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. I et cirkulære af 26. januar 1949 har Kirkeministeriet
i forstaaelse med Statsministeriet _ udtalt ønske om, at kir-

.
"

kernes og kirkegaardenes omgivelser kommer til at fremtræde eaa

l

smukt og værdigt som muligt, specielt saaledes at skæmmende bebyggelser, saasom sprøjtehuse, transfor~atoretationer,

•

garager,

hønsehuse, skure o. lign ikke anbringes saa nær ved kirken (kirkegaarden), at skonhedsværdier gaar tabt eller kirkelige interesser
krr,)nkes.
I denne anledning har nævnet - efter forhandling med provsten, sognepræste~, manighedsraadet og kirkeværgen - behandlet
spørgsmaalet forsaavidt Nødebo kirke angaar.
Donne kirktJ (en rotiians'k
'!.tampestensbygning)
hører - trods
sin lidenhed - paa grund af sin beliggenhed og sit ydre' til de
smukkeste af vore gamle landsbykirker.

Dette gelder ikke blot

kirkens ydre, men ogsaa dens indre, der paa grund af sine ejendommelige kalkmalerier og sin altertavle (J. Roed) og alterskab

•

(formentlig hidrørende fra Esrum kloster) i sjælden grad bærer
præg af harmonisk skønhed.
Kirkens oprindelige taarn blev desværre nedrevet før reformationen, hvoreftur der i 1739 paa kirkens vestlige tag blev anbragt et spir af træ, der-bryder kirkons harmoni og virker i strid'
med kirkens baade hjemlige og internationale renomm~.

Dette spir

kunde (efter hvad der er oplyst for nævnet) - paa privat~~nitiativvære blevet afløst af et nyt stentaarn, hvis ikke Nationalmusæet
(med histo~isk begrundelse) og Kirkeministeriet

(hvis motiver

ikke kendes) havde modsat sig det.
Imidlertid or dot tillige oplyst for nævnet, at menighedsraadet ønsker, saasnart du økonomiske forhold tillader det, at
lade spiret, dGr nu paa erund af sin lyse farve virker særlig
disharmonisk, faa en mørk farve.

Nævnet kan i høj grad tiltræde dette ønske.
Foruden offentlige veje omgives kirken kun direkte af eet
areal, matr. nr. 16 a, der efter tingbogen tilhører kirken.
Endvidere findes mod syd (med vej mellem arealet og kirken) et
jordstykke, paa hvilket jordstykke der ligger et skur, hvis
fjornelse vilde være ønskelig, og fra hvilket der haves en smuk
udsigt til kirken.
Arealot angives at tilhøre Esbønderup-Nødebo
dog ikke har nogen tinglyst adkomst.

kommune, der

Nævnet henstiller til kom-

munen - i egen og i kirkens interesse - at drage omsorg for at

•

faa sin adkomst formelt i orden.
Paa kirkens areal findes en gammel klokkerbolig, der oprindelig synes at have staaet i god samklang med kirken, men nu paa
grund af ælde og brøstfældighed
Det.bemærke~,

skønnes at være faldefærdig.

at de tæt ved kirken staaende, ejendommelige

gamle hængeaske er fredet ved særlig deklaration af 22' august

----

19390

Efter forhandling med sogneraadet og menighedsraadct
bestemmes herefter følgende:
Paa kirkens areal (matr. nr. 16 a) nord for kirken (her-

under det gamle klokkerhus) og trekanten ved indgangen til kirken samt jordstrimlen langs det søndre dige (parkeringsplads)
maa skæmmende indretninger ikke anbringes.
Det samme gfelder med hensyn til kommunens arøal ved vejhjørnet syd for kirken.
I
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Ved skæmmende indretninger forstaas garager, drivhuse, boder,
hønsehuse, skure, retirader, sprøjtehuse, transformatorstationer,

[

ledningsmaster o. lign.

I

Denne kendelse vil være at tinglyse som ser~itutstiftende
paa matr. ~.

16 a af Nødebo by, Esbønderup-Nødebo

sogn •

.Paataleret har fredningsnævnet for Frederiksborg

amt og me_

nighedsraadet for Nødebo kirke, hver for sig eller i forening,
J. L~ Buch.
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K.

Jensen.

C.

Poulsen.

Ændringer i eller Omstødelse af denne Kendelse kan
kun kræves, hvis den inden 4 Uger indankes for
Overfredningsnævnet, Slotsholmsgade 10, København K.

