
Afgørelser – Reg. nr.: 

Fredningen vedrører: 

Bemærkninger: 

Domme: 

Taksationskommissionen: 

Overfredningsnævnet: 

Fredningsnævnet: 

Forslag: 

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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Rektangel
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OVERFREDNINGSNÆVNETS KENDELSESPROTOKOL.------------~----------------------------

Aar 19;6 de~ 22. Maj afsagde Overfredningsn~net
paa Grundlag af skriftlig Votering følgende

K e n d e l s e
i SSg Nr. 234/1935 om Fredning af Ruinerne af sct. Jacobs Kapel,·
i Gurre.

Den af Fredningsnævnet for Frederi~sborg Amtsraadekreds
afsagte Kendelse er forelagt overfredningsnævnet i Medf~ af Natur-
fredningslovens § 16. I

Overfredningsnævnet har den 2.Maj 19;6 besigtiget det af
Kendelsen omfattede Areal.

Idet overfredningsnævnet i det væsentlige kan tiltræde
de i Fredningsnævnets Kendelse anførte Betragtninger, vil Kendelsen
i Henhold til de deri anførte Grunde være at stadfæste.

Fredningssagens Omkostninger afholdes med Halvdelen af
statskassen og Halvdelen af Frederiksborg Amtsfond.

T h 1 .b e s t e m m e s:
Den af Fredningsnævnet for Frederiksborg Amtsraads-

kreds den 20.November 19;5 afsagte Kendelse stadfæstes.
FredningsBagens omkostninger afholdes med Halvdelen

af statsksssen og Halvdelen af Frederiksborgs Amtsfond.
P.O.V.

FredrikVPetersen
(sIgn.)
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Forhandlingsprotokollen for FredningGn~vnet for Frederiksborg Amtsraadskreds
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K e n d e l s e
afsa~t den 20. November 1935

Paa ;.latr.Hr. 4f Gurre By, 1'ikøb 50gn, ca. 350 m 0. for
Jlotsruinen og ca. 100 ID S. for Byvejen findes ved det nordlige Ukel
af Ejendomlllen,der er en G-ru.:sgang,som hører til Kathøjgaard, en Huin
der har Havn af St. J aeo bs Kapel.

Historiske EfterretninGer om den Bygning, der har staaet,
foreligger ikke. 2aa Ud~kiftnin6~kortet fra 1788 er Pladsen beteg-
llet "Kirkeg1iurden".

De synlige Hester er en Del Grund::>ten,der tildels ligger
paa Plads, saaledes at man kan skønne om Bygningens Udstra:kning og
3eliR~enhed. Et lille Stykke fast Murv~rk findes ogsaa. For en Snes
Aar tilbage var delT lllere;men en Del liunkesten herfra er bleven
brugt ved Opførelsen uf Gurre Kirke, og flere L~s Kampesten er bort-
ført o,~ solgt.

Stedet er ikke bleven n~rmere undersøgt. I den omliggende
Mark paa Naboejendommen okul der v,""refundet Skeletter.

tuidt paa Huinens Plads staar et stort 'l'ræskurtil Ly for
det løsgaaende KV:U;3;en Del CifGrundstenene er her flyttet bort. Kvæ·
get har trampet Jorden op i o~ omkring jkuret. Paa Pladsen i og om
H.uinen sk.ar en Gruppe .rr~er, bl.a. gamle Tjørne.

fikøb ~o~neraad har ønsket Stedet fredet. N~vnet har
forhandlet med ~jeren ~ropriet~r ~.W.Jensen, Kathøjgaard, der er vil-
lig til at afstaa Grunden for en Detaling af 800 Kr., hvori er indbe-
fattet ~'jernelse af Skuret, mindst 50 rofra det fredede Areal og
mindst 50 m fra Adgangsvejen. Jogneraadetvvil lade Arealet, der er
sat Lil 35 m i L~ngden og 16 ID i Bredden udstykke og tage Skøde paa
det, lade det indhegne, forbedre dets Udseende ved passende Udja:vnin[; I

og filsaaning og sørge for Adgang, idet der udlægges en 2 m bred Vej
fra Grundstykket langs Ejendommens :Jkeltil den l,:urkvej,der fra
Byvejen fører til ~atr. Nr. 4f.

Hationalrnuseet har erklæret sig villigt til at foretage
en nwrmere Undersøgelse uf Stedet, hvis det sualedes bliver fredet.

i!"rederihoborgAmts Jpare- og Lai;melmsse har tilbudt at



• yde 200 Kr. af ~rstatningsbeløbet.
Nwvnet finder det herefter tilstr~kkeligt begrundet at

paalægge Stedet Fredning paa 0etingelse af, at det udstykkes og over-
draL,es til Kommunen og fastsatte den ErstatninG, der betales .i::jeren
af det offentlige, til 600 Kr. .:t

"

IDet bestemmes derfor, at det betegnede Areal af Matr. Nr •..·~
4f Gurre, som er angivet paa det 3agen vedlugte i.latrikulskort, naar j

i
det er tihlkødet l!ikøb Kommune, skal Vå..refreJet, saaledes at Ruinen
ikke maa forCityrres, og dens Levninger kun Jlla<1flyttes efter l,ratio":':~

: l
nalmuseets Anvisnin~, liGesom lmn dette JUua foretage Undersøgelser

\

"

,
r- ;ningsnavnets Jkøn lean virke sk:..emlJlende, og den skal stedse vu..reinc..\'-'.

ved Udgravning. >Der maa intet anbrini:';espaa Pladsen, der efter Fred- '

hegnet og Hegnet holdes for:Jvarligt. Hvorvidt der skal v~re al- · .
j'

mindelig Adgang til Stedet bestemmes af Sogneraadet.
. . j

I" iDer tillwgges hjeren 000 Kr. i ~rstatning, der udbetales J
.. II/" ",;1naar Kendelsen er stadfwstet, Beløbet bevilget og Jkøde udstedt •. ~~~~
~gW~:
'-.;~7.'T';'~~
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Fredningsgrænser:
sammenfaldende med Skel "
Ikl.e sammenfaldende med $10.1'1

Gurre Sd

Terrain .1

Gurre l3!1

Sogn: Tiko6

Herred: L!Jnge- Kronborg

Amt: Fredenksborg

Udf=rdigef '.Jonuar /947
j)irekforaf<!'f .lOr Ma.,r/lru/~y~sen...;
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