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Forhandlingsprotokollen for Fredningsnævnet for Frederiksborg Amtsraadskred
af

K

Aar 1924 den 15. ~aj Em. Kl. 12 '4 mødte Eaturfredningsn~vnet
for Frederiksborg Amt ved firsda;sskoven i Frederiksborg ~lotssogn,
hvor da f,retoges:

Afgørelse åf, hvorvidt et stort gammelt Træ, der staar ved
Indkørslen til den under Gtatsskovvu-senet hørende "Tirsdags-
skov" maa fjernes af Hensyn til et af ~ømrermester O. fleni:.el
Thomsen af Hillerød paa en tilstødende Grund. projekteret

Foruden ForU1ar~denmød te det af Amtet i Nævnet indvalgte l,:ed-
lem, Direlctør 13jellekju..rog det af i30gneraadet valgte Le~lem, Hoj-
skolelærer Uhrskov.

Efter Tilsigelse var mødt Tømrermester Cl.I.ienGel-Thomsenaf
Hillerød 0E 8ta~sskovrider, Baron Wedell-Wedellsborg.

l!'orholdenetOGes i Ojesyn paa Stedet.
N~vnet fandt, at selvom Skønhedsforholdene Nord-Uordøst

for firsda3sskoven er forringede ved stedfwlden ~yg;eri, s~rlig med
Hensyn til Udsigten LiOd }'redcriksborg Slot, findes den ved IndkJrslens
nordlige Side staående Jarnle Blm at vu..reaf en Såa stor Skønhedsvwrdi,
at den absolut bør ~evares i sin nuvwrende Skikkelse.

Der blev d"refter med Tølurerlllestel'O. r:lengel-Thomsenafsluttet
saadant E'orlig:

Ejeren oplys Le, at hans 'J:cund i Nord 05 Syd udgJr 62 Alen, og
han vil derpaa opføre 2 Huse med Face henholdsvis 27 Alen og 18 Alen
til en Vej, der læg/:Sesøst for hans Grund. lIan indgåar paa, at det
nwrwest den gumle Elm til Opførelse bestemte enetages Hus holdes i
en Afstand fra Skelpwlell (midt i G_,rdet) af 8 Alen (5 m), Ob at der
imellem Elmen og en Ask, som staar i Vejg~rdet, ikke ~aa foretages
nogensomhelst Bebyggelse i en 13redde af 5 m fra Skovga:rdets K.idte.
Denne Strækning andrager ca. 14 ID i La:ngden.

Den gamle Elm skal bevares i dens nuvwrende Skikkelse og maa
ikke beskæres, uanset at dens Grene Baar ned over Lengel-Thomsens
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Grund. Ligeledes skal ~kovgwrdet bevares i sin nuvwrende Skikkel~
og maa ikke afgraves og kun beplantes efter indhentet Samtykke fra
Statsskovv~senet.

Porsaavidt .l.lengel-'.J:homsenaf Uvidenhed uberettiget har
borthugget nogle paa Skovg""rdet staaende 'J: r...er , frafalder Sta Lsskov-

ning gøres Ansvar g~ldende mod ham.
rideren under Hensyn til det afsluttede ~\orlig, at der i den An

O. V;engel-Tholi1sensamtykker i, at denne Overenskomst ti

læses som Hu.:ftelsepaa ~jendom.JlenJ.1"atr.Nr. lils og lilt af Hille
holm, Frederiksborg Jlotssogn med HeslJekt for de nuvu;rende IIt;;: ft

Forliget oplu.-stog underslcrevet.

Otto ~engel-Thomsen L. Wedell Wedellsborg
Anders Uhrskov

Mødet hævet.

Jacobu.;us J. J. Bjellekjb;;r
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