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REG. NR. ,2/"/
Justitsministeriets genpartpapir. Til skøder, skadesløsbrev e, kvitteringer til udslettelse

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

Akt: Skab nr.
la!' Durup by og sO gn. ("dfyldes af dommerI«Jntoret)

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

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

sagn.

Købers }
K d·t· bopæl:re lors

Gade og hus nr.:
(hvor sådant 6ndes)

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

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

Stempel: kr. øre.

Deklaration.
underteg;Fe~l.'PefIl~re !ler af matr. nr. l!!,

af Durup by Og sogn,
erklærer herved, at jeg af hensyn til ..Durup kirkes frie beliggenhed overfor
fredningsnævnet for Viborg amtsråqsl(fed~ er inogået på, at der på den nedenfor nærmere beskrevne
del af min ejendom ikke må ske n'ogen bepyggelse, varigt eller midlertidigt, eller foretages nogen be-
plantning eller andet, der nu Øtt' 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, .eeg,ænses moS-
-fif kirkegård~diget eg iØ';fi§t af

er den del af l!!. der mod øst begrænses af
kirkediget og moci vest af en linie 10 m fra Jiz.et 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. Durup sogn.

, den 19~.Durup 6.0kt.
Peter Thomsen.

Til vitterlighed:

A••iohs. Hansen.
X.Primdal •.



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

FREDNINGSNÆVNET FOR VIBORG AMTSRADSKREDS.. .
Viborg, uen 15. fe)):r. 19Sf.

Otto Kiørboe. V. Rasmussen.
Tønder1ng skole, d.8.3.54.

J •C• .Krogh.
Indført i dagbogen- :for retskreds nr. 77,S1r1ve købstad m.v.,

den 30";1.1954.
tyst. • • •

Lorentzen.

Gen1J:"l·t,".~' ;:Ol s ~i:;h~.~bc1<ræftcs.
)"Hl'Cij":l° rrr"''''';.. ' r ....r'J. r: .......~ ~V·7·~,I'.,~.o ,_....J ......~.l...": ....T,. ""'.1'.,.,...

~· ~t.).... -t \, , "~r) '1:l ) .. (,'1.;~j, .r.;1

I;,~.r.

- 6.APR. 1955
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REG. NR. J/?
Justitsministeriets genpartpapir. Til skøder, skadesløsbreve, kvitteringer til udslettelse

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

by og s~gn.
Akt: Skab nr.

(uajyldes af dommerkontoret)
Mtr. nr., ejerlav, sogn:./.
(i København kvarter) 'bk

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

sogn,.

:Durup

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.

Dekla'ralioD.
slagter p.petersen

Undertegnedel der er ejer af matr. nr. l hk

af :Durup by og sogn,
erklærer herved, at jeg af hensyn til Durup kirkes frie beliggenhed overfor
fredningsnævnet for Viborg amtsrådsk~ed,s ~r indgået på, at der på den nedenfor nærmere beskrevne
del af min ejendom ikke må ske noge'b. bebyggel~e, 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 mod
af kirkegårQi1diget eg iø't'rigHf er den del af lbk, der mod øst begrænses af
kirkediget og mod ves.t a.f en linie 10 m fra dige;t'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 Durup sogn.
For fredningen kræver jeg ingen erstatning.

Durup ,den 6. okt.
Peter Pedersen.

Til vitterlighed:



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

FREDNINGSNÆVNET FOR VIBORG AMTSRADSKREDS .
.... r:- -o ... At "4

Viborg, den • L::> • .Le bl'.. 1951'
Otto Kiørboe. 'V. Rasmuss e n.

Tøndering skole, d. 8.3.54.
J •C.Kr ogh.

Indført i dagbogen for retskreds nr. 77,Skive købstad m.v.
den 30.3.1954.

Lyst. • •
Lorentzen.

". _~ Genpartens rigtighed .
"-H,-t\b,",t~"",,_ ... L bekræftes

u ..•" ~...ell .{or V'b •
". den 1 Ol'g amtar4ds.kreds,

- 6. APR.1955
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... REG. NR . .t/9
Justitsministeriets genpartpapir. Til skøder, skadesløsbrev e, kvitteringer til udslettelseej og andre påtegninger m. m. (vedr. fast ejendom).

•e

l'

I

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

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

sogn.

sogn.

Akt: Skab nr.
(udfyldes af domme,'umtord)

Købers }
K d't ,bopæl:re lors

Anmelderens navn og bopæl (kontor):

Fredningsnævnet for
Viborg amtsrådskreds.

Gade og hus nr.:
(hvor sådant findes)

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

. Stempel: kr. øre.

Deklaration .
P.Chr.Rusing

Undertegnede/der er ejer af matr. nr. le1-
af Durup by og sogn,
erklærer herved, at jeg af hensyn til Durup 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 kmr 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, ~egFæRses Hl:QQ, ,

ai kifkegåFElsEliget og iøvtigt -M- . .er den del af l~, der mod øst begrænses
af kirked1get og mod vest af en linie 10 m fra diget 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 erstatn ing. Dur Up sOgn •

, den 19~.Durup 6.okt.
Peter Ohr. Rusing.

Til vitterlighed:

Helge Østerby.
A. Johs. Hansen.



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

FREDNINGSNÆVNET FOR VIBORG AMTSRADSKREDS.

Viborg, den ]911·
Otto Klø rboe • v. ~{asmussen.

Tøndering skole pr. Durl~
d. 8.3.54.
J. C. Krogh.

Indført 1 dagbogen for retskreds nr. 77. Skive købstad m.v.,
den 30.3.1954.

twst. Tingbog ••••
Lorentzen. •e

Genpartens rigtighed bekræftes.
:Fredningsnævnet for Viborg amtsrådslu-e.::s,

den
- 6. AP,q,1955 ... 11. ' •• '

•,
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REG. NR . .t/?
Justitsministeriets genpartpapir. Til skøder, skadesløsbreve, kvitteringer til udslettelse

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

Akt: Skab nr.
(ruifYldes af dommerkontoret)

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

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

sogn.

by "g sO g.."l.
Købers }
K dOt bopæl:, re, ors

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.

Deklaration .
lanC!:postJ,ohs.f'!hristensenundertegnede,vder er ejer af målr. nr. l bi-

Durup ogaf by sogn,
erklærer herved, at jeg af hensyn til Durup 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 behyggelse, varigt eller midlertidigt, eller foretages nogen be-
plantning eller andet, der nu ~ eper. senere', ~an virke skæmmende eller hæmmende for udsigten til
eller fra kirken eller kirkegår~eri. "

Den del af min ejendom, som den fornævnte bestemmelse angår, bltglænses me8
...af kirkegårdsdiget og iøvrigt af er den del af lbi, der mod øst begrænses af

kirkediget og mod vest af en linie 10 m fra diget 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. Durup sogn.

, den 195JDurup 6.okt.
JOhannes Christensen

Til vitterlighed:

Just Justesen. Gerda Dal går d•.



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

FREDNINGSNÆVNET FOR VIBORG AMTSRADSKREDS.

Viborg, den, 27 '.april
Otto Kiørboe. V. Rasmussen.

J. C.Krogb
Tøndering skole.

Indført 1 dagenbogen for retskreds nr.77,Skive købstad m.v.,
den 15.3.1955.

l I

195i·

Lys t. ••••.•••
Lorentzen.

Genpartens rigtighed bekræftes.
::o/!'cdning3nævnet feT Viborg amtst'ådskreds.

den

- 6. APR. 1qr:;5

•,



REG. NR. J/?
Justitsministeriets genpartpapir. Til skøder, skadesløsbrev e, kvitteringer til udslettelsee og andre påtegninger m. ID. (vedr. fast ejendom).

.
I

•e

Akt: Skab nr.
(utifyldes af dommerlumfOTI't)

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

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

sogn .

O,'; iJg~.
Købers }
K d't bopæl:re lors

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 .
undert~1ir~tlt~~r~elell~~. ~.r lrhit'c m1u$1o!'1 1 ....mrJi,a rt

1'1:'0 O'i lbv-, -
af hurup ",' by 08 sogn,
erklærer herved, at ~ af hensyn til ",tril" kirkes frie beliggenhed overfor
fredningsnævnet for Viborg amtsrådskr~s er indgået på, at der på den nedenfor nærmere beskrevne
del af m ejendom ikke må ske nogen, bebyggelse, varigt eller midlertidigt, eller foretages nogen be-
plantning eller andet, der nu lEM1eller senere kan virke skæmmende eller hæmmende for udsigten til
eller fra kirken eller kirkegården.

Den del af ~ ejendom, som den fornævnte bestemmelse angår, ~gralI~8e!'l ftl:88

~*.lwgårQ8EliSQt eg ievrist a.f
e~ h~td _.nr. l~ 03 1!!_

H'11s ue:r 01;jat:itr srJl"l;rimlil om .n~rlng af d. au på ate.le"
11;L.~'n\· .•• r.::' i,;.1'11n.;t.:!'(olle. op:f~rela. af D~Je tJlgrt1ngel'. m.A d~tt' :ikke
ske tør den loiwle ':est;"xe.l..M blot%' t...,t'haniJ.let me~imør.t11"he,ial"Adet

• for :':;urup 0(& tr~dn1n ~.i.Sn• .,.net for Vll'url amt om ~ ·~D •

• 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 !itU.'Up SOp.
For fredningen kræve- jeg-tngen erstatning.

,den "Ir.;
,VUl't'P ". ~..,rnlU:r

A1J.b"ED1ut,,;r~$(:t'1. ltri3ten :;;~j&.t. kH1~ !,.arsen.
Jf.lr;5J ~:r.ra\Glo&ll. ;ruha. Nll.!laen.,

Til vitterlighed:



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

FREDNINGSNÆVNET FOR VIBORG AMTSRADSKREDS.

Viborg, den
27.aprl,1

otto J'..1Tøboe. V.. rblmDUSsett. J" ;.K:fO,gb.
rorunl$tåend. detlt&r4.tt1oJl tl1t·· d,ie.f idat det anterte tor.

behold m.h.t. o.b~,gn1I1g 03 ny} e:',)S .,G1De toru\).~ttea %'t1spekteret.
'fiII'"'l' >"','LI1'\'! '4'1~'",."'rr.'" -:.."''':[)I ,.~. I ' u"r' Tor J .~••' ','17a.J. .' ..i., \'I~ ....,..,,1..·,.L'ItI'lo. ...\ ..T "'v,". , .."'..... V...,t .•.• .n ,~l hlnr.

Martin Jerwell
forrrumd tor Inu,re Y.:!.sa1oftfl t/;)konom1u.Jv~lg.

In ..fR t 1 :"'JJ.3IDogæfor ret.JKre.;.a (Ll. 77 f Skive kQ:i'h3t~d tt.\~_.
den 15..'3.1~55.

L/at.... " ..

Genpartens rigtighed bekræftes.
:r?;;'cdn:ingsn~vnet for Viborg amtsf.'ådskreø.Sj

•e

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

Akt: Skab nr.
(adJy/des af dommerkontore:l

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

eIler (i de sønderiydske lands-

dele) bd. og bI. i ting-
bogen, art. nr., ejerlav,

sogn.

13~f lo f i 2 DIJ.rup
by og sOgn. 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.
Es~~ OlsenundertegnedEf,yer er ejer af matr. nr. 13a

af Dur up by Og sogn,
erklærer herved, at jeg af hensyn til Duxup kirkes frie beliggenhed overfor
fredningsnævnet for Viborg at)ltsplØskreds ,er mdgået på, at der på den nedenfor nærmere beskrevne
del af min ejendom ikke må ~ke 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, b,Q~Sgti • id ."

af kirkegår6sdiget og iøvml af er den del af 13&., der ligger vest for en
linie., der forlænger det østre kirkedige hen til byve j en

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. Durup sogn.

, den 6.okt.
Sine Olesen •

19~JDuzup
Esper' Olesen.

Til vitterlighed:

He1ge 0stsl'bye.



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

FREDNINGSNÆVNET FOR VIBORG AMTSRADSKREDS.

Viborg, den
• • I27..a,pril 195f.

V. Rasmussen. J.C.Krogh.Otto Kiørboe.

In~ført 1 dagenbogen for retskreds nr.77, Skive købstad m.v.
den 15.3.1955.

Lyst ••••••

Lorentzen.

:~·~(~;:L.!.._lC~;':c::;v;~ct fr;r -V.~tor~5il~l:I~'Grtri:)}~-;;;i~J'
,

~ p.

f't"': .;"'-.' , ... \"'.........

•,



FREDNINGSNÆVNET>
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REG. NR. -2'7
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,

søgn.

13e. Durup by oG sogn.

Købers }
K d·t ~opæl:.re I ors

Akt: Skab nr.
(ndJyldes al dommerkonlo:,c!)

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

Gade og hus nr.:
(hvor s.ldBnt flndet.)

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

Stempel: kr. øre.

d åd Deklaration.menighe sr
lJndertegnedeYder er ejer af matr. nr. l3e

af Durup. by og sogn,
erklærer herved, at /Ii#, af pensyn til Thn:up kirkes frie beliggenhed overfor
fredningsnævnet for Viborg amtsrådskreds er indgået på, at der på den nedenfor nærmere beskrevne
del af ~ ejendom ikke må ske nogen bebyggelse,varigt eller midlertidigt, eller foretages nogen be-
plantning eller andet, der nu itttn eller senere kan virke skæmmende eller hæmmende for udsigten til
eller fra kirken eller kirkegården,

Den del af m ejendom, som den fornævnte bestemmelse angår, bQgFlell:8el tReti I

&f-kiflEegårdsdigerog;øvrigHtf er hele m.nr. l3e.

såleåeiJ,= ..erot- frorngå"r-ltf-det-~klaJ:atiolle!1-\ledhæftede k Ol t.
Påtaleberettiget med hensyn til den pålagte bestemmelse, der kan tinglyses på min ejendom,

Cl' fredningsnævnet for Viborg allltsrådskreds samt llumigHetllriidet fur provstiudvalget for
For fredningen kræv1!jft ingen erstatning. Salling herreders provsti.

,den 6. okt. 195.3-
menighedsråd vi Helge 0sterby

sognepræst, frod.

Det tiltrædes, at nærværende fredningsdeklaration'ting,:
lyses som servitutstiftende på matr.nr. l3e Durup by og sogn,

Til vitter~~~d!Ued følgende for behol d: Så længe arealet a dmini streres af

de kirkelige mynaigheder, træffer kirkeministeriet dog

uanset nærværende deklaration afgørelse med hensyn til even-

tuel opførelse af bygninger på arealet, for så vidt disse

skal tjene kirkelige formål. Fredningen bortfalder i det om-

fang, hvori arealet senere måtte blive inddra~t under kirke-
gården.

Durup

Durup

lITRKEMINIST f'!''RIET, den

P.M.V.
E. B.

Aug.Roesen,

16.nov.1954,

Jen ..en &. KJeJdskoy. AIS, København
fm.



:.

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

FREDNINGSNÆVNET FOR VIBORG AMTSRADSKREDS.

Viborg, den 22. februar 195b-'

Holm. V. Rasmussen. J. C. Krogh.

Indført i dagbogen! for retskreds nr. 77, Skive købstad m.v.,
den 15.3.19)).

Lyst ••••••

Lorentzen •

• 6 APR. 1955

/0CtdJ



FREDNINGSNÆVNET>
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REG. NR . .l/,?

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

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

eJler (i de sønderiydske lands-

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

sogn.

Akt: Skab nr.
(udfyldes af dommerk<Jntoret)lok Durup sogn.

Købers }
K d't bopæl:re lors

Gade og hus nr.:
(hvor sådant flnde8)

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

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

Stempel: . kr. øre.

DeklaratioD.
gdr. Marinus Bundgård

Undertegnedf, der er ejer af matr, nr. lbr-
af lJurup by O g sogn,
erklærer herved, at jeg af hensyn til Durup 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 kan 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
af kirkegårdsdiget og iøvrigt af er den del af llr, der mod cst begrænses af

kirkeJiget og mod vest af en linie 10 m fra Jiget 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 Durup sO gn.
For fredningen kræver jeg ingen erstatning.

,den 6 tDurup .• ok •

MaTinus Bun~gård.
19~.

Til vitterlighed:

Helge Øste:rby
m-----+--..,';)!Qin-e-P_"t-æs""""--'tt<..leL-- _



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

FREDNINGSNÆVNET FOR VIBORG AMTSRADSKREDS.

Viborg, den 22.mar"ta 195b

H O l m. V. Hasmnas€n.
J. C.Krogh

Tøndering
30. 3.19~5.

Inåført 1 dagbogen fox rbtskx€ds n~. 77,Skive køb$tåd m.v.
den 1.4.1955.

Lyst. • •
Tage Andersen

kat. •e
~Cll 1 5. APR.195 5
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Akt: Skab nr.
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Akt: Skab nr.
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