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REG. NR. /j't/3 ~
Justitsministeriets genpartpapir. Til skøder, skadesløsbreve, kvitteringer til udslettelse

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

2b mfl •. Dollerup. .
Akt: Skab nr.

(udfyldø. af domffl.,konfo,et)
Mtr. nr., ejerlav, sogn:
(i København kvarter)

eller (i de s0nderjydske lands-
dele) bd. og bl. i ting-
bogen, art. nr., ejerlav, •

sogn.

Købe~s } bo æl:
Kredltors p

Fremlagt i Fredningsnævnet for Viborg .
amtsrådskreds den 28/1 1952. "Anmelderens navn og bopæl (kontor):

Gade og hus nr.: Otto' Kiørbo~. Fredningsnævnet for
(hvor slldant findes)

Viborg' amtsrådskreds.
Stempel- og gebyrfri i
h. t. lov 140/37. Stempel: kr. øre.

Deklaration.
Georg Otvig Eriksen

Undertegnede/der er ejer af matr. nr. 2b

af Dolle rup by og sogn,
erklærer herved, at jeg af hensyn til Do11erup 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, eJler foretages nogen be-
plantning eJler andet, der nu ~ 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 mod syd
af kirkegårdsdiget og iøvrigt af en linie, der udgår fr a et punkt i det mod
nord gående skel mellem 20 og 21, 25 ID fra det nordre kirke dige
gående mod øst parallel med diget, til det rammer en mod nord
gående linie fra et punkt i det mod øst gående skel mellem 2b og
21, 25m fra det nordøstre hjørne af kirkegården parallel med det
østre dige s retning '0

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 Do llerup sogn, hver for
For fredningen kræver jeg ingen erstatning. sig.

26.okt •.uOlle rup ,den 1951.

Georg Otvig Eriksen.

Til vitterlighed:

S.Kristia nsen
provst
Låstrup pr.Skals.

G. Christensen
lærer

.J):) lle rup, Slcelhø j e.



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

FREDNINGSNÆVNET FOR VIBORG AMTSRADSKREDS.

Viborg, den 28 •.de.c. • 1951.

Otto Kiørboe. V. 'Rasmussen. Chr. Strandholdt.

Tinglyst i retskreds nr. 78: Vibo g købstad m.v.,
den 18.1.1952 •.
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Justitsministeriets genpartpapir. Til skøder, skadesløsbreve, kvitteringer til udslettelse
og andre påtegninger m. m. (vedr. fast ejendom).

Akt: Skab nr.
(a4fyld8S al dommeTkcntoTet)

Mtr. nr., ejerlav, sogn:
(i København kvarter) 1&21· .Dol l ara by

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

sogn.
'Jr.l.'t 1 rr.cla1npluønet tor
'ftbors atsrå wueda den .æ/l 1952.Anmelderens navn og bopæl (kontor):

Gade og hus nr.: Otto Uørboe. Fredningsnævnet for
(hvor sAd an t flndes)

Viborg amtsrådskreds,

016 ælll•.
o KøberS}

K d't bopæl:re lors

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

1'11. Deklaration.bu4 \;111' .len.en
Undertegneq6, der er ejer af matr. nr. 21

af DølleJup by OC sogn,
erklærer herved, at jeg af hensyn til Dollerup 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 be-
plantning eller andet, der nu kan eller senere kan virke skæmmende eller hæmmende for udsigten til
eller fra kirken eller kirkegården. 'Vest

Den del af min ejendom, som don fornævnte bestemmelse angår, begrænses mod •• t,Bord 6/
af kirkegårdsdiget og iøvrigt afllOd ",•• t at en l1a1&. delr mik fra t1rkeft3ea

25 • tra det .ord ..... tl'e bjel'De .t Inrkediget mod .y- o... _'tr.
ar. 2! parallel .ed det veatre dip t11 skellet melle. 21 Ol .'b,
aod ea" af en 11tJ1e. der udeAr trat nkellet 1. ., 0l ... t mell.
2b og 2l 25 • fra det •• tre dip parallel .ed dette t1l ..tellet-•• 11. 21 0l 4'b.. Ol aoJ 814 af dette skel,-

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 »O11s~u.p SOaa ..lirTel' t~
For fredningen kræver jeg ingen erstatning. et C.·

1»11.81'1IP ,den 26.Gkt. 1951.

l:'Im:l ~r. Jerusen.

Til vitterlighed:

A. Xria1J1an_ø
pro_..

U.trap pJ:. søla

G. r.hr1ataUOD
ler.r

Dollerap.Skelbøje.



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

FREDNINGSNÆVNET FOR VIBORG AMTSRADSKREDS.

Viborg,'den 28.4eo. 1951.

Otto Ilerbo.. T. Has.usaeD. Cb%. str~DdhOldt.
flng1yø 1 retskreds Ilr. 7St Vlborl k.bstad s.y.

de. lB.jan. 1952 •..., ...
B o l a.

I ' , '( li"
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og andre påtegninger m. m. (vedr. fast ejendom).

REG. NR. O l,. B~ .C ~ O

og SOaD.

• Købers }
K d't bopæl:re 10rs. .

Akt: Skab nr.
(u4fyldes af dommerkontoret)

Mtr. nr., ejerlav, sogn:
(i København kvarter) 2u Dolienp by

eller (i de sønderjydske lands-

dele) bd. og bl. i ting-
bogen, art. nr., ejerlav,

stlgn.
Pr&alea" 1 P'.tedain&a..... ne" tor Viborc
alltsrådakreds dea. 9/4 1952. . Anmelderens navn og bopæl (kontor):

Gade og hus nr.: Ot~on~rbo~.
(hvor sådant findes)

Fredningsnævnet for
Viborg amtsrådskreds.

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

Deklaration.
underm~~~PW~å 1fO~aÆ0Jt~E:~P sog.

af Dø 11erUT> by Og sogn,
erklærer nerveo, at1eg af hensyn til Dollel'UP kirkes frie beliggenhed overfor
fredningsnævnet for Viborg amtsrådskreds er indgået på, at der på den nedenfor nærmere beskrevne
del af l:t 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, eegrlefis8s fH9Q
af kirk~8årQ8Eiig9t eg iøvrigt"ftf er hel e 11. nr. 2u ~

så18s9il, som det fremg9r !tf det deklarationen vedhæftede bert. vn.
Påtaleberettiget med hensyn til den pålagte bestemmelse, der kan tinglyses på mift., ejendom,

er fredningsnævnet for Viborg amtsrådskreds samt JB~h pl'OTstiudvalgn for
For fredningen kræves jQø. ingen erstatning. R1nda-J'ørlyng herred.

Dollerup , den 19/12
Gunnar Christensen

tmd.Joh ••K.tarsen. H. Olsen.
Jen$en. Jf. Larsen.

1951.

I'.8r10tiel"D,Anders Dahlel'up Koed,
!t. Åre.trup. _lela

T~~Xxx Det tiltrædes, kt nærVæZ6nQe fr~dn1ftG8til~ ting.
1ys88 SOli se:rv1tutst1ftende p~ ejendommemØltr.nr. 2u
Do 11e rup by og soga ..

nrkemi&i steriet, den ll._ rtfJ 1952.P.M..V.
]i. 'R.

Aug. Roeøeø.
fm.



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

FREDNINGSNÆVNET FOR VIBORG AMTSRADSKREDS.

Viborg,'den 2O.m.arte 195'1v

Otto El" rboe • T. Rasmussen. Ohr. stra nOhold t.

!inllyøt 1 retskreds nr. 743, T:i.bQl'g købstad B.V.,
den 25.JJIir .195 ~•

•••••
H o llll •.

27.0G11S52
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Akt: Skab nr.
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Akt: Skab nr.
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