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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,

SGgn.

3a Lunde 1':1' 0i SOli'
Købers }
K d't bopæl:re I ars

Akt: Skab nr.
(adjyldes 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.

Deklal'ation .
Undertegnede, der er ejer af matr. nr.

af lund. by 0l sogn,
erklærer herved, at jeg af hensyn til Lund, kirkes frie beliggenhed overfor
fredningsnævnet for Viborg amtsrådskreos er mdgået 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 lftn1 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 t
af kirkegårdsdiget og iøvrigt af 88 ,.,d 0l

en 11n1e, der mol nord 1'Orl_.~e8t
det vestl1ie skel uf 'd og ligeledes en lill1e der modaord fez1_g8r
det vestlige skel øf 98 he,,,e 75 • fra det syJlige skel .t ,. 0l
derefter af en linie, der farblnJ~r \le to erEiepunktel' af' de to
linier mou r~ord

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
For fredningen kræver jeg ingen erstatning. Lunde sogn.

, den
Lunde 13.ju11

Pot er Då..lsg&'rd.

195it;

Til vitterlighed:

Peder m~. Pe.ersan
.~rt111Pe·.un:sen.



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

FREDNINGSNÆVNET FOR VIBORG AMTSRADSKREDS.

Viborg, den 15. jæuar 1951.

Otto n.rbo.. V. R... ussen. Dans Tran'l:'erl.
InJf .. t 1 .ia&bo.. n tor retakreda nr. 78, Vibor I købstad .....

deD 26.~an.195'.
),y.t. • • • •

Holm.

Gæpartens r1g't1cbed benettes.
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Justitsministeriets genpartpapir. Til skøder, skadesløsbrev e, kvitteringer til udslettelse
og andre påtegninger m. m. (vedr. fast ejendom).

Akt: Skab nr.
(udfyldes af dommerkontoret)

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

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

sogn.

3d.9u ~unde.by
0i sOln. Købers } b I

Kreditors ,opæ :

Gade og hus nr.:
(hvor sAdant flndes)

An~elderens navn og bopæl (kontor):
Fredningsnævnet for
Viborg amtsrådskr~ds:

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

Stempel: kr. øre.

Deklal'alion.
Undertegnede, der er ejer af matr. nr. 3d 0" 9u

af Lunde by 0l sogn,
erklærer herved, at jeg af hensyn til Lund. 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 Øft- 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, ~r'eRSQ8 Iflee
.H--kit ltegårdsdiget eg ie i rigt af er hele de to nævnte matr.nr.re.

h~eren har ret til at bYlge en garage i den vest11~ ende af
m.nr. gu, ligesom det er en selyfølce, at hvis beboelseshuset skal
ombYig8S eller nyopføres i tilfælde af brand eller af .m~..anden
~und, må dette cøres på 3d.

såleå8S, seR'! eet Jfeæ8år af d"t dikl(lrtl~ieR8Q l1edbæfted~ kert.
Påtaleberettiget med hensyn til den pålagte bestemmelse, der kan tinglyses på min ejendom,

er fredningsnævnet for Viborg amtsrådskreds samt menighedsrådet for Lunde s0ill.
For fredningen kræver jeg ingen erstatning.

Lunde ,den l;.juli
Arne lUelsen.

19~

Til vitterlighed:

Peder Chr. Pedersea
Marie Westeriå:rd •.



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

FREDNINGSNÆVNET FOR VIBORG AMTSRADSKREDS.

"

Viborg, den 15. jan. 19~.

Otto Xlørboe. v. RloilIausseJl. Hans Tranoere.

Indført i cta,bogen for retskreds nr. 78, Viborg købstad m.v.,
den 26. j8n.1953.

Lyst •••••

Holm.

Genpartens ri&tiihed bekræftes.

, / )' .den 16. ~an .1956. •
~
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Ktu. NK. ,,??~~ f ..../ l;

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

Akt: Skab nr.
(udfyldes af dommerkontoret)

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

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

sogn.

98 mfi. Lunde by
0& soen. Købers }

K d·t bopæl:re I ars .

Gade og hus nr.:
(hvor sådant findes)

Anmelderens .navn og bOPiIll (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. 9a

af Lunde by 0l sogn,
erklærer herved, at jeg af hensyn til Lunde 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 1Hl-R- 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 nord
af-lftrkegårdsdiget og i9'/figt af

og vest af matrikelskellet. mol! øst af skellet
lIod 98 og for lænielse modsyd af dette skel til martvejen og derefter
mod vest og syd af skellet lIod 15&ind til det når en linie, der
modøst forlænger det sydlige skel af 9b.Ejeren er berett1iSt til

at opføre et hønsehus på et stykke af 9& ind mod98, dOI ikke over
15. fra dette.

Det fredede areal
såligei, i81Tl: tiet 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 Lundø SOiD•

For fredningen kræver jeg ingen erstatning.

Lunde ' den juli
Niels H.Nielsen.

195~

Til vitterlighed:

O.Boserup, Svend Kjær.
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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 15. j aD. 19~.

Otto nerboe. V. Rasmussen. Hans Tranberc.
Indført i dSiboQElIl for retskreds nr. 78, Vibcri køcstad ll.V.,

deR 26. ja».• 1953.
Lyst •• • • •

Holm.

Genpartens rigtiihed bekræftes.

~-~- ...~, '""'' ..• 1 'i V;"....~15 ....I.~' ~L.. j
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" .) ,den 16.januar 1956.,
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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) 9b. 4a Lunu8 by og

eller (i de sønderjydske lands-
dele) bd. og bI. i tillg- so ilt·
bogen, art. nr., ejerlav,

SGUn.

Købers }
K d't bopæl:re lors

Gade og hus nr.:
(hvor sAdant findes)

Anmelderens navn og bopæl (kontor):
Fredningsnævnet f~r
Viborg amtsrådskreds.

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

Stempel: kr. øre.

Deklaration .
Undertegnede, der er ejer af matr. nr. 9b

af Lund. by oi sogn,
erklærer herved, at jeg af, hensyn til Lund. 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 littft 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, ..begræ~liQil JR9Q'

af kifke~åfåsåiget og iøvtigt af er hale m. ur. 9b.

st\ledes, som det ff8R:t8år af Elet detdarati6fteft ~edhærcede kOIt.
Påtaleberettiget med hensyn til den pålagte bestemmelse, der kan tinglyses på min ejendom,

er fredningsnævnet for Viborg amtsrådskreds samt menighedsrådet for Lunde BOp.
For fredningen kræver jeg ingen erstatning.

, den 13.juli
Murt1n PeJersen.

1951.,

Til vitterlighed:

Peter Mdsiår d
Peder Chr. Pedersen.



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

FREDNINGSNÆVNET FOR VIBORG AMTSRADSKREDS.

Viborg, den 15 • ja n.
Otto Xiørboe. V. Rasmussen.

19~ ..

Hans ·Tranberl.

Indført 1 dagbo{l!R for retskreds nr. 78,Vibar f købstad
deR 26.jan.lg53.

Lyst •• • •
H o l m.

Genpartens r11t1ghed be lcræftes.
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Justitsministeriets genpartpapir. Til skøder, skadesløsbreve, kvitteringer til udslettelse
og andre påtegninger m. m. (vedr. fast ejendom).

gt Lunde by og sogn.
Købers }
K dOt' bopæl:re 10rs

Akt: Skab nr.
(udfyldes af dommerkontoret)

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

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

sogn.

Gade og hus nr.:
(hvor sAdsnt 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. gt

Lunde oaf by i sogn,
erklærer herved, at jeg af hensyn til Lund. 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 ~ eller senere kan virke skæm'mende eller hæmmende for udsigten til
eller fra kirken eller kirkegården.

Den del af min ejendom, som den fornævnte bestemmelse angår, .hegræASQS HloS8 •

af kirkegår6såiget eg iøvrigt-af er hele m.nr. gt.

således, som det fremgår af- -det' deklatati6ftel'l .edhæfteee it6ft..-
Påtaleberettiget med hensyn til den pålagte bestemmelse, der kan tinglyses på min ejendom,

er fredningsnævnet for Viborg amtsrådskreds samt menighedsrådet for Lunde sogn.
For fredningen kræver jeg ingen erstatning.

, den 195JlvLunde juli
Marie Westergård.

Til vitterlighed:

Arne Nielsen Peder Ohr. Peuersen.
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REG. NR. /~:P~.a I b ,I;

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.

sogn..
Købers }
K d·t' bopæl:re 10rs

Akt: Skab nr.
(utifyldes af dommerkontorel)gt Lund. by og

Gade og hus nr.:
(hvor sådant findes)

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

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

Stempel: kr. øre.

Deklal'alion.
Undertegnede, der er eier af matr. nr. gt

af Lunde by o ~ sogn,
erklærer herved, at jeg af hensyn til Lunde 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 .kaA eller senere kan virke skæm'mende eller hæmmende for udsigten til
eller fra kirken eller kirkegården.

Den del af min ejendom, som den fornævnte bestemmelse angår, ,begræQses mas'
IH kirkegår6stiiget og iBvrigt-"af er hele m.nr. 9t.

således, som det fremgår af det deklaratienen ~edhæfteEle kert.-
Påtaleberettiget med hensyn til den pålagte bestemmelse, der kan tinglyses på min ejendom,

er fredningsnævnet for Viborg amtsrådskreds samt menighedsrådet for Lund'" sO'-.. .......
For fredningen kræver jeg ingen erstatning.

Lunde , den juli

Marie Westergård.
195Jl,

Til vitterlighed:

Arne Nielsen Peder Ohr. PeJersen.
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Akt: Skab nr.

iodfyldl s af dOlllmprkonloret)
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Akt: Skab nr.
(udfyldes af dommerkontorat)
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