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Ål' 1953, den llQ :J.U{'WJt~ ;:.l.1.'or:te;dcoV"(';1.·fr·,.~dl1J.ngG:'1l)vl1ct p{( GrundIng
a.f mundtlig 0e..~ ckriftlig vot (H'in,'?; .følg\ 11du

kondelfJ8
i sagen nr. 991/50 VGdrølfJncJC fr\Jr1n-lnc [!..f Gørlør::,c: kLd;:es \)InCivalsorc

r den af frcdninC;8n BVn(::t for :E' 1'0 d eri.1';: ~~hor:~ amt (5(W 22" Tl]ilj 1950
afsagte kendelse hedder det:

"r et cirkul~rL uf 26/1 1949 hur kizkeministcrict - i forståeloe
med statsmini st eriet - uc t,j1 t ~ u f; de'G mij ansen f·:omp:Jkrrwot l at de
n':ermest op mod ki:dr.erne (s:Dc'ciult dF) €::wrlo 1"ndfJby}::::t.l'kcr) li..gf()nCle
ubebye;gede aroaler ved frivillige ()YIJ1'onf::kom:-,te1' QrZlg'JS Y'ernF:t mod
n:erg~end.) bebyggelse oe sk-mrjrr:c-:J:'ldcindr(~tnin:;(:;l si',80m :::;pY'0jtchuso,

transfor-mo.torstation,n', t:::~.1r[lCCn, hØl1fh.:hwct:, skure o. 1i:~n.
r denne anledning h; r n~lV"nct •.:1'-(; (-)J' f1ocunpY':ust-JnD onn1{(; taget

spø!'gsml~lGt op til behu,ndl:i.nt: for[~·~v:i.dt Gørlr'F,\.J ki:rktl :..mgi~.I'.
Kirken er cm rom,msk kampIJ8tcnnbygn.i.ng~ SOrIl b~ide U(~YO.l:'tos og

c:ftol' Gin oelig2c;nhed •.::1' af ntoX' v'Byrji. 13e1'\d'ldt er' c3uno 1'::Lc11cIIlUlor.LuI'1
denB rigE;l rem c;'sancedEJkoration .P,": h vBl YinG,crnf::l.i FJki bot og c3 ens m'",z8t
s Ulu1ck~ al t orto.vl '.3.

Dc: [lrealor, dGr [~tød~r op til kil'ken, ·;:;r' f 1116 .:.nrJu ~ aJ.le LJ(::ligL}:md(~

i Gørløse by, Skeving0-G0rløu~ cognr
Nlatr. nr'. r7°<:. , (:jur: ar·bm., JohGo PCltc:csen,

" murp.r N. l? l!'l'Gd()Yikr~un;
" in (3t,;: 1.'1_,.11;';)1' :::;v. Cllr:i at ()n~~en;

" " 71,
62,
GO,
8a ,
Sd ,
2c,

7t,
5?r. OD 5S, ej Ul'~ 'Lørnr e:rffi ('S tC)!' Ej1'18I' C. Bf.::nt:'JOYl ae
ejoT: Sk~v.ineo-G0rløne knmmuno (Bkol~n).

" "
" " " hUf3~j Ol' l/EtuI', ~~arf-;(:n,

fl'U E. Pl'ang-[Jv(;)TIdsen og fru AZ(h~ ]i'redo:dkson?
hu~mJc::md Geore l\[otlliE:8Cn,

II " "
" " "
" "
" "

DiSSE: ejere h~r udtult Dig 8~led88:

Arbm. Johs. Petersen hr·..r tC) ~;kw.l'~; oe p:jt'BnkiJl: at bY,::':C'J et vasker
hus, i hvilk(·;t t'clld det mindste: af f.lkuY'ene vil bli.ve) tj\JJ:'TIfJt. IøvJ'igt
indvilger han i ik};c~ at ,;,nbri.nl::c; :3'k.lJmmcH!de :Lndl'r:;tningcr j. e11 n,f1:1tiJ,nd

af 5 m fra kiJke~~Tden.
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MUrE~rH. P. Frederiksen ind~Tilger .., i.kJ~(:: at c....nbJ:La{i;l; ~}k(Jir.r~r)nGc:
)'"I • d1n retn .Lnger mell em kirkeg;~ rrlen o:~: Git hus ~~[lmt!:Dljlll;lTI cL:mn'J og en

"I linie i forL:eng81 se af husot, pa!'~':,1101 aJt)o ki rket:'/1. den"

Installatør Sv. Chr'i st cms 0n ind vilgo1' i ij.;·v. G c, t ,-.-nol'ingf; Bk'efiJ mend c
indretnInger i en afstand af 10 m fra ki :t"JH:g;u'Clen.

Husejer Laur. Larsc:n inclvLlgcr i ikJi'o Ilt c.nLl'ing(; fJ}: D1U':, C:)il c]..,;' indret-
ninger mellem si t hUfJ og Jd.l'kegf:trden DLtm'~ lilellC:IIl rl'..:nnt..; 02: eYl :Lini\.; i
forl'13ngel se af hU8ot, pan·d,18l t rn(~d ti ·l'k8gf~:r'dcn.

Fru E. Pr,mg-SvcndDen og fru Agd.a Ii'r8duriKi3(:m, hucJIT:n:ndG. I',1u.tili(;sI;,:;11
og tømrerm8ster E. C. B,mt:z,en indv-Ll(;ur i j..kke at ~),nhr'in,';o;.·[':"errm.enrJr)

e, indretninger i en afstand af 10 m fra ]rir'b;,[:/lrcJiJn,
Nævnet tilt:r'33dor dir1so tilbud 02' t-.:m:Drk\::r, at dGI' :ikJ:,:; i'er d:olons

• vedkommende findes anledning til f·l t tr'.eff0 f'j')31'lige for;:Luct::tl t~lineer. "
H"evnet bJst emmer' her~Jft (~r~
"I det fo ran n -evnt,~ om:fiJ.nGill8 der i ',>:,.:8 ved Gø.cl 'O IOj, kb'ko a~bTing(-;~3

sk-emmende indretninger, hvorved forst:Js garager, drivhur.)(;1 bod...::r,
hønsehuse ae skure sarr.t indrotningl::n', dor kan virl\:o uhr~lå.igt i land-
skabet, s&som transformatorstationer og lc;dningsrnastel.~"

Dtmne. konde18e vil V.xH'U at 'l;inglyse :;Jom f30rvi tutsti.ft(,;nd e p:~i
følg0nde matr. numre Rf G0r10so by, Skavi.ngo-Gørløo0 80en: 72, 71, 62,
60, 8a, 8d og 20 + 57b + ,8.

P:3taleret har frcdningf3TI'''8vnet for ]'r'eduri:tsborg amt og mGnie;hods-
r~det for Gørløse kirkc:, hvo!' for sig el.J.'Jr i feroningi +~

Kendelsen er indankot af urbujdsnlaml Johe. Pet8r'~.;()n.
Overfredninesn-evnet hr.1.1'dun 14. april 1951 brjl:;':'gtiC8t du P;~;\2.Dld(md(J

nr'ealer og forhandlet meld d(;n 8.nkt..mde l)je:c og undre.: i 8i-L~(m int\)l",:fJSt,;-

-e:

If

~
l

•'l '

rede.
Det vedtoges at lude den nrbejdsmand Joh~c PcterG0n tilhørende

ejendom matr. nr. 72 af Gølløfl8 by, Sk.Bvi.ng8-G01'1'-1s() r~(\e:n, ud[:/1 af'
fredningen. Ejeren Grkl cl"ed(~ Dig viII i g til [;L t f j rnn,-:; ~;l:ul'uno VGa
ki l'keg~rdsmunm. Ma tr. nL 71 sffistdF.l., ti U1.øJ:'t.:nde I[lUr'Gl' lL 1\ Prf;deri k'-

sen, bør hcrefte:r ogfJ::l udg:i ~lf' fredninGen.
Det er 1·'on""tate:r'et 'lt m ':l.t Y' n 'I" 61 c-'l'l'<"'td'" der"j ·J:.'o'r'''n''·!:1''· rnpiJr.. I ) .. ,c .l ( •• J- o ....-::. jo".J .L.O."'" ! ) " ... o , _.. _ ....... .1..... c,.. 1..., ,)

ffi5. tr. nr. 8a smstds. ud.::;ør en land8 j endom, nu t:Llh91 m'-llJ g~)1d c j l;;r
Viggo Laustsen, er b':Jligc(:nCrj or' til }:irkoe/lrrlen, hvo:r.'foJ' dut for d(;in

østlig~ dels vodkommu:nde- d~ 'l.S. (.JTI b:r"BITII,(.J af C2. 10 ID ,-. bør v':ert: om-
fattet uf frudningcn. -Ejel'()'1 hu,r tiltl.'~idt dennG udvil..l.olB8 af fredninOJ-
om:r'3dGt. Det ":1' liD01ud0fJ konf;tatj';;rdt, at de i koJndolc(m n.cvnto ejcm-
domme;matJ:'. nr. 5'7b og 20 fJmstds. tilhøren'3r; t0rr.rurm,;f'tr;r };jn(::I' C.
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Bentzen ligger udenfor dot omrade, som fr~dning8nDvnot h~r tllsiCtct
at fl'ede, hvorfor de bør udg8 af fxedningen.

Da overfr~dningE:;n::.evn(;t iøvligt kc.n tiltrDc10 Of:t i k'":"!.1dol[~0nunføl'te,
vil d enno v:n1'e at stad f::est e mGd dG af d: t for b,nst,] '..m(uJ følg .nd c ændl"'in-

';(.Jo

gere De fredede o'r00.1e1' er' \Tist pi.. et }~OI't ny. ]'1'. 1~'~4,f:Jom(jr' v0dh:et'-
tet n~rv:erende kendelse.

Thi best emmef.~~
Den af fredningsn.:evnet for .E1rederiksbore; <-tæt dun 2(,:. maj 1950 af-

sagte kend else vfJdrørend e frc;dninc af Gør10 :::~ekil kes omgi vel f.·~orf3taCJ-
f'llstes med de uf det fo:r'anot;'jemd,; fnlgende ~'8ndJ:'il1g8r.
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REG. NR.
,

o \3 \ C3. oo o
KENDELSE

afsagt den 22' maj 1950
af fredningsnævnet for Frederiksborg amt.

I et cirkulære af 26/1 1949 har Kirkeministeriet - i for-
staaelse med 'Statsministeriet - udtalt, at det maa anses som paa-
krævet, at de nærmest op mod kirkerne (specielt de gamle landsby-
kirker) liggende ubebyggede arealer ved frivillige overenskomster

~ søges værnet mod nærgaaende bebyggelse og skæmmende indretninger
saasom sprøjtehuse, transformatorstationer, garager, hønsehuse,

ee skure o.lign,
I denne anledning har nævnet efter sognepræstens ønske

taget spørgsmaalet op til behandling forsaavidt Gørløse kirke----angaar,
Kirken er en r~mansk kampestensbygning, som baade udvortes

og efter sin beliggenhed er af stor værdir Bekendt er dens kalk-
malerier, dens rige renæssancedekoration paa hvælvingerne i skibet
og dens meget smukke altertavle,

De arealer~ der støder op til kirken, er følgende, alle be-
Ir liggende i Gørløse by, Skævinge-Gørløse sogn:

Matr,nr, 72, ejer: arbm. Johs. Petersen,

" " 71,
62,
60,

n installatør Sv, Christensen,
" murer N,P.Frederiksen,

" "
" " " husejer Laur~ Larsen,

" " 8a, " fru E. Prang-Svendsen og fru Agda Frederiksen,
husmand Georg Mathiesen," " Bd, "

" " 2c, 57b og 58, ejer tømrermester Ejner C6Bentzen og
7t, ejer Skævinge-Gørløse kommune (skolen)." "

Disse ejere har udtalt sig såaledes:
Arbm. Johs, Petersen har to skure og paatænker at bygge et

vaskehus, i hvilket fald det mindste af skurene vil blive fjernet,



I~vrigt indvilger han i ikke at anbringe skæmrnende indretninger
i en afstand af 5 m fra kirkegaarden.

Murer H.P.Frederiksen indvilger i ikke at anbringe skæmmende
indretninger mellem kirkegaarden og sit hus samt mellem denne og
en linie i forlængelse af huset, parallel med kirkegaarden.

'Installatør Sv. Christensen indvilger i ikke at anbringe
sk~mmende indretninger 1 en afstand af 10 m fra k1rkegaarden.

I

Husejer Laur. Larsen indvilger i ikke at anbringe skæmmende
indretninger mellem sit hus og kirkegaarden samt mellem denne
~g en linie i forlængelse af huset, parallelt med kirkegaarden.

Fru E. Prang-Svendsen og fru Agda Frederiksen, husmand
G, Mathiesen og tømrermester E.C.Bentzen indvilger i ikke at
anbringe skæmmende inirretninger i en afstand af 10 m fra
kirkegaarden.

Nævnet tiltræder disse tilbud og bemærker, at der ikke for
skolens vedkommende findes anledning til at træffe særlige for-
anstaltninger,

Herefter bestemmes:

I det foran nævnte omfang maa der ikke ved Gørløse kirke Bn-

• bringes skæmmende indretninger, hvorved forstaas garager, driv-
huse, boder, hønsehuse og skure samt indretninger, der kan virke
uheldigt i landskabet, saasom transformatorstationer og lednings-
master,

Denne kendelse vil være at tinglyse som servitutstiftende
paa følgende matr. numre af Gørløse by, Skævinge-Gørløse sogn:
72, 71, 62, 60, Sa, Sd og 2 c + 57 b + 58.

Paataleret har fredningsnævnet for Frederiksborg amt og
menighedsraadet for Gørløse kirke, hver for sig eller i forening.

J. L. Buch. Carl Poulsen. Kaj S. Larsen.

Ændringer i eller omstødelse af denne
kendelse kan kun kræves, hvis den inde ..
4 uger indankes for Overfredningsnævnet,
Sloteh@lmegade 10, 'København K.
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DISPENSATIONER>

Afgørelser - Reg. nr.: 01319.00

Dispensationer i perioden: 02-09-1987



Naturfredningsnævnet
lor

Prederiksborc IImts nordligt
• frednincskreds
~leblVevej 1,2970 Hørsbolm

ru. (02) 861550

Udskrift af
fredningsprotokol tEG. NR. 13/~

':Jet;" .,',
iJkovQ og N~t~;~tY]"eiS6.

Ar 1987, den 2. september kl. 9.30 afholdt fredningsnævnet for

Frederiksborg amts nordlige fredningskreds møde i Gørløse under le-

delse af formanden, dommer P. H. Raaschou og med Jann Andreasen og

• Bent Christoffersen som udpegede nævnsmedlemmer.

Der foretoges:

F.S. 80/1987 Behandling af andragende

om tilladelse til opførelse af en ser-

vicebygning med mødelokale på ejendom-

men matr. nr. 8 h Gørløse, der er omfat-

tet af kirkefredning.

For Hovedstadsrådet mødte Ole Nørgaard.

For Danmarks Naturfredningsforenings lokalkomite mødte Mai

Amundsen.

For Skævinge kommunes tekniske forvaltning mødte Ole Pedersen.
e
•e

For Gørløse menighedsråd mødte formanden, Lis Rasmussen samt

medlemmerne Aksel Johansen, Birthe Christensen og Addis Lynge.

For Helsingør stiftsøvrighed mødte museumsinspektør Robert

Egevang.

For provstiudvalget mødte Ole Thøstesen.

Den projekterende arkitekt Ejvind Knudsen var mødt.

Nævnsformanden redegjorde for fredningsbestemmelserne.

Arkitekt Ejvind Knudsen forelagde projektet. Han oplyste

derunder, at placeringen af bygningen tildels i det fredede bælte

skyldes hans misforståelse af dettes placering. Der blev i slutnin-

gen af 70-erne tilkøbt yderligere areal til kirkegården, og han reg-

nede med, at fredningsbæltet lå uden om dette nye areal i stedet

for, som det er tilfældet tværs gennem kirkegårdsarealet. Der er
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teknisk ikke noget i vejen for at placere bygningen uden for det

fredede areal, men en sådan placering kræver velvilje fra kommunen,

der ejer det tilstødende areal. Det bliver nødvendigt at købe en

del af dette.

Ole Nørgaard redegjorde for Overfredningsnævnets praksis med

hensyn til kirkefredninger samt for reglerne om fredningers ophæ-

velse. Han fandt, at bygningen bør placeres uden for det fredede

e bælte.
Mai Amundsen ligeledes.

• Robert Egevang tilkendegav betænkelighed ved en placering i

det fredede bælte.

Ole Pedersen redegjorde for teknisk forvaltnings indstilling

til eventuelt salg af jord og beplantning i et nyt bælte.

Nævnsformanden tilkendegav nævnets opfattelse af fredningsbe-

stemmeIsen og den projekterede bygnings placering og udformning

i forhold til bestemmelsen.

Da såvidt var passeret tilkendegav arkitekt Ejvind Knudsen,

at han vil søge at placere bygningen uden for det fredede bælte,

e
e
•

og han tilbagekalder derfor sagens behandling i fredningsnævnet.

Udskriftens rigtighed bekræftes.

Hørsholm, den 4. september 1987

kt &dr-
Lil~elstr~

ass.
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