Fredningen vedrører: 

Bemærkninger: 

Domme: 

Taksationskommissionen: 

Overfredningsnævnet: 

Fredningsnævnet: 

Kendelser: 

Deklarationer: 

Dispensationer: sidst i filen med nyeste til sidst 

Bemærkninger om formål og bestemmelser:
Denne fredning indeholder ingen udtrykkelig formålsbestemmelse. Formålet må derfor udledes ud fra en 
fortolkning af fredningsafgørelsen. I  dokumentet er de generelle bestemmelser fremhævet. Den fremhævede 
tekst er vejledende og er fremhævet som hjælp til læseren. Fredningens  generelle bestemmelser kan også 
optræde uden for de markerede områder. Et fuldstændigt billede af formål og bestemmelser forudsætter, at 
hele afgørelsen fra fredningsnævn og Overfredningsnævnet/klagenævn læses. 

Tryk her for at komme direkte til den vejledende fremhævning af bestemmelserne
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Justitsministeriets genpartpapir. Til skøder, skadesløsbrev e, kvitteringer til udslettelse

og andre påtegninger m. m. (vedr. fast ejendom).

Mtr. nr., ejerlav, sogn: 275) Åki rkeby mkj.
(I København kvarter)

eller li de sønderiydske lands-
dele) bd. og bl. I ting-
bogen, art. nr., ejerlav,

sogn.

Altt: Skab C. 111'. 51.3
(1I4h1br øl 4ømIlu1'lliontom)

Købere }Kreditora bopæl:

Anmelderen. navn og bopæl (kontor):
Gade og hus nr.:

(hvor sidonl finde.:

Stempel; kr. øre.

DEltI aration.

•Undertegnede avlsllruger Bans Nielsen Hadeborf, Ak1rkeby
waT'kjorder, erklærer herved tor mig og efterfØlgende ejer. at ,J1.l~trl
no. 288 Åkirkeby ma1'kjo~.~"overror Baturf~n1~snæ~n!'t ~O ... ~~
holms Amt, at de på nævnte min eje.r.tdom11ggen~. klippeblokke, ..!. '
daglig tale kaldet "Ifyl11niehøn:en~ og '''Hanen" stedse slb~l.e være "
fredede og sål edes ingenSiride må brydes hverken i erhvervs- ø1ler
andet øjened.·' '

På sammemåde erklærttr jeg, at der til blokkene steds. skal
være fri og uhindret adgang for alle og enhver vest fra, idet 'det
dog herved er en betingelse, at når og sålænge eJendomm~ er ind-
hegnet so~ kreaturløkke, skal der uden bEkostning for mig og etter-
følgende ejere til brug for de besøgende anbringes en i~dgang i
hegnet1J1som skal være drej el.i g og selvlukkende eller bestå at en
stente elI er liinende indretning, som ikke er passabel for kreuturer
Ved indg;:mgen ma anbringes en vejviser. Tvivlsspørgsmål m.h.t. ind-
gangens beliggende, dens behørige indretning og vedligeholdelse e.l.
afgøres af fredningsnævnets fonnand. '

Som vederlag for udstedelsen af denne dEklaration er af næv-
net udbet?l t mig 50 kr.

Akirkeby, den 9'oktober 1918.
Hans Niel sen.
Læst 1/11 1918.

GC!7partens Rigtiglzed bekræ[:cs.
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, Justitsministeriets Genpartpapir. Til Skøder, Skadesløsbreve,Kvitteringer til
Udslettelse og andre Paategninger m. m. (vedr. fast Ejendom).

Mtr. Nr., Ejerlav, Sogn: Matr.Nr. 288, Aakir-
(I KøbeoblVD Kvarter) keby Markj order.

eller (i de sønderjydske Lands- K b }
dele) Bd. Ol BI. I Tiog- • en Bopæl:
boaea, Art. Nr., Ejerlav, lredlton

Sop.

Gade og' HDS Nr.:
(byor .. Idlnl Andel)

Anmeldereøs Navn og Bopæl (KoDtor):

Fredningsnævnet for Bornholms Amt.

Stempel: Kr. - øre.

Paategning paa Deklaration af 9/10 1918, læst 1/11 s. A.,

fra Avlsbruger Hans Nielsen angaaende Fredning af nogle paa Matr.
Nr.288, Aakirkeby Markjorder, beliggende Klippeblokke:

Erterat Matr.Nr.28B ar Aakirkeby KØbstads Markjorder ifØlge
Landbrugsministeriets Skrivelse af 24' Oktober 1919 er bleven ud-
stykket i Mat r .Nr.28B ~ og 288:Q, ar Hartkorn henho1svis 3 Fdk.
o 3/4 Alb. og o Fdk. 2 Alb., meddeler undertegnede Uævn herved
Samtykke til, at foranstaaende Deklaration som alene vedrørende
:Matr.Nr.288b udslettes som Hæftelse paa IA;atr.Nr.288~

Fredningsnævnet f'orBornholms Amt'! den 24' Juni 1930.
v. Krarup.

FInd..
'tul/ørt i Dag7ogr.n for Retskreds Nr. 2 (J, Neksø Købstad m. ri.,

~" 1.J·.r' 1!J J o • _

L1J&t. Tingbog: Mti.1! Bl. J o • .Akt: Skab C: N,. JJ(I
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