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Fredningen vedrører: Brørup Kirke
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Kav. br. 9a UQrhave,
Bl"ØI'Ul) &op.

Anmelderens navn og bopæl '(I('ont6r):

Fredningsnævnet for Ribe amtsrådskreds,
dommerkontoret, Holsted.

Fredningstilbud

Undertegnede b'S.'taD le.eD Hola'
tilbyder herved som ejer af matr. nr. 9.1

af aamaw by
~. sogn,

at lade nedennævnte areal af ovennævnte matr. nr. frede som nedenfor anført.

Arealet beskrives således: ID 111. ~. »6. JD •••• --It l...

"el.." ~._1, n_, rr. " lSId•• .,all .. tØ I .....

JreDle81, 1... hel. aftal... .. te...........
111-. .. JDaD ·oprøre. _Plncv 1 ,.

; { .~.~

•• V14.,. ;
Fredningen h/i lølgende omfang:
.l\realernc nlå ikke-"'ti"·lrf beplantes med højtvoksenlle icæert midiertidigt

j.

eller vedvarende, lige§om der heller ikke på arealerne må graves grus eller anbringes
~, ~ lO I l L

transformatorstationer, ledningsmaster o. lign., skure, udsalgssteder, boder, vogne til
beboelse, hønsegårde, møddinger eller andet, som kan virke gkæmmenC:le. ' .

~~øMJjIl"",*nøitat .. , ".' 0'

I.

I'

For fredningen kræver jeg ingen erstatning.
Jeg er indforstået med, at ovenstående fredningstilbud tinglyses på min ejendom

tnatr. nr. fa .af , ,;
8IUtIaw by ..... sogn

I

I ~

dog uden udgift for mig.



Påtaleherettiget i henhold til foranstående er fredningsnævnet for Ribe amt og

:Brørup kirkes menighedsråd, hver for sig eller i fore?ing.

Brørull ,den 19' juli 19 51.

Kristian J. Holst;

•• I

.,....
.. )

.! , .~. l -4 .) \ ~ j

Idet fredningsnævnet for Ribe amt modtager og godkender forans.tÅende frednings-
tilbud, bestemmes det, at tilbudet skal lyses som servitut på matr. nr.' 9!.

af .. ........
Surbave by :Brøru:;p sogn,

(k"dic,/ ~ d.. NV!.
~t1t'c7fi4'iAA>'tq.xmit&~WC

imtxudgør et landbrug. Det fredede areal ses indtegnet på
vedlagte kort, af hvilket en genpart bedes henlagt på akten. . <

Tinglysningen sker med rellervation af tidligere lyst pantegæld, servitutter og lign.,
hvorom henvises til ejendommens blad i tingbogen.

Fredningsnævnet for Ribe amt, den 3l'!le cember 195'1•
• •~. 'I, ,DI.J.

T'!)eI ... .,... ..__ •

"'WW""'''''',!I. '.' l l' • J 1 ••• 'l~i

Indført 1 dagbogen for retskreds nr. 88, Gørding"M~t"Her:reder,
den 5' februar 1952. . I"

• ,~ • J • '1 t' I I ol., •• lo •• ~

Lyst. Tingbog bd. Brørup III. Akt: skab D., nr. 612. I.;

Kort forevist.

'P" .•• .1.)
•• 1

. " •. 1

J a s t r u ll.

Ge~artens rigtighed bekræftes e '.!

FREONINC3SNÆVNET .• ',.
FOR d

RIBE AMTSRAAOSKREOS en 3 JUN 1954' ....!lJ1I)ltul 1~ ,.pl
, .'1, . l

.. I.

..
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Anmelderens navn og bopæl (kontor):Jfatr. Ia". 91 Ourbav.,
DrøN» 80&11. Fredningsnævnet for Ribe amtsrådskreds,

dommerkontoret, Holsted.

Fredningstilbud

Undertegnede Jør.,U Uhn ()'
'1 h . CV .'eAtI byder erved som ejer a matr. nr. 91

aC by

at lade nedennævnte areal aC ovennævnte matr. nr. Crede som nedMiMP'Wtørt.
sogn,

Arealet beskrives således:

.,1. I

~'redningen ·har Cølgende omfang:

...t\realerne må ikke bebygges eller beplantes med højtvoksende træer, niidlertiJ~gl
ell~r vedvarende, ligesom der hel}er i~ke på arealerne må graves grus eller anbringes
transCormatorstationer, ledningsmaster o. lign., skure, udsalgssteder~ bode~, vogne til
beboelse, hønsegår,de, møddinge! eller andet, som kan virke skæmmende.

·g~fGr_i.i

II,

For fredningen kræver jeg ingen erstatning. J , '

Jeg ,er indforstået med, at ovenstående fr~dningstilbud tinglyses p~ min ejendom
matr. nr.91 af

at..... by sogn

dog uden udgift for mig.
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Påtaleberettiget i henhold til foranstående er fredningsnævnet for Ribe amt og
menighedsråd, hver for sig eller i forening.Brørup

Brørup ,den 19' juli
;r. Ubre Olsen.

19 51.

Idet fredningsnævnet for Ribe amt modtager og godkender foranstå~ncie frednlngs-
tilbud, bestemmes det, at tilbudet skal lyses som servitut på matr. nr. 91

af
Surhave by Brørup sogn,

hvilket matr. nr. i forbindelse med mate. nr. 11, 5f, 911og 9l!
ibd. udgør et landbrug. Det fredede areal ses indtegnet på

vedlagte kort, af hvilket en genpart bedes henlagt på akten.

Tinglysningen sker med reservation af tidligere lyst pantegæld, servitutter og lign.,
hvorom henvises til ejendommens blad i tingbogen.

Fredningsnævnet for Ribe amt, den 31' december ,1.951.

;r a s t r u J?c
-'.

Indført 1 dagbogen for retskreds nr. 88, Gørding-Malt Herreder,
den 5· februar 1952.
Lyst. Tingbog bc1. Brørup III bl. 11 SUrhave, Akt: skab F. nr. 382.

Kort forevist.
;r a s t r u p.

----- ..
Ge~artens rigtighed bekræftes.

FREDNINGSNÆVNET
...f?R "

RIBE AMT;:'I"(ÅADSKREOS den
J' l' I i J .• J J'J Jo ..

3 JUN 1954 1.1'011" "
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REG. NR. -?:1981j , ::,'J

.. , •• Dr. 9» tJuI'bIYe,
......... OID.

Anme'derens navn og bopæl (kontor):

Fredningsnævnet for Ribe amtsrådskreds,
dommerkontoret, Ho/sted.

Fredningstilbud

Undertegnede JIIIJJU» klike 'Y. JIrø1'u.J ...........
tilbyder herved som ejer af matr. nr. ,.

af by

at lade nedennævnte areal af ovennævnte matr. nr. frede som ned~ørt.
sogn,

Arealet beskrives således: JIll•• ..-JA,. :'_ t:, _l ",'11,

l' ,

'II ,.. ··.l ' \

liLl .• , ,

. d'. "'"

,'I ,
Fredningen hil( føigende omfang ~
Arealerne må~ikke bebygges eller bep!antes med højtvoksendc. træer, midlerJdigt

( ... ~.: ,
eller vedvareIlde, ligesom der \teller ikke på areale.rne ~å gravt:s gru~, ~ll~r anbringes
transformatorstationer, ledningsmaster o. lign., skure, udsalgssteder, bodel',I,vogne ,til

, beboelse, hønsegårde. møddinger eller andet, som kan virke skærrimenå~" I ,:,, . . ,. . ~~': ',~.'....,·"'.":·~b••• 'i&UiWt "' .. ,', "" ·~':lj<,_l:,'.;·l
._ 'I ". 'l:, ' .. ,l '

". ,.,,:',.:- .. "t,

,l

I
"

dog uden udgift ~i~



Fredningsnævnet for Ribe amt, den l' februar 1952.
" .

'J a s t r u ],). ,
Det til trædes, a t nærværende frednings tilbud t,1nglyses som ser-vitutstif'tende ];låmatr. nr. 9:P Surhave By, Brøru],)Sogn, mert'følgende

forbehold. '_ ),1, :' o', '. ' "

Så længe den omhandlede ejendom - graverbo11g- 'med'stald, "'have oggårds];llads- administreres af de kirkelige mYndigneder; 'træffer'kil~e-ministeriet afgørelse om nyplacering af graverbOligens,~ygn1ngerz her-under tillige selve bYEge];llanen samt ti1~ygnifiger m.v.- og ombygnlnger,der ændrer graverboligens udseende, uanset fredningsdeklarationen.Kirkeministeriet, den 6' december 1951. "l,
P. M. V.

E~B~
Aug. Bossen

fIn.
Indført i dagbogen for retskreds nr. 88, GØrding-Malt Herreder,den 5' februar 19520 , '_
Lyst. Tingbog bd. Brøru];lIII.' Akt: skab'F;Kort forevist.
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Påtaleberettiget i henhold til foranstående er fredningsnævnet for Ribe amt og
Brørup menighedsråd, hver for sig eller i forening.

Brøru];l ,den 19' juni 19 51.
Asbjørn Schlosser. Peder Andersen. Hans ~ielsen. Karen l~ajbjerg.
Thomas Brllun. I!'redel~ygaard. R. A. Ra SIlIU ssen •

At oV6ustående ulmerskrifter er identisk med samtlige '
medlellifileraf BrønlD kirkes meniGhedsråd bekræftes herved.

Asbjørn SchlosserfOrll.lanltl.

Idet fredningsnævnet for Ribe amt modtager og godkencter foranstå~nde frednlngs~
tilbud, bestemmes det, at tilbudet skal lyses som servitut på matr. nr. 9p

af
Surhave by Brørup sogn,

bWJtEOCmat~ærz±3iWltBåmlllZlllI9llzma~z.x
mdxmtg.mzmzkmxlb~ Det fredede areal ses indtegnet på

vedlagte kort. af hvilket en genpart bedes henlagt på akten.

Tinglysningen sker med reservation af tidligere IYlt pantegæld, servitutter og lign.,
hvorom henvises til ejendommens blad i tingbogen.

nr'.· '383J~,·J j. J , ,",l .1(. ;

li, ' .(',.1 I l f

J a s t r u ];l.1M _ _ _ _ _ _

Gen];lartens r1gti~1ed bekræftes.
FREDNINGSNÆVNET

FOR
RIBE AMTSRAADSKRe;o~
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Rigtig kopi at matrikel kortet.
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