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.'~r1970, den ol: l(1)('Y' blev i

FrednJ ng ctf mo.tr. nr. 369 bh

HarnmøI'en under Al] j n~e-Jandvi g

købstads mClI'kjordeI'

K J~ N ]J g L J E:

Ved skrivelse nf 5. mQj 1970 har fredningsplnnudva1~et for Born-

holms :lmt r8jst fredninf,ssag vedrøre-mde ejendo[r:rnen matr. nr. 369 bh

Hammeren under Alli np,e-Liandvi e købs to.ds mnrlcj order med pås tand om

gennemførelse nf fredning ar; åbning for offentli~heden samt eventu-

el fjernelse af de på ejendommen værende bYE~nGor. Udvalget har end-

vi dore ej art Gældende, a t fredni ngr:m unrl er hensyn til , at s tn ten er

ej er af s tore omli egonde arealer, rn(~~;t honsi e tJmxssi e t k3.n gennemfø-

res ved samtidir; afstJ.else af ejendommen til staten i henhold til
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nnturfT.'odn:Lng~j10VCH1s § 19.

Til :.;t~:5tto fot' prtstandell 110.1't.Hlv:J.1cclt o.nL-::1't,at ejondo:i1illr.:n er

beliGgende som en rml:lnv8 p,"~sydsiden :lf IIHo.'TIInerJmnden", at (lotte

OITIl'Jlde, dGr ::lllt:H'E:(le p. ,j os etr s ta ten oe 81' frodet ved lrul turm"Lni. s te-

n.Lnesværdier, o[' ar. cJi ;389 forhold E~6r det ::");;.:rde]es øn:::;lteliet, at

')

[)1'8'1J pti 10]:5 rn , ')e hvi:.:; C'jcn(lom::;vccrcU :i.følf~e vurcll~rin:~0n pr. l. nu-

gust 1969 uJzør l6.oon,- kr., ti1høre~ ~~dshoot efter den den 25. ja-

nUetr 1970 ~lfd::::dd to.ndl TGe ITom'; k A3[;(;1' (k'l.ldet ae; i tlne;bOf,An betec-

n0t E.A.) LJI'1.1un, :..l:l.llrlviC;.D,J. l")oot behs.nrl1 P.S :tf sld ft.erel~tEm i n~jnne

som nffentlict bo, h 'u' nævnots orc1i l11Jlre forrn-md, clorn'ncr Ii'. Asmund,

hoh~nJltnc, hvorfor f0rm~ndshvervet Ol' overtaget af suppleanten, dom-

~tatstirl8nde og de to bornholmske dagblado ~en 12. september 1970. Be-

l{endte;ørelsen :indeholdt tiJ.Jige indkc.lch'Jl::::;e af ejeren og andre i ejen-

dommen i nteres serede I:il at v,lretae;A cl Ares i ntel'es ser under nævnets

beh:J.ndling o.f s.:lcen den 7. oktober 1970 dols vod en besie;tigolse af

ejon~ommen oe dols p5 et forhandljngsmøde i umiddelbar fortsættelse

Ved denne, der foretoges i overvær~lse af repræsentanter for

fredninesplanlldvalget, ojeren, ministeriet for offentli.ge arbejder

(vamlbye;ninesvæsenet), Bornholms amtsråd, Allinge-Gudhjem kommune,

ru. es r-mtikvaren aE', Danmarks Naturfredni nr,sforening, kons ta terede mJV-

net, at ejendommon har en meE8t smuk beliegonhed med en storslået

udsigt mod syd over arene buet til Hammershus Slotsruin og mod syd-

vest til et ret hØjt beliggende skovpo.rti. Ejendommens bygn.i.nger,

der er e t tidlj. gere, ti l brUG for rJnt ITBrli ggende gro.ni tværk opført,

maskinhus og et lillo udhus, bagee bygget af kampesten og med flade
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eorne v i. rkcdo slt[';mmendc i n-1 turen. DeJ'Gs indre ved1i tjeholdols 0S-

På forh:lnc'~li n,:',;.;mød EJ r; hOT fr8drd_nr;~;plo.rn.1dval~e t f ns l;hold t si n

pi1st.'lnd, ;.;:'tJ_e<tns::1t f1'8clnin[':en connemfpl'øs princip:;"lt med fjornel-

s e af e ,1 ond 0111:11 e n:.: by e; ni.nr,cr, ~.n.lbsicHær t fTHJcl Cl t di s se midler tidi et

tillades opT'C:'thnl d t til brug for :.:;t;a t cms ftl1~ehold på "1bmrnorknu_

don" til boJ":(1;rnp01se 0..1' "den Grønne 11('stl'o
Ejere-m o.f (:.l,iendommen, hvori. ikke indest:h' VlnteG<cld, (' iler ri n-

st~nden, men har p~st~ot sig til~ondt en nrstntntng p~ 50.000,-

De iiJVriSt ved bf3:..:igtieelsen m(-1c1tehar P'{ forho.nd1inesmpdet

:111e Lilslui;'~et si.r; fredningsp::isto.nden og ho.r øns1cet frednine;en

~Anncmf0rt mod hy~ni.n2orncs fjernolseo

ejenc1oll1mcn forinrl13n t:J.ndlT.ee Uruuns død v:J.r udbudt til s3.1r.; CElU-

nom ejendomsm~e;lRr WiJly Hiis, Al]jn~e, mG~ et prisforJangende pA
50,000,- kr. Ejendomsmæeloren har i en for n~vnet fremlaEt erklæ-

ring oplY3t" at h~n, kort tirl før fredningssae;en blev rejst, for-

han(11ede med en navngi ven køber om ejondammens salg for 11-0.000,-

kr., o~ at der for ejendommon i fri handel vil kunne opn~s en pris

p& 40-50.000,- kr., s~fremt fredninEssagen bortfalder.

Fredninf,splanudval get har hans ti llet, n t nævnet sclfremt det

finder, a t der tilkornmel' o j eren ars to.tnin.g for fredningen;; gennem-

føreJs e, ikke lader ers ta tninr.;sbG1øbn t avers ti ce 50.000, - kr. Ud-

vnlget har endvidore ment at erstatningen bør fastsættes til et be-

lØb nærmGre 4-0.000,- kr. end 50.000,- kr.

Idet nævnet af de af fredninr,splanudvo.le;et anførte grunde knn

tiltræde, at ejendommen fredes, vil frednine;en af denne være at gen-

nemføre og ejendommen at åbne for offentlieheden. Da nævnet dernæst
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ved en ~)'lmti di C r ,o "LL1. 81;r18. se 3f ejendommen til staten, hvilket eje-
rrm desud en h:u' til tr5.d t, vi 1. ej endom'ncm v;:;:1'oa t afs ti). ti J :; to.ten.
Idet n:Dvnet (·md.vidE'JI'8 rindor det ønskoliGt, at Ilor pF:l ejonrlornrlOn sna-

rnst skabes sam118 nntuJ.'tlJst::tndsom i det den omgivende t c r ru.,n , oE,

d Cl f1 ertnJ le t a.f de ';wriCe under sncen rn~jdte hnr !t n...;l-:et byg ni nger-

:AS mtdlertidi,ge bcvarel~A ik~e t::t~estil fØICA, hvorfor cjendom-
mons by::::n:i.ng O!' ~3tri1 J:s vil v~n'o Clt f j (-'1"[1(>.

Unrier hGl'1,r..;yn t:1.1 I?j cndnmmcn ....3 ovnrordentli eR Gode bl3li Gcenhed

dot nrn bYf:YLln!~nrnes til:>t:lndoplyste, b,jl' t:illco:nlneojer8n orst:lt-
ning i nnlcdnlnc af fredningens eenncmføre1.se.

VGd fas t~:;;:ct b:;l;]o Qf ers tG. tni.ngens s tørrels e mener nævn8t Cl t

,I salcspl'L" hvorom (kJ.' har været forlnncllet med en køber. Nævnet
skønner ds'e jl!J'.:G, at ej8nr1ommons VJ;l'di- ::::elvdens beliegenhed og

e
e

Lll.lsietcmfra den tCl.ljeti betrar,tninG - overstiger nævnte snlgsprj.s,
08 vil derfor fastsætte erstatningen til 41.000,- kr. inclu3ive
s ::lI~somkos tni neer. Beløbet vil V,1.rent udbEltale r,ilsldfteret ten i
Rønne pfr ejerens vegne.

THI BE8TENl1l!:S:

Ejendot11men mCltr. nr. 369 bh Ha:nmoren under A1linge-Sandvie
kØbstnds markjorder fredes og Qbnes for offentlieheden.

Ejendommon afst~s samtidie til staten, der straks lader dens
bygnineer fjerne.

...,

Der tilkendes dødsboet efter tundlæge Henrik Asger Bruun, Sand-
vig, ved skifteretten i Rønne, som ejer af nævnte ejendom, i er-
statning 41.000,- kr.

Erstatninesbeløbet forrentes fra denne kendeIses afsigelse
årligt med 1% over den af Danmarks Nationalbank fastsatte gældende
diskonto til udbeto.lingsdagen og udredes med 3/~ af statskassen og
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1/4 af Bornholms amtsfond.

p. N. V.
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Udskriftens ri8ti~hed bekrIftoG.
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