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af
forbaadliagsbogoa for f redaitigsnarnet foi» Ho ski 1 d«

1951 dea 3* aug'ist b l «T i
9 /Id 49 -6. Fredaing af arealer omkring H y«

«uf »ag t »aal yd «a d«

Bf tor at f redaiug»a»raet d«n 20/7 1951 à aval« o«»igtiget R 7«

kirke l Bo «kil d« a«t»Paad*lcp«&« for at aadersege spørg»» aal et o»

erantuell« fredainger i kirksa« o »«i r cl a «r, rap navnet «ai* i,

at det af «k#nb ed» »aasig« grunde rille ne r e øa»keligt at sikre

âea BÄttkke «?t»le kiv k« »od bebyggelse i den» a« r »e« t e o »gi r el« ep t

Det drejede sig e» at forhindre beb ydelse 4 el» af kele

ejendommen »at P. ar. 8 -b og iSHfe af Bye by og sog», d «r «p b«~

l ig« «i d e »yd for kirken, eg del» af de» kirken n« r a e» t liggead«

4«! af »atr. BP« 5-a af ly« by eg «og», der «p b »ligge« de nord-

ø»t f OP kirke», og «4 «pea af ais** »atp* ar. , gaardejer FP«derik

Vi l h el» Olsen, »y», er overfor f reoaiaganærnet iaagaa»t paa, at
der »dea o »Jto sininger for a a» aaod «K erstataia« paa 10© kp» tiag-

lyae» fredaiag««ervitttttep paa de a« rut e ejeaeo«»«, hvorefter

aatr. ar, 8 -b og !£*>% frede« og iagßösinde »aa bebygge« ». r« og

»atr. ar. 3-a aldrig «aa befeygg** wsfaøp« -md 90 B «t »r fra kip»

k eg aarA»s«p«B *

B» f r«dniagsa«vn«t fear &meet foranstaaeade fpetmiagep i for-



biud«!»« »ed andr« frivillig« f r «dn i ns »r oækring kirk«* fo* »t

w*« tilstr«kk«lig« til «t »ikr« €«am* aod «k* »a «n d« bebyg««!«

og da »iva«t kar kttaaø* tiltrwd« ga»rd«J«r Ois«n» «r»tataiag»_

k rar,

b • a t • B B « »I

*3«ndoaa«m Mtp. nr. 8-b og il** «f ly« by og sogn vil *»
at fr«d«, dog «aal «d «i at d«a «a* b«øytt«« «OB a av«- og lamd-

brugajord, »en in« nciad« aaa b«bjgg««t ave*»k«n a «d b|g&iB8«P9

«kttjp«, drivaua«, aaat«» »11 «r P&a an d «m ***&••
Paa «*J«ndoraa«ii »Atr. nr. S*« af A y« to y og sog» «aa d«r im*

g «n sin d« lad** t®v «ft afstand «f 50 »øt«r fra mur nå oakria« If»

kirkagaard for*t^«« b«bjgg*ls«r af uo««m »o» hel «t art.

$** tillagg«« gaard«Jar Pr«d«rik Vilh«lE ®1***» If«, •» «r-

«t&tnia« «f 300 ki>. , d*r udred«« mød halvd«l«n af *tatak*«»«tt og

a al v d «l «m af »oakil l« a»t»ioraffl*n«.

?aatal«r«t kar fredningsn»vn«t for Bo «kild« avt«raadckr«d«

».v. og Iy»-*onii«rtip a«aigh«d«raad.

Scfemidt. Carl LårB«a. J.P.Sord«agaard.

.ffi2røIHO£NÆVM2T f©8 RO SKI L D J? AMISRAADeHHiSDf I.V., da« / l» /.

*>•?.
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REG. NR.
A l Ak r ±_î_ t*

Undertegnede menighedsraad for Rye sogn erklærer herved, at der

paalægges ejendommen matr* nr* l«-*a af Rye by og sogn følgende servituts

Præstegaardshaven fredes og skal stedse henligge ubebygget bortset

fra den nuværende bebyggelse*

Saalæfcge den til præsteembedet hørende have med gaardsplads adisi~

nistreres af de kirkelige myndigheder, træffer dog kirkeministeriet

afgørelse o» nyplacering af præstegaardens bygningerf herunder tillige

selve byggeplanen sasrb angaaende ombygninger og tilbygninger m« v*t

uanset fredningsdéklarationen*

Paataleberettiget er fredningsnævnet for Roskilde amtsraadøkreds«

Rys Sonnerup pastorat, K»Saaby, 4/3 §0^ Ryef den 41 marts

R* Beyer«

R« Ni el ø an* Marie Jensen* Vilhelm Pog Larsen* Chr*

Johanne Olsson* Herman Hansen* Polly Scheel* Johan Jensen*

Chr* Holm* Ragnhåld Christiansen* Alfred Mortensen*

Kirstine Andersen.
————————————000——————————— 9,r*"rlA /X ;f ' o ' /

Ï
Afskriftens rigtighed bekræftes*

/^ ,
FREDNINGSNÆVNET FOR ROSKILDE AMTSRAADSKRBDS M* V* f den / / H



1513 Æ SV REG NR
/

A f s k r i f t ,

D E K L A R A T I O N »

Undertegnede Rye—Sonnerup sogneråd indgår herved pår at det umid-

delbart syd for kirkegården omkring Rye kirke beliggende areal, der be-

nyttes som parkeringspladsf og er en del af uiaatrikuleret gadeareal,

fredes»

Arealet skal stedse henligge ubebygget og må ikke uden menig-

hedsrådets samtykke tages i brug til anden anvendelse end parkerings-

plads for kirken»

Påtaleberettiget er fredningsnævnet for Roskilde amtsrådskreds«

Rye-Sonnerupf den 8/11 1949» /
C/ C-'tiA A ""''/ ,

Albert Christensen» l
L»Hielsen» Marius Petersen» Vald»Andersen» Peter Jensen»

Morten Kristensen» Julius Olsen» Thorvald Larsen» Søren Sørensen«

———————oOo———————

Afskriftens rigtighed bekræftes»

FOR ROSKILDE AMTSRÅDSKREDS M» V»f. den ' // 19-Q.
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af

forhandlingsbogen før fredningsnævnet før Roskilde e*tsradstared*

år 1154 dea /4 Ultv i
ar* i/4f->§* Freaaiag af et SØM

t et uiaatrikuleret gade.jordsareal ved Rye

kirke

afsagt sålydende
k e n d e l s e .

Ved Rye kirke tr beliggende tt som parkeringsplads benyttet

umatrikuleret gadejordsareal, af granset mod nord tf kirkegardsmuren,

møå est a£ matr*ar* 1**fa af aye fey øg søga og *od syd øg vtet af d€*a
øfftntltgt Yt| til £3%jrt øåltåts SØM dette areal er indtegaet på ved«
hæftede kopi af inatrikulskortet med rødt*

I førbiadelse med dea alaiadelige frøånimg af mgivelåerne vtd
de danske landsbykirker er der af fredningsnævnet rejst spørgsmål øm

freftalag af det aøTate arøaåt dør ikkt @r ffiatrlkilereti øg ®ØA anta-

ges at tiliiere aye^SøEmermf søgntrådf før derred at hiaårefat det få
arealet opfsree bygninger, skure, boder, transformatorstationer, an-

bringes lye- eller telefoanaater eller ivrigt aøgttt der Jfciua virke
eJrøitmtjiae før klrkta ©lltr fcirkegåråta*

Dea 8/11 l§4f fear oveaaævate søgneråd madtrakrevet dtklmra^
tion om, at arealet frede», øg dan 15/9 1951 ̂ ar Roskilde amtsråd god-

kendt denne deklaration, søm imidlertid er afvist fra tingbogen, da

udstederen gavner tinglyst adkomst*

fer at sikre fredalag ved tinglysning iiar frtdmlngsnavntt
rejst denne sag øg har den 27/8 1994 afholdt møde veé lyt kirke, hvor-

til iadkaldelee er ekøt irtå bekeadtgerelae i øtiit»tiienaef løskilde

Dmgbladf Høskllå© îiâende øg Hoakilde SoelaldeAOlEvat dea 14/0 1954t
hvorhos præsten i Ryet gøgntradtt tg RosK:ilde amtsråd er særskilt

underrettet øm mødet*

Med fredaiagea er ikke freneat inåaigelse«



Da Iff kirke med nærmeste omgivelser skønnes at udgøre et ®m~

rådt af âta i lov om aaturfrt anlag mf 7/5 1157 l l i btgynånlnsa OM-
feaadltdt art, da ât øvrige kirken nærmest liggende arealer i vaaeat~
lig grad tir fredet ved frivilligt overenskomster med lodsejorne, og

da fredningen af det fornævnte areal som tt Isa i fredning af kirkens

omgivelser skønnes at være mf væsentlig betydning for sikring af kir-

kens og kirkegårdene nuværende smukke beliggenhed l landsbybillede t f
vil det fornævnte umatrikulerede gade j ord s ar e al i henliold til for-

wvatt lov« |§ l tg If vart at fruit sou foraafart*
Uadtr aagta ar dtr lagta tratatalagapåataada frtaaat»
Itttaltfearattlgat tr j&talgfctdarädtt for lyt̂ Soniitrmf sogn® og

frtdningaaævtttt for Roakildt aAtsrååtJterøts m* v*
f li i li t B t - t m a t a»

Dtt førE3vmtt ag fctskrtvnt parkt rlagaplada btaytttdt mma»
trlkulaatda gadt joråsmrt al veå Rye kirkt "b» r frtdta^ aaladaa at dtr

Ikka på dette må øf fart i feygniagtr9 ekmrtt feoåtrt traaaformatarata»

tioatr ©Har ligatadtf øj haller $abriagta ttltfoa^ tlltr lysmaøttr

tlltr ortrhovtdtt vtd âtttt fortt^gta aogttf af hvad art Jrøvnes kan,

dtr kam virkt akæmtttndt for kirkta elltr kirke gi rå tå«
Påtaltbtrtttigtt tr mtaighedsrådtt for 'Ryt«»Soantrup sogne og

frtdaiageaævatt for Boekildt amtsradøkreda m« v^

Aaga Selimiotø J »Martin Jeaata* Oarl iarata»

udskriftens rigtighta bekræftet*

FOH l»f^f dta
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