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Justitsministeriets genpartpapir. Til skøder, skadesløsbreve, kvitteringer til udslettelse
og andre påtegninger m m. (vedr. fast ej,endom).

J. • I •

: ) l j

,og
1_8Puur ø qI.[

'I
sogn. ,

Købers } bo æl'
Kr.editors p. ,

Akt~ Skab' nr.
(otifyldes .., dommerMn'orer)

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

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

. sogn.

:tre.lugt 'l.Ih'edninganatvnet for V1bo~ -' - •
&lItsrådskreda den 12.7.1952. 'Anmelderens navn og bopæl (kontor):

Gade og hus'nr.: otto Kilitr'Loe.
(hvor sådant finde!) Fredningsnævnet for

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

Deklal'ation.
men1ghedaråd for Jnur BOla

Undertegnedo/ der er ejer af matr. nr. l,!

, ' a dto.at):
af hul:' Præstegård m;m. by hm' sogaedog udel1 'ia&11~
erklærer herved, at Pø: af hensyn til l'I:1ur:, kirkes frie beliggenhed overfor
fredningmvnet for Viborg amtsrådskreds er indgået på, at der på den nedenfor nærmere beskrevne
del af RHfto ejendom ikke må ske nogen bebyggelse, varigt eller midlertidigt, eller foretages nogen be-
plantning eller andet, der nu mm eller senere kan virke skæmmende eller hæmmende for udsigten til
eller fra kirken eller kirkegården.

Den del af =ejendom, som den fornævnte bestemmelse angår, begrænses mod
af kirkegårdsdigot og i~f udgørso løvrl&t at præstegårdeaB ha~e.m.nr.

l,!

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 a,mts~ådskreds sa~t ~RÆMip1lQ'YlJtlWlvJ4get fOl'
For fredmngen kræv6 ies Ingen erstatnmg. 38111ng herreder.

, den 22.novbr. 1951.Fu.Ul:'

Ellaa SerenseD. Orla Delsgård. Har.s Mulvad. J'ens ICr.Mtkkeløen. 'Ifiels Kr. 51e18 en. Peter ,-::,;,Jl,erg. l'11els Hvid.> XriBf1an 'Baug~~
»It tlltræa.a, at nærvær ende trS<J111l'1(lSWlklaratloa t1ng11seaa. eer'Yltutstlftende på matr.nr. l,!. l!i1uz. p1'88SteaArd m.II., PuUl'

Til vitterlighed: 801lltæ8d tølgende forbehold.
"'S læ.. den til præst~el!lhedet hørende b.... d aArda-

plada Kalllt den del af p1'sstegArdene areal. ~er Uggft 1
UJllddelbal:' '11Jm~D1D& hertil, aålllnlstrerfi. at de t1rtel1ge ayn.
dl&bedel', tra:tfel' ktrk.ln1sterlet atprel.e O. lf,1Placerlnc at
præstegård.Da 'bllDlnger,hcruader tillige ael.- '11Iep1811" aamt
tllb1gnlngel' a.a.IC .. bY&Dll'lIe1', del' andrer pra'atep:rdene 'Udaaende,
~.ee' tredDiagldeklaratlonea.

nrltell.1111ster1et, den l6.ap:r11 1952-P.M.V.
E.B.,

J. Bengt8son.

Jensen & Kleldskov. A/S, Købcnh ....n.
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Fredningsnævnet for Viborg amtsrådskreds modtager foranstående fredningstilbud, der vil
være at tinglyse på den forannævnte ejendom. meddet af kirke.lllisteriet 8tillede
forbehold.
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FREDNINGSNÆVNET FOR VIBORG AMTSRÅDSKREDS~ I. ,t j,.

Viborg, den 3.juni

otto IlerboG•. V. Rasmussen.
'.1 !: . H

195'" ..

c. Svarr.~"
I"

l j ll. I, l {

\ t " ..I,,~~:l

~1nglyat i retsKreds nr. 77 Skive købstad ••~.~ dea
28.6.1952. ., ~
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REG. NR. /I'/Y
Justitsministeriets genpartpapir. Til skøder, skadesløsbreve, kvitteringer til udslettelse

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

Akt: Skab nr.
(udfyldes af dommerkontoret)

Mtr. nr., ejerlav, sogn:
(i København kvarter) lr lttur ø og sogn

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

sogn.

Købers } b I. o æ:
Kredltors p

Fre.lagt 1 tredDingsnæYnet tor
aatszådskreds den 12.7.1952.

Gade og hus nr.:
(hvor sådant findes) Otto X1ørboe.

Stempel· og gebyrfri i
h. t. lov 140/37.

Viborg
}U1melderens navn og bopæl (kontor>:

Fredningsnævnet for
Viborg amtsrådskreds .

Stempel: kr. øre.

Deklaration.
Undertegnede, der er ejer af matr. nr. lr' Fuur præstegård m.m.

af by hUl' sogn,
erklærer herved, at jeg af hensyn til Juur 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 Jtan virke skæmmende eller hæmmende for udsigten til
eller fra kirken eller kirkegården.

Den del af min ejendom, som den fornævnte bestemmelse angår, begræøses med
aE kirkegårdsåiget og il1ly!igt ~ er beliggende om.Id. rkegårdens nordre og

vestre b~ørne og begrænses af eB linie. der udgår fra et punkt,
på det 81dlige skel at debne del af 1r 1 en afstand fra det østlige
skel at '5 Dl og går mod nord parallel-med dette skel, til det rammer
en 11n1e. der udgår fra et punkt 1 det østlige skel 35 m fra det
aærmeste hjørne 1 syd, "lnke1ret på skellet mod vest

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 FIlur soga.bver tor sig.
For fredningen kræver jeg ingen erstatning .

, den 22.l1ovbr. 1951.Fuur

J~ns Mortensea.

Til vitterlighed:

K1"1stian Hauge
sognerAdsfmd.

3eas 1%. Mikkelsengårdejer.



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

FREDNINGSNÆVNET FOR VIBORG AMTSRADSKREDS.

Viborg, den , • ~ 't.'mi 195".

Otto nørboe. V. Hasmussen. IC. SVarre t

Tinglyst 1 retslrredø nr •. 77. ~ki.•e købstad m.v.
den 28.~uni 1952•

• • • • •
!rage Ander senkat.

•



Justitsministeriets genpartpapir. Til skøder, skadesløsbreve, kvitteringer til udslettelse
og andre påtegninger m. m. (vedr. fast ejendom).

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

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

sogn.

4a,mfl. Fuur ,M o~ 80sa.
Købers }
K d·t bopæl:re ~ ors .

Akt: Skab nr.
(udfyldes af dommerlrontoret)

!re.last 1 tredØlngøwøvnet for
amtsridskreds d.12.7.1gSZ

Gade og hus nr.: Otto X1ørboe.
(hvor sådant flndes)

Viborg
Anmelderens navn og bopæl (kontor):

Fredningsnævnet .for
Viborg amtsrådskreds.

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

Stempel: kr. øre.

Deklaration.
Undertegnede, der er ejer af matr. nr. 4a 5b l"Zo.:l.,.1'lt8db, ,,,IQ\MI,; \

af hur præstegår d la.l1. by fuur sogn,
erklærer herved, at jeg af hensyn til l'uur 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 kafl- 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 æeå
al-Jdrkegårdsdiget gg ie't'Figt af udgør den del af d. fornævnte m.nr.e, der mod
nord og nordvest begrænse. af skellet mod 4ap, endvidere mod nord
af kirkegårdsdlget og skellet mod 5p og l361g og 1øvr1gt at skellet
.od de to kommunevej e øst og ves", om kirkea, samt i syd a-r det
koamuneRl tilhørende. m.ar. 138.t! (lægeboligen). Den -rornæTnte fred.
n1n&skal ikke ~e til hinder for anbringelse at bygninger. der
er nødvendige for gårdens drift.

Under 'fre dnil'lgea er endv! dere inddraget et areal at 4a vest
tor kirkeR. der begrænse. at en linie, der udgår tra det nordlige
akel af dette tI.nr •. 8i35 • fra det østre skel og sår parallel med
k1rkediget. til det rammer en li.le. der udgår fra det eøtligeskel m.od vest udfor det sydvestre hjørne at diget, 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 ~
F f d . k ". JlUUl' sogn.hver for sig.or re nmgen ræver Jeg mgen erstatmng.

Yuur ,den 22 •.nOT. 1951.

Ans Chr. Christensen.

Til vitterlighed:

Kristian Hauge
.ognerå da:tmd.

Eliae Bør ensen
sognepræst.



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

FREDNINGSNÆVNET FOR VIBORG AMTSRADSKREDS.

Viborg,-den ., ••j'UDi - 195~

Otto l1erboe. v. Rasausseu. K. Svarre.
Indført 1 dagbogen .for retskreds nr. 77, Skive keb-

. stad m.v., den 28.6.1952 •

••••••
!age Andersen

kat.

•



I
I
I . O-t
I
I

\: -Il

~ l
(~ I
"

I

~
l'

o,
l.
I

l!,
~:
f
II
~
l" et
~f
l,

t
'~

l
I

,i

~I, •~l

II,

l~~

I~'

[
\.

, ,
~

I, . ,

l·

~ e
t\

Restllllo,s-
ronnal.,

l'
D

l

REG. NR. /J/~
Justitsministeriets genpartpapir. Til skøder, skadesløsbrev e, kvitteringer til udslettelse

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

Id.

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

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

. sogn.

Jr •• lalt 1 JredD1Dg~.t
a.tsrld.k~.ds d.12.7.1952

Gade og hus nr.: otto nø:tboe.
(hvor sådanl findes)

5p mfl. Pu11% • og SOlD.
Købers }
K d·t bopæl:re lors .

Akt: Skall nr.
(o4fyldes eJ domm<l,",nto, .. )

tor V1bora
Anmelderens na~n ~g bopæl (kontor):

Fredningsnævnet for
Viborg amtsrådskreds.Stempel- og gebyrfri i

h. t. lov 140/37.
Stempel: kr. øre.

Deklal'alion.
undelll'j3tl}~~Si~~r~9~a~~r5;~~e11 og 4ap aaamt5,!

af hla Dl'æstegArd a.ia. by luur sogn,
erkrærer helved, a1M af hensyn til Pu.ur kirkes frie beliggenhed overfor
frednin~ævnet for Viborg amtsråds~~ indgået på, at der på den nedenfor nærmere beskrevne
del af J;t»ft' ejendom ikke må ske noi€iilifeoyggelse, 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 m ejendom, som den fornævnte bestemmelse angår, hegrællses mod-
af kirkegånlsdiget og iøvrigHtf de fire DllYllt. a.llr.e 1 dere. helh.d.

således, som det fremgår af dpt deklarati91lBD ved hæftede kgrt.
Påtaleberettiget med hensyn til den pålagte bestemmelse, der kan tinglyses på min ejendom,

er fredningsnævnet for Viborg amtsrådskreds samt ft~~fip~OY.1i1udft 19et tor
For fredningen kræver jeg ingen erstatning. sall1ns herreders Prov.t1~

bYer for sig,
Fuur ,den 22. DOYtJr. 1951.

Bl1.. SørenSeD. Orla Dalsgår d. Blln. Mulva4. Jen. no.Kikkelsen •
•1e18 Kr. Iielse •• Peter Eleb.~&. 1'1els Bnd.

~i8t181l Rsuae.. "I,.
'reu.Dde. "jenatl1&" med aDllOdnlngOll k1~1t_1l1ate~1et. god- ,.

leDdel •• at OVeDØDtørtedeklare1ilDD.
KeD1&hedarAdethar t1nglys1i adkomst t11 OIUtl.a:å arealer,5p, ~

Til vitterlighed: 1'81&.. 4ep 0& 50. tl1 yderllge~e oplyaliaa tjener, at 5p
.~ eD Iruklectt-sItr11l1n& _ cl t •• tl.~ til kb'ken. 1:581&
en 1111e kile 1 1i11s1utD1D1til 5p, 4ap e~ park.r1.gøpl~de

Ol k1rke.tald. 5.t er en 1111e øt1'1JIunelbel1ggenda 11p .p tl1 kirke. ,
prdadigeta Ilordist~a h3arlle. .

framaende•• ,enatl1&t •• d eDb.faliDC.
88111n&herred.rs provøtludY81•• I.bjera 24.11.1951.

P•••".A •.Johø. Ban••••
Det t11træde •• at unærende f'reclDlngst11bud "1.&11•••

ØDaøerv1tutatlftellde pA matr.n • 5p. 1'81&. 4ap og 5~ Puur pre.tl.
sArd II•••• hu~ sop •. - Kirkeministeriet den 16.apr11 1952.

P.II.V •.
E.B.Jensen & !<Ietdsko\', A/S, Københlvn.

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

Otto X1ørboe.;
'~'~UI11

T.•v:. ,Rae.sseD •

IU~,j o, II • ~,••l

J ! l; IJ1.... ,,:t l,

'Ir S 'u:,:t I.... varre·1 , '.1

I • ·t. II .... IJ .~, .-
, t ~ l.l! 11 ... L

•• ,1 • i_. '~!l~~,i

'!1D&1yst 1 retølaeds ~. 77,
. de. 2S.f? ..lg52 ~, '••• ~.. "age Andeiøeø

kø'..
I l " f J'l . 'I

. '\ti: I
'11111.11 :

I .1, .

(~eupa, IC'l!, .Jigti~ hed bd~IICEJc~,
l'fl_dllill,,<.J':":Yll • 1m' Viboqi amts.rådsJ~.;dIllJ

l l • I l ~l) 'J

den '1.0C".l{~L, C?bl4-: : :: t • " ~ w .' "( ,'. :;'. l,
., ;,-l ~ I: l f, . I, I ~:. l •

',I' .1; . I ; ...., ....' 11l'

• t ~ l }'j ihl 1..
t l 1. ~:... ~ II j l

.! . L. J. j t .... 1 ......1

_ J
,I I.

i I • J I •• 1

I "
11.... ;...1 •• ,._ ti ••

, 11 • L oj • ,.d l

_~' l. • -o. • j ..... .J. '..I II, 1,.1

t i
'_ l.

.- ,~

, :i

'o' .... '
,. .r

j •. ' ..~,~ LJLL.l
.:J :ol t;iJ \~ • ...! I .." . • L .... ' . ....:.

.. ~ I " ' , .' '~"'.Ji~J'~: .... ,:t ~~.l~·i,....~~j.;·l\l
;1. • .1 t .•!...;) -ti ~ ~o.,J;·.~·L..;.~ ',1':\) ..i~ ~~!" :' ,;

t,~.lt..."': ~t::~ ..I':"{oI'" ;; ~v ;.,l.J .,;. ,",,~.'J...: J. t~i :-c. ~ ~,Jllt~·'Lhh'::'ij~~l{'1 ..:,t:
"j"C:: ).: I'-.l ....;~· .;..l L....... ~ - ." ... 1 1)'Y''':''' ~ ...... :.• ~~~ " .... ~r.,",\N t~1.scI :bl)1~~2ili:;JJil ft1
~.:j:~~:J.i~l.i·,~~:! ii·i '!Jli,. (.j t~.;~."i')'<I' .. j.,".I,I~~~4.~ ~!a:La

l. .rq;~,.,l~b,.:";:.'..f '.'; ~; ....t l"": ri.~ ~.·df1J '..L! l'; .f .,.':=! oUt! n::t
-,-<.:J':ibf iU- t)1.: ..... .t1 ,-<~JI", :.:.ll~,j .L ..:,j/ll'l.t, '.dIl! ~l.;.. 'ICi ':!..~~ .*lru.te\'-~'Xl~.1::Ju

, . '. ,"',I" ~.i~den:r ~;.1~J~.:Jti ot,6$li)l'~h':l:,,~
....... ~~.u'j..; '.' .. iJ;.,a ...• le.! tJ"u:~Jr,;t ~~..,;~~~~~~~·~·ti

. E:I, {J, ~• .:.1'~. ..Ii. 'i\it'd ...l""i~,.JJ,:l'VJ·~t! v.:",;. ·~::::.d :31~.UL.tjJ
• , , • T,. :

"l .. .:

• : .. • l ~. l

.. ,l; .. iJ
- ..." t.,. .... ~ -i ;;"

!- ,.iii.: ;Mt~;.J'i-:"'';' ...~J,
.......... t

~ '.. t l ' • , ' .
, -.J ~ r

1. \ ,



Restlllings·
formular
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REG. NR. /J7~
Justitsministeriets genpartpapir. Til skøder, skadesløsbreve, kvitteringer til udslettelse

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

• I,

Mtr. nr., ejerlav, sogn:
(i Københavnkvarter)

eller (i de s0ndenydske lands-

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

sogn.

0l .op . ,.

Købers } bo æl'
Kreditors .p.

Akt:! Skab nr.
(udfylde! al dommerkontoret)1'86 hUl' •

I

h.lalt 1 rredA1aaeame,1'oJ: ..., .
V1bOl'1(aats1'44alaeda.4eD .12.'.1952'nmelderens navn og bopæl (kontor).

Gade ognus lfr.: F d . t C

06'0 .,~AW"'--e re mngsnævne 'lor.(hvor sådant findes) '" A.Io •• "" •
Viborg amtsrådskreds.Stempel- og gebyrfri i

h. t. lov 140/37.
Stempel: kr. øre.

Deklal'alion.
undl\lØ!l,~r tPtjelrPla~Ift.~UI'1· l:58db0& et _trlku1.n~ areøl
8opneje •• eto. klrk.

af filur n-1i.prG ..... by 'UUl' sogn,
erklærer herved, aL·~ af hensyn til !\lur kirkes frie beliggenhed overfor
fredningsnævnet for Viborg amtsrådskreds er indgået på, at der på den nedeRier ftlllrmere beskrevne
del af ~ 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 mil!. lljeRdgm, sem den førnævRte bestemmelse angår, begrænses~
af kirkegårdsdiget og iøvrigt at:.

sålades, S8m det fr8lllg'ir af d..t deklarationen vedhæftede If8rt.
Påtaleberettiget med hensyn til den pålagte bestemmelse, der kan tinglyses på min ejendom,

er fredningsnævnet for Viborg amtsrådskreds samt menighedsrådet for _
For fredningen kræv6 jeg. ingen erstatning. .- -_.øU f'Ol' sti_

luUI' ..... 11'14. fwnr ,den 1.4.a.
1:r1ø~lMn .~.. 11111 i'h.s.r.... 81l'eD I)t. Bau •••

a(,

.81'1a. Jakob11ft. lazt!. O.'Brl.ot. 1:1'1.'1 •• Gra.u'åeo. l
Ohl'lat1~a .teltelaea.

1951.

--Til vitterlighed: bur "Dllb.garåd dt. m.d.eab.l' 1921,
ni.. ser.JUlen. J'DliI D .. lkltelaen. 01'1. Dale_ret.

D1øU.a Øalse. Peter li.ber,. Il.la HYl" .... Iful.. d.
B1ela Kr. 1181....

Jensen & Kleldskoy, A/S, København
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Fredningsnævnet for Viborg amtsrådskreds modtager foranstående fredningstilbud, der vil
være at tinglyse på den forannævnte ejendom.

FREDNINGSNÆVNET FOR VIBORG AMTSRADSKREDS.

Viborg, den 195~
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