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Ktu. NK. ;7Y5,D c-/l( '-:";J
Justitsministeriets genpartpapir. Til skøder, skadesløsbreve, kvitteringer til udslettelse

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

Akt: Skab nr.
(udjyld8s af dommerlwntoret')M~r. nr., ejerlav, sogn: la laf Skarn

(I København kvarter) _t_
eller (i de sønderjydske lands- Ste rn Segn.
dele) bd. og bl. i ting- .
bogen, art. nr., ejerlav,

sogn.

Købers }
'K d't bopæl:re 1 ars

Gade og hus nr.:
(hvor sAdant findes)

Anmelderens navn og bopæl (kontor):
Fredningsnævnet 'for
Viborg amtsrådskreds.

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

Stempel: kr. øre.

'De k I a r a Iio n.
Undertegnede, der er ejer af matr. nr. la" og laf- -

af Skern Hovedgård by Skern sogn,
erklærer herved, at jeg af hensyn til Skern 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 Itttft eller senere kan virke skæmmende eller hæmmende for udsigten til
eller fra kirken eller kirkegården.

Den del af min ejendom, som den fornævnte bcstcmmelse angår, .gegrænses mgQ.

~,iøw~ er den del at laf, der 11g,;4't1'vest for ea-linie, Jer uCgår fra lanusvejen 100 m fra det aoruøstre bj~roe at
kirkeg<::.rdenoG ~r maJ sQ}d parallel med det østre di. "11 åen,
samt den uel ~f l~, ocr 11g)a1' DJrdfor åsn mellem landeve3 •• og lA
på den vestre siJe og 3kcllct mo~ til lp)6 den østre side og ende-
lig den del af la. der ligger melIs lanJeve~eD og det vestre 1t1r--ke gål'dSili ,~t1l

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 Sltel'D sogn.
For fredningen kræver jeg ingen erstatning.

, den 21.maj
W.Hjorth Lorentsen.

195~...ISkarn

Til vitterlighed:

H.o. l~rlchsen
Børl::æk pr. mrup

W.Poulst2o
Løvskal skole.



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

FREDNINGSNÆVNET FOR VIBORG AMTSRAoSKREDS.

Viborg, den 195j..J18.okt.
Otto K:iørboe. V. J,usmUS ...E;!l. Chr. Jensen.

In-.J.ført 1 dagbogen for retaItra;;...:; %11' l> 78t V11lorg kø';stad m.v ••
den 7.nov.1952.

Lyst. • • •
Holm. .- "



Akt: Skab ~H-"",
., '(}",.1 ,r,f.l It. 'I" •
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Justitsministeriets genpartpapir. Til skøder, skadesløsbreve, kvitteringer til udslettelse
og andre påtegninger m. ID. (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.

Akt: Skab nr.
l! mfl. Skern hovedgård t (udfyldes Q/dommerkontoret)

Skern sogn Købers }. bopæl:Kredltors .

Gade og hus nr.:
(hyor sådant findes)

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. 11-

af Skern Hovedgård by Skern sogn,
erklærer herved, at jeg \af. 1}'ensyn"til Skern kirkes frie beliggenhed overfor
fredningsnævnet fo~ 'yil~org 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 kMl eller senere kan virke skæmmende eller hæmmende for udsigten til
eller fra kirken eller kirkegården.

Den del af min ejeridom, som den fornævnte bestemmelse angår, b~grænses mod

..af khkegårdsdiget eg iø~-af
er den del af a.nr. 11. der li ... r øst for

en linie fra Tindbækvejen til aaen parallel med amtsve~ent 100 m
fra denne

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 amtsråds kreds samt menighedsrådet for
For fredningen kræver jeg ingen erstatning. Skern sogn_

, den 195~./Skern. 21.ma~·
Svend .1ge Kielsen.

Til vitterlighed:

H. O.. E'fichsen
Nørbæk pr.Fårup

E.Poulsen
Løvskal skole •.



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

FREDNINGSNÆVNET FOR VIBORG AMTSRADSKREDS.

Viborg, den 19S.fl.18.okt. f!'J

Otto ICiørboe. V. Rasmussen. Chr. Jensen

Indført 1 dagbogen for retsk.reds nr. 78, Viborg købstad m.v.,
den 7. nov-.195 2.

Lyst .
Holm.

•I
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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 bI. i ting-
bogen, art. nr., ejerlav,

sogn.

Akt: Skab nr.
(ruifyldes al dommerkontoret)

le Skern BoveJghrd'Købers }
Sk . bopæl:ern sogn Kredltors

Gade og hus nr.:
(hyor sådant findes)

Anmelderens navn og bopæl (kontor):
Fredningsnævnet for
Viborg amtsrådskreds.

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

( Stempel: kr. øre.

Deklaration.
Und.~~~aPt~~er af matr. nr. 1 .. Z-

af Skern Rove,1gård by Skern sogn,
erklærer herved, at ~ af hensyn til Sk kirkes frie beliggenhed overfor
frednin~sn,ævnet for Viborg amtsråd~k~~ ,!rrltdgået på, at der på den nedenfor nærmere beskrevne
del af ~ ejendom ikke må ske nQfefi,'1ii;byggelse,varigt eller midlertidigt, eller foretages nogen be-
plantning eller andet, der nu ka.t1 eller senere kan virke skæmmende eller hæmmende for udsigten til
eller fra kirken eller kirkegården.

D l f ih'..! . d f b l o b ...2.en de a mIoA eJen om, som den ornævnte esternme se angar,egræDses lilOI:r

af-ki.rkegåfd~l og iøv~

er hele m.nr. 1z•.-
. \

således, som det freægåf·a-f-det 'tieklaIatiuITen vedhæfted&·-k~
Påtaleberettiget med hensyn til den pålagte bestemmelse, der kan tinglyses på min ejendom, ,_~

er fredningsnævnet for Viborg amtsrådskreds samt æeøigkeesrt"tdet·-w t ~.
For fredningen kræver jeg ingen erstatning. pr~v~J'''':IIlI.'9Ø 1ge"J. 01'M1ddeleoa-SøaJerlJal herre e%.

, den 19~
Slt~ern menig :eJ.srAd pr.

'Bjerringbro E.Poulsen Marius Pallesen
Chr. !'borup P. Fonager A .13entm~nn An"i.r.ha ndsen.,E.Jepsen

Til vitterlighed:



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

FREDNINGSNÆVNET FOR VIBORG AMTSRADSKREDS.

Viborg, den .18.okt. 1951U

otto i1øZ'eoe. V. Rasmussen. Ohr. Jensen
.Det tiltrædes, tit næl'V'mreau,e :t,rednlDl:,,:st11bud tinglyses 80m

servitutatj,ftende på matr.nr. lo! Sltern Hoveugård, Skern sOgD.

1trilK~rnir;j"'::.'.1Yh'T,uen 12.sep.1952.
P.M.V.

Aug. lloesen~. el
Indført 1 dagbogen for retskreds' nr. '78. Vi't'org købstad m.v. -.'

den 7.nov.1952.
~st. .... ..

Hulm.

Genpartena rigtighed bekræftes.
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Justitsministeriets genpartpapir. Til skøder, skadesløsbrev e, kvitteringer til udslettelse

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

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

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

sogn.

lp mn. Skern
Skern sogn.

Hovedgård,
Købers }
K d't bopæl:re I.ors. .

- Akt: Skab nr.
(udjyllUs af dommerkontoret)

Gade og hus nr.:
(hvor sådant flndes)

, 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.. lp

af Skern Hovedgård' by Sk.ern sogn,
erklærer herved, at jeg af hensyn, til Skern kirkes frie beliggenhed overfor
fredningsnævnet for Viborg imtsrådskreds 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 ~ 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. med
a~ kirkegårdsdiget og iøvrigt-at:- er hele m.nr. lp

s~Uede~,~om ..det fremgår af det deklarationen--vedhæfteåe kort .....
Påtaleberettiget med hensyn til den pålagte bestemmelse, der kan tinglyses på min ejendom,

er fredningsnævnet for Viborg amtsrådskreds samt menighedsrådet for
For fredningen kræver jeg ingen erstatning. Skarn so gn.

Skern ,den 21.ma3·
L.N. Koue.

Til vitterlighed:

R. C. Erichsen
:lørbæk pr.Fårup

E.Poulsen
Løvskal skole •.



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

FREDNINGSNÆVNET FOR VIBORG AMTSRAoSKREDS .

Viborg, den
l8.0kt.

.195JJ

Otto Klørboe. V. Rasmussen~ Ohr. Jensen.

Ind ført 1 dagbogen for :retskreds nr •. 78, Via Ol.' g købstad m.v. t

den 7.nov.1952.
Lyst •• • •

Holm.

Genpartens rltgt1ghed baltræftes.

~~gs:,.,-.:nlGt ffo\''Pn~j,t)t~den·9.janua:r 1956.,
Am is t~ .}'.:1:l r~(lJ.'i;,};'?,
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