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REG. NR. /?#$ % S-~
A F S K li I F T.

\~

llatr. nr. 5.1 Ibek4Jr .op Anmelder t

J.Predllina:8~et
lredning.overenskomst '

Stempel- og geblrtr1
1'01' nr,' 140-1937 •

. Undertegnede IW.nslIyh1'8 erklærer sig villig til, 80m .'er af matr.

nr. 51 at Ibsker sogn, at lade et ~re~l ar dette matr. nr. frede- tor at
wikre den fri beligg$nhcd af Ibsker kirke.

Arealet beskrivos uålcdEot
En 15 m bred bræmme langs østsiden at amt.vejen Neklø - ø.t.~1e.
Jredninsen har t.ll~nde omtanc:
Arealerne må ikke beb;rggee eller beplant"l!! .e4 udslet.edelaleende

beplantning, ligesom der heller ikke pi arealerne må anbr1ns •• tran.tor-
matorøtat1oner, telefon- og ~elegrafmaster og lignende-eller opsatte.
ekure. udsalg.steder, vogne til'beboelae eller opbevaring at redskaber,
aJlbringee møddinger, afialdedyncer eller lignende akøbedatorotyrrende
cenetand •• Der ml 1 aet hele ikke foretage. ændringer 1 den nu be.tAende
tilstand, der kail virke .kæmmendeeller hindl"ende for ud.:::1gten til eller
tra kirken.

'or fredningen kr.ves ingen erstatning.
JeG er enig 1, a~ ovonutående fredn1ngøtilbud tlnglyaee pl ~1n

tornævr-.e e3endom, dog neen udgift for m1&.
Påtaleberettiget er fredn1nssnævnet for Dornholms amtsrådskreds0' menighedsrådet for Ibskar sogn.

Ib.ker, den 4/11 1952.
Rans Myhre

Idet fre4n1ngenævnet modtager og ,odke~er foranstående fre4n1ngs-
~11bud. bestemme. det, at fredningen vil være at lyse på matr. nr. 5Z
af Ibeker 8ogn.

Det iredede areal er indtegnet' på vedlagte kort, at hvilket en



genpart bedes honlact Ilt akten.

FreJninza~e~.et for Bornr.ol~~Amtsr~dskredot
den 4/11 1952

s. Haøf'in~

Indført i ch\eboL~en for :r'fJtakrec!.a nr. 26 r Nel-:~,,~køhot.-td m.v« ir åen

4. novel:(oer 1952. Lyet. Tlnt{bog: Bd. I Aktl Skab J nr. 4:13 Bl. Sll.

Anm: Foru.~ hre:f.f;(~rscrv:~tuttf!r 0[: 5.o(Jo kr til Ih-k8Ø ~Ile.r~~:Q.sse.

- s. 1iassirlg

§ kr
§ ..

I,
~ 14 nl.. II,
t., 14 tf 2-,:t _.~
Ialt kr 2,-
to kr.

:a:øyer-Petersen
~\

Afskr1ftens rigtighed bekræftes.
Dommeren i Neksø tøbstad m.v., 1en ~. juni 1901.

~Il
s. Hassing ,

~\



FREDNINGSNÆVNET>



rr,

,

REG. NR. /P//#

e A ,. ::;;lt R I .., t.

Katr. nr. Anmelder a
5q Ibøker PreAning.navnet
80P_

lredn1nasoverenskomst
stempel- 0i .ebyrtrl
lov nr. 140-19'7 •.

Undertegnede karetmeater Emil Jensen, Ibskel" erklærer ø1g v11111
t1l, SOlD e3er at aatr. nr. 'q at Ib.kel" sogn, at lade et areal af dette
.. tr. nr. frede, tor at slkre den fri beligsenlled af Ibskel" kirke.

Arealet b.ekr1ve8 såled.s.
En 15 m bred bl"8Bmme fr&. og ltU1&8 den nordre k1rkegur48.ur. for ..4

vidt arealet ligger på matr. nr. , q.
Fredn1ngen har tølgende omfang.
Arealerne må ikke bebygges eller beplanteø med udsigt8ødeleagende

, .
beplantning. 11ge80m der heller ikke på ar.alern.·~ anbr1nges transfor-
matorstationer, telefon- og telegratmaøter og l1gnende eller opsætt ••
•kure, udsalg.eteder, vogne til beboelao eller opbevaring at red.taber,
anbring •• aøddinger. attald8aynger eller lignende ekønhedsforøtyrren48
genstande. Der må 1 det hele ikke foretages ændringer 1 den nu b•• Uende
tilstand, der kan virke akemmende eller hindrende tor uds1Bten til .11er I

fra kirken.
ror fredningen kræye. ingen erøtatning.
Jeg er enig 1, at ovenstående tredn1ngat11bud tinglyses på .in

fornævnte ejendom, do, uden udgift tor mig.
Påtaleberettiget er tre4nlngønevnet for Bornhola ... t.r~d.kre4. oe

menighed.rådet for Ib.ker 8oan.
Ibsker, den 7/5 1952

E. Jen••n.
Idet fredningsnævnet modtager og godkender foran.tå.nde fredning.,

tilbudt bestemme. det. at fredningen vil vsre at lyø8 på matr. nr. 'q



a-. Ibsleer s02,n.

FrcdninC;STIr.:vnet for :Sorn11'cJlmsAmtsrc:..Ctsl~reds,

den 25/9 1952.
S. Hassine

Indfort i ~a~bo~en for retskreds nr. 26, Neksø kø~stad m.v., den

25. september 1952. Lyst. TineboG : Bd. II Bl. 3,52 .Akt: Slcab TI l1r. 592.
lu:.rJ: Fornc1 hi-~ft8r pzmteC;c;ld Ob dol:unent 0111 b~T.:;(;elinie.

w',,
l, •

~,.

S. ~-Iass ing

Hk-Jyer I'etersen I,e
1
1

:cr
~. It

f.

§ II

I
~ 14 II

II
.i.1.L- ...1:._..1.1.':

.,
Ialt kr 2,-

to kr.

Afs:;:riftens riGtiC~1ed be:..:rofte s.
,
i'r.I DOr.li~eren .i.. 1:e1\:slOkcbstol.d J::l.V., den 27. maj lSG1.

U~VVvVh
3. 3assinB !

I ,
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A F S K R I :F T.

Matr. nr. 50 Ibsker sogn Anmelder:-
Fredningsnævnet

Fredningsoverenskomst
Stempel og gebyrfri
lov nr. 140-1937.

~ndertegnede Carl Madsen erklærer sig villig til, som ejer af matrl
nr. 5S af Ibsker sogn, at lade et areal af dette matr. nr. frede, for at
sikre den fri beliggenhed af Ibsker kirke.

Arealet beskrives således.
~' En 15 m bred bræmme langs østsiden af amtsvejen Neksø - østermariet

Fredningen har følgende omfang.
Arealerne må ikke bebygges eller beplantes med udsigtsødelæggende

beplantning, ligesom der heller ikke på arealerne må anbringes trans-
formatorstationer, telefon- og telegrafmaster og lignende eller opsættes
skure, udsalgssteder, vogne til beboelse eller opbevaring af redskaber,
anbringes møddinger, affaldsdynger eller lignende skønhedsforstyrrende
genstande. ner må i det hele ikke foretages ændringer i den nu bestående
tilstand, der kan virke skæmmende eller hindrende for udsigten til eller
fra kirken.

l,
f
~.
"!
~ ..

I~,:l~
t
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'I 'e,
"•

f'
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For fredningen kræves ingen erstatning.
Jeg er enig i, at ovenstående fredningstilbud tinglyses på min

fornævnte ejendom, dog uden udgift for mig.
Påtaaeberettiget er fredningsnævnet for Bornholms amtsrådskreds

og menighedsrådet for Ibsker sogn.
Ibsker, den 7/5 1952.

\

Karl P. Madsen
Idet fredningsnævnet modtager og godkender foranstående fretnings-

tilbud, bestemmes det, at fredningen vil være at lyse på matr. nr. 50-af Ibsker sogn.
Fredningsnævnet for Bornholms Amtsrådskreds,



\ '

den 25/9 1952.
s. Hassing

Indført i dagbogen for retskreds nr. 26 Neksø købstad m.v., den
25. september 1952. Lyst. Tingbog: Bd. I Bl. 371 Akt. Skab A nr. 218
Anm. Forud hæfter pantegæld og dokument om byggelinie.

s. Hassing Høyer Petersen
f.

§ ,kr
§ "I
§ 14 "II
i.JJ: tf 2,-
Ialt kr 2,-
to kr

,
Afskrittens rigtighed bekræftes.
Dommeren i Neksø købstad m.v., den 7. juni 1961.

~ (et--- L--tv1\-vVV--A
s. Hassing ~

,
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A P S K R I , T.
"tr. nr. 5b Ibaker sogn !nmeIderz

Jl'edn1ngimævnet
'redning.overenskomet.

stempel- og sebyrfr1
lov nr. 140-1937.

Undertegnede gårdejer Otto Ipeen, Højene, Ibskel' erklærer si.
y111ig til, 80m ejer af matr. nr. 5b af Ib.kel' sogn, at la4e et areal at

~4ett' ..tr. nr, frede, tor at sikre den !ri bellggenh,d at Ibeker kirke.
Arealet beskrives øåledesl
En 80 m bred bræmme langs vejen nord og veet oroklrkegArd.muren.
fredningen har tels;ende omfangI

Arealerne ml ikke bebygge. eller beplantes med udsigt.edel.'lende
beplan1n1ft1, ligesom der beller ikke pA arealerne ml anbr1naes transfor-
matorstationer, tel.~on- os telegrafmaeter og lignende eller op.-tte.
skure, udsalgssteder, vogne til beboelse eller opbevarins at redskaber,
anbringes møddinger, affald.dynger eller lignende skønhedstoratyrrende
g.nstande~ Der ml i det hele ikke foretages .ndringer i den nu bestAende

eller hindrende tor udsigten til ellerIItilstand. der kan virke summende
~ tra kirken.
"'\ JYderligere forpligter 3eg mig og efterfølgende ejere at matr. nr.

4t 5b Ibeker sogn til at undlad. bebyggelser af ovennævnte art lanse amts-
Tejen til østarmarie uden tredninasDævnets godkendelse.

For fredningen krmYes ingen erstatning.
Jeg er enie i. at ovenstående fredn1nr,atilbud tinilyseø pi min tor-

navnte ejendom, dog uden udgift for mig.
Påtaleberettiget er t~edn1U88nævnet tor Jornholmø amtsrAd.kreds 08

menighedsrådet for Ibøker
Ibøkert den 7/5 1952.
Otto lpsen.

Idet fredninS8nævnet modtager og godkender toranatAtnde tredn1nce.



s. Baaains

Indført 1 dagbogen tor retskreds nr. 26, Neksø købstad m.v •• den
25. september 1952. Lfat. Tingbog: Bd. I Bl. 15 Akt. Skab E nr. 24.
Anm. forud hæfter pantegæld o, dokument om byggelinie.

s. Hassing Høyer ~ter ••n
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II1_l.:1: 2,-
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Ialt kr 2,-

AfskriftenB rigtighed bekr.mftes.
Dommeren 1 Neksø købstad m.y., den 2. juni 1961.

~~l ,
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"tr. nr. 5a. 5le og Anmelder.
'm Ibeker a()~~n. "'.4nt ....oMrfn..,

lre4alnc80yerenekomat

,
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St••pal- OB ceb7J'hl
101' IU'. 140-19'1.

Un4.rt.~ed. .enlghe4.~rl for Iboker aogp erkl.rer 81•• 11118 '11•
•om.~•.,. at _tr. JUl. Sa, 5k og 5. at Ib.kel' 80,n. at lade et ueal at

totte ..tr. nr. fredet tor at'ø1kre døn fri b.lio~.nt.4 at lbøker kirke.
tr••let beskri ••• alledea.
1) n.le matr. nr. Sk 06 :>. 2) Ai utr. nr. 'a l .811 80 II br." b~

1&1168.lIt ....J.n "'.k.e-Ø.teraøle OC lang. k1:rk.,A,4.a"en .04 .,.. O,

•••t.

Pre4n1nren bar tølgen4. omtana'
4~.al.~n. .. 1kke beb1Bge. eller beplante. ..4 wielltaedelaggeø4e

Nplantnln,. 11«•• 0•• er belle,. ikke pAarealerne .. &ftbl'~;.s trane-
tor-.toratatloner. teleton- og tel.,raf ... ter 06 licnen4. eller .,..ttet
*kure. Ydaalg ••,.aer. YOCn. til hoboel •• eller opb••arlna af rea.tab.r,
an.bringee .441I1&e.... affal4edlnger eller 11anende 8kønbe4ator8tJft.acte

..n.tande. Der aå i d., hele ikke for.t~e. ~4r1ft&.r 1 den a. b•••&ena.
tll.tand, der kan ylrke .t.æw.n~. eller h1ndrent. tor u4.~t'ft \11 .11e'l

I

tra kirken. $ålæ~ ....det pc'ip14ende areal a4mln1etr.r •• at «. Jd.l'keli,. 1

-rn411heaer. ~rter klrk.m1ft1a'.rlet 40g etter 1n~~.nt.~ørk~1ns tra
fr.4tl1nc_'met ataerel .. oml'11plaoel':1r..s af by8ftinger på p... tqA.ra ••

~01'4.t1 og '1111~;. 011 eelTe D7st;eplab.ell foJ' d1øact tor .6. vidt b1pd.ncernc

aka1 ben..vttft8 til uitten af phat.pNone ~ord.r, tU br~' tor p i.n
,lIer 1 det hele ekal t~.n. kirkelige fiD~l. st4~ 4*n t1l p te•
•• be4ei hørend. ha.... m.4 gA.r4apla4a .41lrt aen del .t 'N.te_nene &I"eal.

'.r 111461' t um144elbar t11knltn1n. hertil, a'.1n1.~r.r•• at et. klrk.ll.1

a. aynd1gh ••er. ~~tt.r klrkø.1n1."~1.'ata_r.l.. O. DJplaoerlnc at



~I praateglrdena bygninger herunder tillige selve bygs.planen 8amt t1lbTtj
/. 1l1nger II..... og oll'bygninser, der &m4rer pr.et.gArden. u.d••end., uan.et
·, fredningedeklarationen.

For fredningen kræves ingen erstatning.
Jeg er aui, i. at ovenstående !r.dnlns.t11b~d t1nalyøeø på min fos

navnte ejendom, 40g uden udS1ft tor .enighedsrådet.
Pltaleberettiget er tr.4n1ngsnavnet tor Jornholala.t.rå4~~.d. Oj

I
I•·

I

f

t.,

..n1ghedsrådet tor Ib.ker eoen. Det bekr-ftes at tormanden. at und.r.kr~
v.m. udgør det eamlede menighedsråd.

Ibøkør. den 5/10 1952.
V1ego Mikkelsen Elly Jrederik.en Karl Madsen Bans Ager
O. Ohristensen Ruth Marcher Evald Ipsen Aage Poulsen

Idet fredningsnævnet .odtager Ol godkender foranståen4. fredning.·
t11bu4, bea'.mm.s det, at Ir.dnineen vil v.re at 118e på matr. nr. 'af 5
~g 5m af Ibeker sogn.

,

Det fred.de areal er indtegnet på vedlagt. kort, at hvilket .n ge~
part bedes henlagt på akten.

Yredn1n,.aævnet tor Bornhola. Aat.rAdskreda,
")I4en~'.Q 1952.

n.t tl1tredee.at ~enda trednln&adeklaratlon(tra4n1~.t1~
tine1ys.s som .erYitutat:ittende på aatr. nr. 5a, 5k og SUl af Ib.ker sOln

Ilrkeministeriet, den 2'. auguat 1956.
P.K.V.

E.B.
(underskriften ul.ae11g)

Indført i dagbogen for retakred. nr. 26, lex •• købstad m.v., aen l
••pt.æber 1956. Lyat. f1nsbogc Bd. I Bl. - Akt: Skab C nr. 5a9.

Iø
s. HaBAina / Byer Pet.r.en

f.
§

§

kr.
Atskriftene r1,t1ghed bekr.tt •••
Dommeren 1 Neks. købstad B.V., den 25. ma3 1961.

J!~
S. 1a•• W
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