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REG. NR. d'/j/

U d iI k r i f t

af
OVERFREDNINGSNÆVNETS KENDELSESPROTOKOL.----------------------------------------

Aar 1942; den 28 Oktober, afsa~de Overfredningenævnet
paa Grundlag af mundtlig og skriftli~ Votering følgende

K e n d e l s e

i Sagen Nr. 480/41 vedr~ende Udvidelse af Kirkegasrden i Bogense.
Den af Naturfredninesnævnat for Odense Amtsrsadskrens

den 25.November 1941 trufne beslutninB er indanket for Overfred-
nlngsnævnet af uogense Menighediraad.

Ved den af Nævnet trufne Af~~else er det bl.a. bestemt,
at der ved Kirkegaardenø Udvidelse mod Nordøst paR et tilstødende,
, Kir!cen ,',tilhørende Areal, som mod Vest ender ved en Strand-
sti langs Y.atteeat, udenfor den nye Kirkegeerds Gærde sksl for-
blive et ~ælte paa mindst 20 m til den øverste Kant af Brinken
frit imod Vandet.

Det er navnlig imod denne B8øternmelse, at Menigheds-
raadet har rejøt Indvending, idet det er anført, at den tilbage-
hl1vende Del af Arealet vil hl1ve for smal navnlig mod Nordøst.

Overfranningsnævnet har oen l5.September 1942 afholdt
Aastedsm~e i Sagen pas det til KWægaerdøudvidels~n bestemte Are-
al og forhandlet med Meni812edsraedet og med 8yens Borgmester og
Medlemmer af Byraadet.

Efter Forhandlingen og eftel' BellJitt1gelse af det paagælden-
da Areal bellluttede Overfredningsnævnet at ændre Fredningsnævnets
Afg~else 8asledes, at den Del af Kirkens Areal, som ud imod Van-
det skal forrlive frit for Almenheden, afgrænses mod det til Kir-
kegaardpudvidelsen bestemte Areal ved en lige Linie, som dr8ges
fra det indre Hjørne ef den nuværende KirkeB8ardsmur imod Pladsen
med Mindestenen (ca. 15 m fra Overk8nten af Brinken mod Vandet)
til et Punkt paB den modstaaende Side af Arealet 12 m indenfor



•

~-
den nuv~ende grusede Strandstl~ Yderkant imod Vandet.

T h i ~ e 8 t e m m e s:
Den ef NeturfrednlnBsnævnet for Odense Amtsreadskreds

den 25.November 1941 trufne Beslutning vedrørende Udvidelse af
Kirkeg~~rden 1 Sogense ændres 1 Overensstemmelse med det
ende.

P.O.v.
Frederik V.Petersen.
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• REG.NR~o/)V

U d s k r i f t-----------------
af

OVERFREDNINGSNÆVNETS KENDELSESPROTOYOL.-----------------------------------------

Aar 1942, den 28.November, afsRgde Overfredningsnævnet
pas Grundla~ af mundtlig Votering følgende

T i l l æ g s - K e n d e l s e
til den af Nævnet den 28.0ktober 1942 afsagte Kendelse i sagen
Nr. 480/41 vedrørende Udvidelse af Kirkegaarden i Bogense:

Paata1eretten med Hen8~n til den servitut, som ved Over-
fredningsnævnets nævnte Kendelse er paalagt Bogense Kirkes Nord-
øst for Kirkegaarden 1igcende Areal, Matr.Nr. 38 af Bogense Køt-,
stads Markjorder, tilkommer NBturfredningsnævnet for Odense Amts-
raAnskreds.

P.o.v.
Frederik V.Petersen.
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UDSKRIFT
af

Forhandling~protokollen for Fredningsnævnet for
Odense Amtsraadskreds.

, Aar 1941, den 25.'November' KI.IO holdt FredningsnæVnet Møde i
Bogense.

Der foretoges:
.Nr~'40/1941: Pladsen øst for Bogense Kirkegaard.

Der fll'emlagdes:
. . . . . . . . . .

Formanden for Fredningsnævnet, Oivildommer Ringberg, 'Odense, det
':amts~aadsvalgte Medlem, Gaardejer Gørg.n Greve, Skalbjer~, og det af
Bogense Kommune valgte Medlem, Fisker Lau~.Pettersson, Bogense, var
mødt.

For Danmarks Naturfredningsforenings Lokalkomite mødte Arkitekt
A.Erikaen, Odense.

Bogense Menighedsraad mødte ·ved samtl'ige M~die'~e~" derunder
'Formånden Kredslæge Børresen, hvorhos S'agfører Mogensen mødte sammen
nift'd''Raadet •

For Bogense Byraad mødte Borgmester Fledelius samt 'flere Medlem-
,

mer, derun:der ~andsretssagfører A.Dala. ' " .
..,~"For Bogense Turistforening mødte Driftsbestyrer Andersen,Bogenee

og flere Medlemmer.
Bestyrelsen for Amts-og Bysygehuset i ~ogense m0dte ved Amts-

raadsmedlem N.Chr.Nielsen, Veflinge og Cigarfabrikant V.Nielsen,
:'Bogense, hvorhos Overlæge Nie.Holm, Bogense,var mødt.

Sagen blev gennemgaaet med de mødte og Omraadet beaigtigedeø.Det
oplystes af Borgmesteren, som foreviste et Matrikulskort over Byen,
~!t' Pladsen er Matr. Nr. 3.1. Bogense' Købstads' Markjorder. " '
. ' :.'OverYæge N.Holm fremsatte forskellige Bemærkninger' om, at

Pladsen i dens nuværende Tilstand har stor skønhedsMæssig Betydning
for Byens Borgere og for 'Turister, og at denne Skønhedsværdi vil for-

~, .. t 1- v ..l'ringes meget, hvis den bliver til Kirkegaard. Overlægen fremlagde:
,Notat· over det anførte.

Byraadet og Turistforeningen henholdt sig til deres skriftlige
lndlæg, Bilag 6,7 og 12.
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Kredslæge Børreaen bemærkede, at Bogense By har lejet Pladsen
af Menighedsraadet for en aarlig Leje af 200 Kr., og at Pladsen an-
vØndes som Sportsplads for Skolen. Menlghedsraa~et fremsætter Eratat-
n1ngakrav aaafremt Pladsen paalægges nogen Predningsservitut.

Arkitekt A.Erikaen bemærkede, at Pladsen er absolut ve+egnet til
Kirkegaard, men saadan Anvendelse af den vil forringe dens Vær
Publikum. Arkitekten tiltraadte Overlæge Holma Bemærkninger

Pastor Rasmussen bemærkede, at Ud8igten jo ikke bereves
da der efter Menighederaadets Plan bliver en bred Strimmel aab
Kysten, og allerede nu er det væsentlig fra denne Promenade Pub
nyd~r Udsigten.

Arkitekt Erikaen tilføjer, at de væsentlige Skønhedsværdie
blive bevarede, hvis der blot langs K~sten holdes et
frit, hvorefter den projekterede Kirkegaardsmur ikke kan
langt ude som den nuværende.

De mødte fratraadte, hvorefter Nævnet forhandlede:~Sage~ •.
Nævnets Medlemmer bemærkede, at Repræsentanter for Menighe. .~

under Besigtigelsen havde oplyst, at det var Hensigten at udlæg
Sti mellem Sygehusets Grund og den nye Kirkegaardamur~ ,aaaledeø
der blev Passage a~ denne Vej ud til Arken,~Ø6 at,der/ved Minde
vilde blive en Laage, saaledes at man ved at følg~ Veje~ forbi
huset kan gaa direkte ud til Stranden. Paa Anledning håvde Men
hederaadets Medlemmer derhos udtalt, at de ikke vilde mod$ætte

l
'~der blev en noget større Bræmme mellem Brinken mod Stranden og

nye Kirkegaardsmur.

I·

I

. .
Nævnets Medlemmer er enige om, at den væsentligste Skønhed

,J ~

paa Stedet er Udsigten over Havet, og at Almenhedens Sørste Int
maa være, at der skaffes bedst mulig Adgang til at nyde denne Skøn-
hedsværdl paa bekvem Maade. D~ disse Hensyn ikke krænk8e ved Menighede-
raadets Forslag, naar dette ændres som ovenfor antydet, tinder man ikke,
at der 1 Naturfredningslovens Bestemmelser. er Hjemmel til at ,hindre en
Udvidelse af Kirkegaarden mod Nordøst.

Nævnet trat derefter følgende Afgørelse: .," ,~""~::l~"I>!~ -.,;. i

Naturfredningsnævnet vil ikke modsætte sig den-at~Bogense Men1g-
hedøraad vedtagne Udvidelse af Kirkegaarden mod Nordøst ..pa..Vilkaar,
at der langs den nye K1rkegaards sydøstlige Side udlægges en Sti pas



mindst 3 Meters Breddet at der skaffes bekvem Adgang fra Vejen forbi
Syg~huset direkte ud 'til Brinken, og at det nye Kirkegaards-Gærde
sattes i en Afstand af mindst 20 Meter fra Brinkenø øverste Kant. Da
der ikke ved disse Indskrænkninger tilføjes Kirken Bom Gfundejer
nogen'økonomisk Skade, saa meget mere som den nuværende Mur ogsea
sikringeIDæssigt staar for nær ved Skrænten, findes der ikke Grundlag
for at tilkende nogen Erstatning.

Oplæst.
Sagen sluttet.
Mødet hævet.

Ringberg Jørgen Greve L.Pettersson
. . . . . . . . .
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