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REG. NR . ..2~;y ~

L2328 ~2.okt.1953.
Matr.nr. :l~ Tranum by

og sogn.
Genpart

Stempel- og gebyrfri,
lovnr. 140-1937.

Anmelder:
Fredningsnævnet for Hjørring

amtsrådskreds,

Fred ningsoverenskomst.

Undertegnede

Lerup Tranum sogneråd pa kommunens vegne

erklærer sig'villig til som ejer af matr. nr. la og parcel:3 af

m8tr.nr.19~,Tra~um by, Tranum sogn at lade et
disse

areal af lIUXE matr. nr. frede forat sikre den fri beliggenhed af

T r a n u m ki rke .

Arealet beskrives således:

Skolens legeplads "øst for kirkegården og det kommunen tilhØrE

de areal melllllm den gamle og den ny vej syd for kirkegården,

nIt sqm vis,t Pc'4.vedlCig-Le kort.

i

I ,
I I
I l
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Fredningen har følgende omfang:

Arealet må ikke bebygges eller beplantes med udsigtsødelæg-

gende beplantning, ligesom der heller ikke på arealet må anbringes. .
transformatorstationer, telefon- og telegrafmaster og lignende.,

eller opstilles skure, udsalgssteder, isboder, vogne til bebo-

else eller opbevaring af redskaber eller lignende skæmmende

genstande. Henlæggelse af affald må ikke finde sted. Der må i det

hele ikke foretages ændringer i den nu bestående tilstand, der

kan vi rke skæmmende eller hindrende for udsigten til eller fra

kirken.



I
I

le For fredningen kræves ingen erstatning.
Jeg er enig i, at omstående fredningstilbud tinglvses på min

fornævnte ejendom, dog uden udgift for mig, og med respekt af nu
påhvilende hæftelser og servitutter, hvorom henvises til ting-
bogen.

Påtaleberettiget er fredningsnævnet for Hjørring amtsråds-
kreds og menighedsrådet for Tranum kirke.
hver for sig. P. S.v.

,den 19 /10Tranum 19 53.
L.P.Larsen.

Idet fredningsnævnet modtager og godkender foranstående
fredningstilbud, bestemmes det, at fredningen vil være at ting-
lyse på matr. nr. 1 ~ og parcel 3 af matr.nr. 19~.Tranum bV,

Tranum sogn. _ J

Det fredede areal er indtegnet på vedlagt e kort, af hvilket
en genpart henlægges på akt.

Fredningsnævnet for Hjørring amtsrådskreds, den 20/10 1953
Kl:!rsten.I

l
1-,
I

I Indført i dagbogen for retskreds nr~73,Han H.~~eder,
æ~8~m,den22.okt.1953.

Lyst.Tingbog bd.Tranum IIbl.Tranum la Akt.skab J.nr.85.
Afvist fra tingbogen f.s.v. ang.parcel 3 af,19~,der ikke

ejes af Lerup-Tranum sogneråd.
otto RingstrØm.

'- ' i.

, ,J, J I , ,"

.1 ! l I J " ,

d j .. , "

J • td •• j, J,

A 'l '. ~ ., J::-..1 I I I J.I j _, t ' •• I

. ,l • •. ~J I ~ I

, ,



FREDNINGSNÆVNET>



Matr.nr.: 7~, 13, 19 ~, 19 !:.

Tranum by og sogn.

Genpart

L 1700
20. jun. 1957o

Stempel- og gebyrfri,
lov nr. 140-1937.

Anmelder:
Fredningsnævnet for Hjørring

amtsrådskreds .
• I

l Fredningsoverenskomst..•'.1
Undertegnede gårdejer Harald Hamann, Tranum pr. Brovst

erklærer sig villig til som ejer af matr. nr-7~, 13, 19~, 19!:. af

Tranum by, Tranum~ sogn at lade et
t •

areal af dette matr. nr. frede for at sikre den fri beliggenhed af

Tranum kirke.

Areal~t beskrives således: Den søndre del af matr. nr. 7 ~
og 19 ~ Tranum by og sogn i en ret linie fra det sydøstre hjørne
af matr. nr.le ~ til knækket i kirkegårdens vestre skel (nordre
ende af det gamle kirkegårdsdige. Yderligere matr. nr. 13, 19 !:.
og den nordlige del af matr. nr. 19 ~ i en ret linie fra det
østre skel mellem 19 bu og 19 bx til nordre ende af det gamle
kirke2årdsdige..f ....Area.l e.t erd indteRnet på vedlagte kort.neanlng-eu "ar Ulgen e omIa'1lg:. . .

Arealet må ikke bebygges eller beplantes med udsigtsødelæg-

gende beplantning, ligesom der heller ikke på arealet må.anbringe~
.. .

transformatorstationer, telefon- og telegrafmaster og lignende:,

eller opstilles skure, udsalgssteder, isboder, vogne til bebo-

else eller opbevaring af redskaber eller lignende skæmmende

genstande. Henlæggelse af affald må ikke finde sted. Der må i det

hele ikke foretages ændringer i den nu bestående tilstand, der

kan vi rke skæmmendeeller hindrende for udsigten til eller fra

kirken.
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For fredningen kræves ingen erstatning.
Jeg er enig i, at omstående fredningstilbud tinglyses på min

lfornævnte ej endom, dog uden udgi ft for mig, og med respekt af nu
påhvilende hæftelser og servitutter, hvorom henvises til ting-
bogen.

Påtaleberettiget er fredningsnævnet for Hjørring amtsråds-
kreds og menighedsrådet for Tranum kirke.

!,
I

I
·1

hver for sig.

Tranum, den 25 1 3 1957.
Harald Hamann

Idet fredningsnævnet modtager og godkender foranstående
fredningstilbud"bestemmes det, at fredningen vil være at ting-

af Tranum by,
Tranum sogn.

Det fredede areal er indtegnet på vedlagte kort, af hvilket
en genpart henlægges på akt.

Fredningsnævnet for Hj ørring amtsrådskreds , den 17/6 1957.
p.d.v.

K. Hornemann
fm.

Indført i dagbogen for retskreds nr. 73 Han Herreder den 20. Jun. 1957.. .
Lyst. ~ingbog bd. Tranum l bl. 2 ~ Jarmstea. Akt skab C nr. 209

Otto Ringstrøm
§ 142 2 kr.
to kroner.
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Matr.nr.: 9 ~ Tranum by og sogn. Genpart

L 2139

10. aug. 1957.

Stempel- og gebyrfri,
lov nr. 140-1937.

Anmelder:
Fredningsnævnet for Hjørring

amtsrådskreds.

Fred ningsoverenskomst.

Undertegnede

menighedsråd for Tranum-Lerup Præsteembede

erklærer sig villig til som ejer af matr. nr. 9 ~ af

Tranum by, sogn at lade etTranum

areal af dette matr. nr. frede for at sikre den fri beliggenhed af

Tranum kirke.

Arealet beskrives således:

Præstegårdens have syd for kirkegården, som vist på

vedlagte kort.

Fredningen har følgende omfang:
\ !

Arealet må ikke bebygges eller beplantes med udsigtsødelæg-

gende beplantning, ligesom der.heller,ikke på arealet må anbringe&

transformatorstationer, telefon- og t~l~grafmaster og lignend~,

eller opstilles skure, udsalgssteder, isboder, vogne til bebo-

. , else eller opbevaring af redskaber eller lignende skæmmende

genstande: Henlæggels'e af affald må ikke finoe sted. Der niå i det

hele ikke foretages ændringer i den nu bestående ti~stand, der

kan virke skæmmende eller hindrende for udsigten til eller fra

kirken.
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For fredningen kræves ingen·erstatning.
Jeg er enig i, at omstående fredningstilbud tinglyses på min

fornævnte ejendom, dog uden udgift for mig, og med respekt af n~
påhvilende hæftelser og servitutter, hvorom henvises til ting-
bogen.

Påtaleberettiget er fredningsnævnet for Hjørring amtsråds-
kreds og menighedsrådet for Tranum kirke.
hver for sig.

Sigurd Sørensen

Tranum, den 30/9 1953.
I. Magn~sen N. Rohd Chr. M. Larsen
Johs. Pedersen Andr. Danielsen Chr. Nørgaard
Jensby Pedersen A. Iversen Andersen

Kr. Kronborg Jens Chr. A. Pedersen
Chr. Balser Søren Kr. Sørensen

Haakon Rabjerg
Rv. Thomsen
Sigurd Larsen
Peter Andr. Nielsen

Idet fredningsnævnet modtager og godkender foranstående
fredningstilbud, bestemmes det, at fredningen vil være at ting-
lyse på matr. nr. 9 ,g, Tranum by,af

Tranum sogn.
Det fredede areal er indtegnet på vedlagt e kort, af hvilket

en genpart henlægges på akt.
Fredningsnævnet for Hjørring amtsrådskreds , den 9 /8 19 57.

Karsten.
Det tiltrædes, at nærværende fredningsoverenskomst tinglyses

som servitut stiftende på matr. nr. 9 d Tranum by og sogn. dog medfølgende forbehold: - - - - _. -
Sålænge det pågældende areal administreres af de kirkelige

myndigheder, træffer kirkeministeriet uanset fredningsdeklarationen
afgørelse om nyplacering af bygninger på arealet og tillige om sel-
ve byggeplanen, herunder til- og ombygninger, for så vidt bygninger-
ne skal benyttes til driften af præstegårdens jorder, til brug for
præsten eller i det hele skal tjene kirkelige formål.

Kirkeministeriet, den 8. august 1957.
P.M.V.

E.B.
Einar Løwe

lP,

Indført i dagbogen for retskreds nr. 73 HanHerreder den 10. aug. 1957. I
Lyst. Tingbog. Bd. Tranum I bl. 5 ~ Sdr. Btatbjerg. Akt: skab D nr. 495.

Otto Ringstrøm
2§ 14 3 kr.

"
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REG. NR. ~ø;~,;.
Genpart.

Matr.nr.: 18 ~ Tranum by og sogn. Anmelder:
Fredningsnævnet for Hjørring

amtsrådskreds.m. fl.L 23~9
22. okt. 1953.

Fred ningsoverenskomst.

Stempel- og gebyrfr~,
lov nr. 140-1937.

Undertegnede

gårdejer Harald Hamann, Tranum,

erklærer sig villig til som ejer af matr.nr. af18 ~, 19 ~
by, Tranum sogn, at lade etTranum

areal af dette matr.nr. frede for at sikre den fri beliggenhed af

Tranum kirke. t •.•

Arealet beskrives således:
En bræmme på 40 m nord for kirkegården hen til kommunevejen
som;vist på vedlagte kort.

, .

Fredningen har følgende omfang:
Arealet må ikke bebygges eller beplantes med udsigtsøaelæggende

beplantning, ligesom der heller ikke på arealet må anbringes trans-
formatorstationer, telefon- og telegrafmaster og lignende, eller
opstilles skure, udsalgssteder, isboder, vogne til beboelse eller
opbevaring af redskaber eller lignende skæmmende genstande. Henlæg-
gelse af affald må ikke finde sted. Der må i det hele ikke foretages
ændringer i den nu bestående tilstand, der kan virke skæmmende eller
hindrende for udsigten til eller fra kirken.

I.



For fredningen kræves ingen erstatning.
Jeg er enig i, at omstående fredningstilbud tinglys-es på min

fornævnte ejendom, dog uden udgift for mig, og med re,spekt .af nu.
påhvilende hæftelser og servitutter, hvorom henvises til tingbogen.

Påtaleberettiget er fredningsnævnet for Hjørring amtsrådskreds
og menighedsrådet for Tranum kirke hver for sig.

Tranum , den 3 / 10 19 53.

Harald Hamann

I
I
I.!

Idet fredningsnævnet modtager og godkender foranstående fred-
ningstilbud, bestemmes det, at fredningen vil være at tinglyse på
matr.nr. 18 ~, 19 ~ af Tranum by,

Tranum sogn.
Det fredede areal er indtegnet på vedlagt e kort, af hvilket en

genpart henlægges på ak t •.

Fredningsnævnet for Hjørring amtsTådskreds, den 2Jl 10 19 53.

Karsten.

Indført i dagbogen for retskreds nr. 73 Han Herreder den 22. okt. 19;'
Lyst. Tingbog bd. Tranum I bl. Jarmsted 2 ~. Akt skab C nr. 209.

Otto RillgStl~Øll1

§ 142 2 kr.
2 kroner.

iJ
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Matr.nr.: 19 bæ Tranum by og sogn. Genpart

L 221
25. jan 1958

Stempel- og gebyrfri,
lov nr. 140-1937.

Anmelder:
Fredningsnævnet for Hjørring

amtsrådskreds.

Fredningsåverenskomst.

Undertegnede

Menighedsrådet for Tranum kirke

19 bæerklærer sig villig til som ejer af matr. nr. af

by, TranumTranum sogn at lade et

areal af dette matr. nr. frede for at sikre den fri beliggenhed af

!IJranum kirke.

I
I

·1 Arealet beskrives således:

Hele det pågæld~nde matr. nr.

Fredningen har følgende omfang:

Arealet må ikke b~bygges eller beplantes med udsigtsødelæg-

gende.,beplantning, ligesom qer heller :,ikke på arealet må anbringe:;;

transformatorstationer ,.t~lefon- og telegrafmaster og lignende,

eller opstilles skure, uds~lgssteder, isboder, vogne til bebo-

else eller opbevaring ~f redskaber eller lignende skæmmende

genstande. Henlæggelse af affald må ikke ffnde sted·.~Det må i det

hele ikke foretages ændringer i den nu bestående tilstand, der

kan vi rke skæmmende eller hindrende for udsigten til eller fra

kirken.

fil
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For fredningen kræves ingen erstatning.
Jeg er enig i, at omstående fredningstilbud tinglyses på min

fornævnte ejendom, dog uden udgift for mig, og med respekt af nu
påhvilende hæftelser og servitutter, hvorom henvises til ting-
bogen.

Påtaleberettiget er fredningsnævnet for Hjørring amtsråds-
kreds og menighedsrådet for Tranum kirke
hver for sig.

franum, den 22/11 19 57.
Peter Andr. Nielsen Kr. Kronborg Chr. Nielsen
John Chr. Jensen Andr. Danielsen Haakon Rabjerg

Else Jensen

Idet fredningsnævnet modtager og godkender foranstående
fredningstilbud, bestemmes det, at fredningen vil være at ting-
lyse på matr. nr. af19 :Ef! Tranum by,

Tranum sogn.
Det fredede areal er ind tegnet på vedlagt e kort, af hvi lket

en genpart henlægges på akt.
Fredningsnævnet for Hjørring amtsrådskreds, den 24/1 1958-

. Karsten.
Det tiltrædes, at nærværende fredningsoverenskomst tinglyses som

servitutstiftende på matr. nr. 19 bæ Tranum by og sogn, dog med følgen-
de forbehold:

Så længe det pågældende areal administreres af de kirkelige myn-
digheder, træffer kirkeministeriet dog uanset nærværende deklaration
afgørelse med hensyn til eventuel opførelse af bygninger på arelaet,
forsåvidt disse skal tjene kirkelige formål.

Deklarationen bortfalder i det omfang, hvori arealet senere måt-
te blive inddraget under kirkegården.

Kirkeministeriet, den 23. januar 1958.P.M.V.
E.B.

Arne TrueIsen
Fm.

Indført i dagbogen for retskreds nr. 73 Han Herreder den 25. jan. 195~
Lyst. Tingbog bd. Tranum II bl. 19 bæ Tranum. Akt: skab J nr. 396.

OttoRingstrøm2§ 14 3 kr.
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Matr.nr.: 19 ~ Tranum by og sogn. Genpart

L 59

9. jan. 1958.

Stempel- og gebyrfri,
lov nr. 140-1937.

Anmelder:
Fredningsnævnet for Hjørring

amtsrådskreds.

Fredning soverenskomst.

Undertegnede
Lerup - Tranum kommune ved sognerådet

erklærer sig villig til som ej er af matr. nr. 19 bø af

Tranum kirke.

TranumTranum by, sogn at lade et
areal af dette matr. nr. frede for at sikre den fri peliggenhed af

Arealet beskrives således:

Hele det pågældende matr. nr.

Fredningen har følgende omfang:
Arealet må ikke bebygges eller beplante s med udsigtsødelæg-

gende beplantning, ligesom der hell er ikke på arealet må anbringe~
transformatorstationer, telefon- og telegrafmaster og lignend_,
eller opstilles skure, udsalgssteder, isboder, vogne til bebo-
else eller opbevaring af redskaber e Iler lignende skæmmende
genstande. Henlæggelse af affald må ikke finde sted. Der må i det
hele ikke foretages ændringer i den nu bestående tilstand, der
kan vi rke skæmrnende eller hindrende for udsigten til eller fra
kirken.
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For fredningen kræves ingen erstatning.
Jeg er enig i, at omstående fredningstilbud tinglyses på min

fornævnte ejendom, dog uden udgift for mig, og med respekt- af nu
påhvilende hæftelser og servitutter, hvorom henvises til ting-
bogen.

Påtaleberettiget er fredningsnævnet for Hjørring amtsråds-
kreds og menighedsrådet for Tranum kirke.
hver for sig.

Tranum, den 17 /12 1957.
Henrik Svendsen Peter Andr. Nielsen A. Iversen Andersen
Niels Chr. Poulsen Jens Chr. JensenK.O.Jespersen
Elenius Christensen A. Ejl3kov Jensen Aksel Claesen

B. Klitgaard L.P.Larsen

Idet fredningsnævnet modtager og godkender foranstående
fredningstilbud, bestemmes det, at fredningen vil være at ting-
lyse på matr. nr. 19 bø af Tranum by,

Tranum sogn.
Det fredede areal er indtegnet på vedlagt e kort, af hvilket

en genpart henlægges på akt.
Fredningsnævnet for Hjørring amtsrådskreds , den 8 /1 19 58.

Karsten.

Indført i dagbogen fer retskreds nr.
Lyst. Tingbog bd. Tranum I bl. 19 bø Tranum Akt: skab E nr. 114.

§ 142 3 kr. Otto Ringstrøm
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