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MATR. NR.:

AREAL

• EJER:

FREDET'. o
FORMAL:

INDHOLD:

ALLINGE - GUDHJEM KOMMUNE REG. NR. I vi-A

f369- SOGN: Hammeren under
Allinge-Sandvig jorder

Staten.

Deklaration, l. 24.2.1925.

Fredning af Salomons Kapel ($apelruin, kilde, kirke-
gård, "Munkeboligen" og "kapelbavnen").
Forbud mod beskadigelse ved gravning, pløjning, bort-
førsel eller tilførsel af sten. Forbud mod beplant-
ning.

(

C_ PÅTALERET

REG. NR.:

Nationalmuseet på statens vegne.
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Ejer af LoJden Mat ... Nr, :767'. ·
Ry ~ L---<.. - Sogn ~

Herred ~~ ... Amt fredlyser herved under. Nationalmuseet

paa Statens Vegne Ilcdennzevnte, paa mm Ejendom beliggencle J~~ ~~ f7n. dU

Dette Mindesma~rke forpligter jeg mig og alle efterfølgende Ejere og Brugere

af

af Ejenuommen til at fr(-'de og værne om, saaledes at det ingensinde i, besk<tdiges ved

Gravning, Pløjning, Bortførsel eller Tilførsel af Sten eller paa nogen anden Maade. Græsning

og Lyngslet forbeholdes. Beplantning maa ikke j-inde Sted.

Et Fredningsma:rke vil kunne opstilles paa Stedet. Naar Mindesmærket fremtidig

tilses fra Nationalmuseet, sker Jer forud Henvendelse til Ejeren eller Brugeren clerom.

For enhver Beskadigelse, cler med Ejerens og Brugerens Vidende og Villie tilføjes

Mindesmærket, bødes der efter Nationalmuseets Bestemmelse incltil IS Tdr. Byg, som

tilfalcler »de Fattiges Kasse. i Sognet, hvorhos i alle Tilfælde Beskadigelsen vil være at

udbedre og Mindesmærket at bringe tilbage i den tidligere Stand efter Nationalmuseets

Anvisning.

Denne Deklaration kan tinglæses paa Museets Bekostning. Retsanmærkning

'" frafalcles.

Foruden den egentlige Kapelruin og den ved dets hordve~tlige

Hjørne liggende Kilde omfatter Fredningen saavel den med et stenfyldt

Dige omgivne Kirkegaard, hvorpaa Ruinen og Kilden findes, BomPladsen

sydfor med Bundsten af en Bygning II Munkeboligen", og nordfor ud til

Kysten med II Kap'elhavnen". Det fredlyste Areals Grænser mod øst og

Vest f r'emgaar af de paa vedhæftede Kort viste sti plede Linier og dis-

øj ses Forlængels.e ud til Havstokken. De vil i Terrainet blive afmærket

med e Mæ~ke6ten, paa Kortet mærket M, saaledee at dog det nordøst -
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lige og det nordvestlige Grænsepunkt ikke vil blive afmærket, da.
j .~Terrainforholdene her forbyder Anbringelse af Mærkesten.

, ,....,. ~ .. ;:r.

II



•
KORT>

•

•




	Forside
	DEKLARATIONER>
	KORT>



