25-06-2009

Tilstandsvurdering

KBV

SCT. ANNA KAPEL
GUDHJEM
Fr.nr. 5135:29

HISTORIE
Sct Anna kapel er et af de Bornholmske kystkapeller,
som i middelalderen blev søgt af Bornholmske og andre
fiskere i fiskesæsonen. Det er sandsynligvis opført i
begyndelsen af 1300- tallet. Efterhånden som Gudhjem
udviklede sig fra et fiskeleje til en by, blev kapellet for
lille og i 1893 blev der bygget en større kirke. Efter en
lokal strid om kapellet skulle nedrives, blev det sprængt
for at undgå fredning.

ADMINISTRATION

Kapellet set fra øst

Kapellet og dets omgivelser forvaltes af menighedsrådet.
For Gudhjem kirke.

ADGANGSFORHOLD
Besøg
Kapellet ligger på den gamle kirkegård og besøges ud
over almindelige kirkegårdsgæster af omk. 15.000 årligt.

Vejskiltning
Ingen

Parkering
Parkering ved kirkegården til omk. 10 biler.

Information
Der er et A3 skilt SNS ved kapellet.

Det indre set mod øst

Adgangsveje
Der er adgang til fods fra P-pladsen ved kirken 50 m .

PLEJE
FORMIDLENDE
Arealet indgår i den almindelige pleje af kirkegården,
der er græs inde i ruinen som slås jevnligt og grus
omkring som holdes rent for ukrudt.

BEVARENDE
Der ses kun urter på murene.

ØKONOMI
Årlig pleje

10.000
Set mod vest

TILSTAND
Kapellet
Kapellet er løbende blevet restaureret. Desværre
er der anvendt en hård cementholdig mørtel til
fugning og muring. Denne behandling medfører
en langsom nedbrydning af den oprindelige murkerne. Det betyder at murene jævnligt skal udbedres skader. Det ville være mest hensigtsmæssigt, både økonomisk og for at sikre autenticiteten, at foretage en generel udhugning af cementfuger, efterfugning og fastlægning af løse sten.
Nedenfor er der kun regnet med partiel reparation af allerede nedbrudte områder.

Indgangsparti i opløsning

RØD
Løse sten omkring indgangen
ØKONOMI
2 mand i 2 uger

60.000

GUL
Løse sten og fuger i afdækningen af skibets nordmur
og indvendigt i koret og på korets nydre nordside

ØKONOMI
2 mand i 6 uger

180.000

BUDGET I ALT
Nordmur med revner og løse fuger

Rød
Indgangen

60.000

Gul
Mure i kor og skib

I alt

180.000

240.000

Pleje
Almindelig pleje årligt
10.000

Besigtiget
25-03-2008 af Kjeld Borch Vesth
Sydmur med spor af kalkmaleri, løse fuger

