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REG. NR. /?~/
Justitsministeriets genpartpapir. Til skøder, skadesløsbreve, kvitteringer til udslettelse

og andre påtegninger m. m. (vedr. fast ejendom).

Akt: Skab nr.
(udfyldes af dommerkonlorel)Mtr. nr., ejerlav, sogn: 6a 1'11e 'b1 0l 110&8

(i København kvarter)
eller (i de søndenydske lands·
dele) bd. og b\. i ting-
bogen, art. nr., ejerlav,

sogn.

Pr_laet 1 :r.r.dJl1Jlg....-aet 1\)1' Tlbora
_"ar'dliIlaeaa deft 28.12.1951. Anmelderens navn og bopæl (kontor):

Gade og hus nr.: Otto n••bM.
(hvor sådant findes)

Købers } b I• O æ:
Kredltors p

Fredningsnævnet for
Viborg amtsrådskreds.

Stempel. og gebyrfri i
h. t. lov 140/37. Stempel: kr. øre.

Deklaration •
Undertegnede, der er ejer af matr. nr.

af 111. by Ol sogn,
erklærer hervea, at jeg af hensyn til Tl1e kirkes frie beliggenhed overfor
fredningsnævnet for Viborg amtsrådskreds er indgået på, at der på den nedenfor nærmere beskrevne
del af min ejendom ikke må ske nogen bebyggelse, varigt eller midlertidigt, eller foretages nogen beo
plantning eller andet, der nu kftTl eller senere kan virke skæmmende eller hæmmende for udsigten til
eller fra kirken eller kirkegården.

Den del af min ejendom, som den fornævnte bestemmelse angår, begrænses med
af kirkegårdsdiget og iøvrigt af bl ... ~.. aod .IR '11 de" .,d~. skel
af 6ft del'efte1' af eD 1181e. de~ .11_ 4et y•• '11ge ... 1&'1 6~
til det 'festlige hjer •• t øamu: os derett.r .. 4 .Ord 1 ... tsteBd
fra k1l'UPJ."dadl&ri 81 30 • ,al'-1111 .. 4 dette 111 d•• r.-.
de. &lord11p lI'a ... at clet fredede areal. d.r -ab ha b7"'lj-
60 • fl-a kil'tecAl'dens ••• tl1'1 b'.l'll. '1'1"1.%_" pl "-2" llO4 .....
1.4.1d.rl bede. et 81'•• 1 at €a, d.:r "&1'- •• at • rJn'ej••••
• .... 0& en 11ft1. udaAeade_d urd fra d•• ne 50 • ha det ••• ,.
k1rke41ae paralltll- •• d dette. indtll 4e.. J'.... lø:r1... 1 ~
... to.nliiiWG~V11iå1•• dv.t =4 =o%dbegr!!ne!!:! tI@t 1?@d•• r.a}. _...
tor l>Tf'aj. alt

således, som det fremgår af det deklarationen vedhæftede kort.
Påtaleberettiget med hensyn til den pålagte bestemmelse, der kan tinglyses på min ejendom,

er fredningsnævnet for Viborg amtsrådskreds samt menighedsrådet for
For fredningen kræver jeg ingen erstatning. nl. øe.a,h",.:r m '1&.

nl. ,den 14.ø'f'br.

B.b!''1 SaU% • .,Q.
1951.

Til vitterlighed:

Bar ald Jlana.n
øpep;r.at

A.Joba ..!lan •• m
pr•• "'.



Fredningsnævnet for Viborg amtsrådskreds modtager foranstående fredningstilbud, der vil

være at tinglyse på den forannævnte ejendom.

FREDNINGSNÆVNET FOR VIBORG AMTSRADSKREDS.

Viborg, den 1Vl ....,,,,.",,,ua. 1951.

,.. RMaua... 81'11D& " •• r".d.
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REG. NR. /?~/
Justitsministeriets genpartpapir. Til skøder, skadesløsbreve, kvitteringer til udslettelse

og andre påtegninger m. m. (vedr. fast ejendom).

Akt: Skab nr.
(ad fyldes af dommerkollforet)

Mtr. nr., ejerlav, sogn:
(i København kvarter)

eller (i de sønderJydske lands- 168
dele) bd. og bI. i ting-
bogen, art. nr" ejerlav,

sogn ..

an..Tl1e 'bI Ol .oø
Køoors }
K d't bopæl:re I ors

h.lal" 1 Ji:r.4.11l .... YUt tor T1bo!'eaab:'A'm.taeda dea æ 12 ):051 Anmelderens navn og bopæl (kontor):
Gade ug~'-rlr.:" • ..:; •. .

(hvor sådant findeS)" Ottonø.e. Fredningsnævnet for
Viborg amtsrådskreds.

Stempel- og gebyrfri i
h. t. lov 140/37. Stempel: kr. øre.

Deklaration.
Undertegnede, der er ejer af matr. nr. 14-

.:Ha 0& 6.

af :f,n.. . by 0l sogn,
erklæ~er Hef"ved,at Jeg af hensyn til 1'11. kirkes frie beliggenhed overfor
fredmngsnævnet for Viborg amtsrådskreds er indgået på, at der på den nedenfor nærmere beskrevne
del af min ejendom ikke må ske nogen bebyggelse, varigt eller midlertidigt, eller foretages nogen be-
plantning eller andet, der nu kan eller senere kan virke skæmmende eller hæmmende for udsigten til
eller fra kirken eller kirkegården.

Den del af min ejendom, som den fornævnte bestemmelse angår, bigneAiles mod _

af kirkegårtistligQt gg i@yrigl at- er et ar.al .t 1&1. der begøn••• at akelln

ud urdt:. sod ••• t og a04 164 ... t eø UDie. a.1' ~a aet •• "Up
.,arn. ar klrkeaird •• f.re!' IIOd syd ... %' 168 parallel ... det
....."11,e Qe1..

Ellfwldereet ar •• l .t Ea. 4er bep.na •• at urkvej - _4
"''''', b)'Yflj•• -.od. .,4 oS en 111l1e. 4e~ udelt fra .rne,••50 •
a04 ..... t til det BOrdY_t11ge b,.rne af 164.

således, som det fremgår af det deklarationen vedhæftede kort.
Påtaleberettiget med hensyn til den pålagte bestemmelse, der kan tinglyses på min ejendom,

er fredningsnævnet for Viborg amtsrådskreds samt menighedsrådet for
For fredningen kræver jeg ingen erstatning. nU _,••Il••r tOT aic.·
lre4ldq ••• Dl ikkewre til blaåer tO%, at .~.l'.Aat 1_

pt.J'er .t hu JA d.'t. tl1 eget b~. 1951.
'ftle ' 14.øoybJ'.

".ns .,-ør<l 11'1uen.

Til vitterlighed:

lal' ald Bauella.cøepræet
A.Joha.Kanaeø
pøvat.



Fredningsnævnet for Viborg amtsrådskreds modtager foranstående fredningstilbud, der vil
være at tinglyse på den forannævnte ejendom.

FREDNINGSNÆVNET FOR VIBORG AMTSRADSKREDS.

Viborg, den 'W\ b 1951.
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