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REG. NR . .lo Y9 ~ 1'2/?- _~__'(--
Ju'stitsministeriets genpartpapir. Til skøder, skadesløsbrev e, kvitteringer til udslettelse

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

Akt: Skab nr.
(u<ifyldes af dornmerlrontoret')

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

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

sogn .

la Sall by-
0& aOllt Købers }

K d·t bopæl:re lors

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.

Deklaration.
socner1d

Undertegnede,"Wter er ejer af matr. nr. la-
Sall 0l

af fH by sogn,
erklærer herved, at ~ af hensyn til Sall kirkes frie beliggenhed overfor
frednin~vnet for Viborg amtsrådskreds er indgået på, at der på den nedenfor nærmere beskrevne
del af ænt ejendom ikke må ske nogen bebyggelse, varigt eller midlertidigt, eller foretages nogen be-
plantning eller andet, der nu Ittm- 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
a.f-..IH.pkegåidsdigetog isyriet af de% 111&e% mellea skole-er den del af l.,-byaninb,"en 0i vejen (skolens forbave).

Frednin6en skal ikke være til hinder
der er nødvendige for skolen •

tor opførelse af byp1aaer',

;jlet fredede ar es1
saledes, sOm dt*ofremgår 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, Sall eo j';n.

, den 26.6. 193.Haurua-Sall sQ&nerå~ pr.Sall
Bns P. J'eøpersea Søren Dørup Hans Niewald.

Johanneø Pedersen. ~rl Rasmussen l~e Sørensen
N. Gammeleård L.Hansen. Schehested Jacobsen.

~



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

FREDNINGSNÆVNET FOR VIBORG AMTSRADSKREDS.

Viborg, den 13.juli 19'.

Otto Kiørboe. v. R~smussen. r..Purup.
'!

J •
" "

Indført 1 Jaibo~'en for retskreds nr. 56 l!'rijsenborC-FaursJco'f
birk, den 22.sep.lg5}.

Lyst. • • • •
PleiV~J Jensen.

Genpsrtens rigtigh •• bekræftes.
,d€~ ll.januar 1956•. •e·
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REG. NR . ./0'1'9 tt! ,}

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

Akt: Skab nr,
(ø<ifyldes o.f dommerlrontoret)

Mtr. nr., ejerlav, sogn:
(i København kvarter) 120 Ss11 b~!O~

eller (i de sønderjydske lands-

dele) bd. og bl. i ting- 80 lIØl
bogen, art. nr., ejerlav,

sogn.

Købers }
K d't bopæl:re lors

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.

Deklara'lion •
Undertegnede, der er ejer af matr. nr. 120

af Sall by oI sogn,
erklærer herved, at jeg af hensyn til sall 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 skæmmende eller hæmmende for udsigten til
eller fra kirken eller kirkegården.

Den del af min. ejendom, som de'1 fornævnte bestemmelse .angår, begrænses mod .yd
af kirkegårdsdiget og iøvrigt af en lini8 fra det østre til det "'/lustre .kel
8 • tø tlrk6.1i ~." parallel meddette

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. $lill BOp.

, den 195~&.ttl 8.Ok't.
Johan Ch%. Q):risten.en •

Til vitterlighed:

Otto n.rboe. AIlDr leppesea ..



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

FREDNINGSNÆVNET FOR VIBORG AMTSRADSKREDS.

Viborg, den

Otto n iJ:r boe •
13.~ul1

T. i.elNssen.

Soa ØVYæxende e~.ra~ ~orannaynt.ejenJoa tlltrader ~.C
~redft1n&SJekl...rat1one •• der '111kunne tinclyaea.

Sall, d.lo.okt.lgS'.
Ken~y Christ.n ....

til T1tter11lbeGt
B••• ly'" d,. tørøtelærer. 3all.

InJført 1 daabopn tor retskr&ds nr. 56, PrijaenbC&'.
laurakoT birk, deø 27.Doy.1953.~..... . .. .

m.epad JenseD.
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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.

13a SG11 by 0i 80".
Købers }
K d·t bopæl:re lors

Akt: Skab nr.
(rul.fyldes af dommerkontoret)

Gade og hus nr.:
(hvor sådant findes)

A,nmelderens navn og bopæl (kontor):
Fredningsnævnet for
Viborg amtsråQskreds.

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

Stempel: kr. øre.

D,eklal'alion.
Undertegnede, der er ejer af matr. nr. 1'38

af Sall by 0" sogn,
erklærer herved, at jeg af hensyn til Sall 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 skæmmende eller hæmmende for udsigten til
eller fra kirken eller kirkegården.

Den del af min ejendom, som den fornævnte bestemmelse angår, .eegræRses ffl68

af kirk.9gård~digQt og ir.l"'rigt a.f er uen del a~ 13a, d~r l1i~.r sy~ tor ••
linie Over det sydvestre hiørn~ af l'. fra det'sydøstre bjørne
Y.d ve~e. 'til et punk1;. der 1il ~r 1 ciet ves'tre skel 8 • nord f.
det sydvestre b~Cltrn.at 13.

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. Still sop.

Sall ,den 8.okt.
Ejner Severin.eD •

195Jv

Til vitterlighed:

Otto fiørbve. Anker .teppeeea.
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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' 19:3'
13•.,u11

Otto n.r'boe. 'f. naSJlnsaen. J. Ptarup.

lau tørt 1 l.ia.bo,,_ te.. retakre da 11%. 56 Pri~serthor I faurskov bi rk.
~ den 22.aep. 1953.,
t J',yllt. • .. • •

Blepad Jens.a.

e
•e
e

PttInfngsnævnd for V~l-r ..~ ,d•• ll. ~anuar 1956..
Arnt.s:'::'.l(.~.}....r.:u ~
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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 bl. i ting-
bogen, art. nr., ejerlav,

sogn.

Akt: Skab nr.
(ø<ifyldes af dommerlronroret)

32b Sall by 0&
sop Købers }

K d't bopæl:re lors·

G,ade og hus nr.:
(hvor sådant findes)

Anm~lderens.navn «;lgbopæl (kootor):
Fredningsnævnet for
Viborg amtsråQskreds,'

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

Stempel: kr. øre .

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

32b

af Sall by Gi sogn,
erklærer herved, at jeg af hensyn til Sa 11 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 .1æft 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 lord
af kirkegårdsdiget og iøvrigt af ..... linie fra det

WN • østre til det vestre skel
8 • fra kirked1iet parallel med dette

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. Sall soen •

sall ,den 8.okt. 19SL

.tela Jøraensen Nielsen Eødstrup

Til vitterlighed:

Otto K1ørboe
Anker J·eppeseD •.



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

FREDNINGSNÆVNET FOR VIBORG AMTSRADSKREDS.

Viborg, den 13. ~ul1 19S;.

Otto X1arboe T. Raaaussen N. Purup

ladter t 1
'birt , den
Lyst. • •

daab8ien for retskreds nr. 16, Fr1jsenborc-1aurskoT
22.eep.1953. .'1/4J

• • •
lUeavact Jensen.

Genpartens riit1&hed bearaftes.

~:'rV?'~t br ',11~"'#
AmtsLitaJ ,,~-,.-,.

.den ll.januar 1956~
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SolI b'J
Sall $091'1

flovl Djer9 herred
Vi6or9 amt-
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