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REG. NR. /1"/
Justitsministeriets genpartpapir. Til skøder, skadesløsbrev e, kvitteringer til udslettelse

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

Mtr. nr., ejerlav, sogn:
(i København kvarter) 7. mfl.. "olling by

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

sogn.

oe; $Op.
Købers }
K dOt bopæl:re lors

Akt: Skab nr.
(ud/Yldes af dommerkontoret)

h.ldlll' 1 )~dlling f41:J:vnet tOl' Viborg~1I~1ft~ ~tie t (~\tn 9.'~.~~~52. Anmelderens navn og bopæl (kontor):
(hvor ~åd.nl findes) Otto .t{1ørl:~otot. Fredningsnævnet for

Stempel- og gebyrfri i Viborg amtsrådskreds.
h. t. lov 140/37.

Stempel: kr. øre.

Deklaration.
Undertegnede, der er ejer af matr. nr. 7a. 'lb, Se

d ~~q ~ ~
erklærer herved, at jeg af hensyn til 'II! 1101 k' k f' b l' h d f'f d . f .,.G .,.nl Ir es ne e Iggen e over or
re nmgs?æv~et or ~iborg .amtsrådskreds er mdgaet på, at der på den nedenfor nærmere beskrevne

del af. mm ejendom Ikke ma ske nogen bebyggelse, varigt eller midlertidigt, eller foretages nogen be-
plantmng 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 begrænses ITI08
af kirkegårdsdiget og iøvrigt af '.od syd at stellet ••11em 7. og lEo 0'••

l1Jl1. i fOl'1all&el. af d~tte ove%'aet ..veje. _..nr. 7. og en de1. at
8e•• ;xi "e.t af ekellet .elle. 78 og l~ ••• d ao:rdat eD 1101. lld-
p.no. 170 • trd. det s;d_a'tl. tl".%I1. 198 tra dette _el "1akelr.'"
pi. $kellet over 7&, 4&llt.".jen over 7a, Tb 0& 50 • 11ldOft:r8e o,
lIod øst af ea 1181. genne. de. ~:ruYtlte 11D18. ød.pUltIet ud 81d
psl'lillel _4 akellet 10~tl1 7b tl1 det frede4e .u,~. 814&1''' ••

hedalapn akal ikke be:re til blnde% tor opf'.relee ved .., do
a~ de b1lftlqU •• jel'•• 8ua'1 •• dwndtg. tl1 &t%den8 drtft. ellelJ
tl1 flyt.1D& af pro •• hen pi det ttede areal "Bt to%'•• t..ejea.
:Den.tal ej hellu Vli8 til b1ader to't øptøre18e at bebtHla._._ paarealet ••at tor ~je. tor .j.%8 eller ••de3ere at ,Ard.D.

'Porlnden ept.re1ft af 4e .-.at, bygningeJ: etal eje:r •• tor-
~dl .... pøzo ..... 1e, _4 tredlllD.llblmet.Det fred9ltareal fremgår
~"""'f det deklarationen vedhæftede kort .

.Påtaleberettiget med hensyn til den pålagte bestemmelse, der kan tinglyses på min ejendom
er fredmngsnævnet for Viborg amtsråds kreds samt menighedsrådet for '

For fredningen kræver jeg ingen erstatning. Tol.1ing lSOBIl,bv1t1.'tor siE

1951.

Til vitterlighed:

llar1ua Vestel'lål'd.
gå:td:,i'jer

11_ JesperaeD
øopepr.at.



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

FREDNINGSNÆVNET FOR VIBORG AMTSRADSKREDS.

Viborg, den

Otto n.rboe.
1951.t:-.'& dec.

V. R ,..ea.

:!.~~:Jkl'e~i~~r. 77 t SkiVii Itei:HI'tad - ••• J
'len, ;2'6.2.1952 •

r.l.~f;.Anders.n
løJt.
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....; Akt: Skab nr.
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