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N~n: Ellested kirke Reg.nr.: 4-95-01
22.C1 S,OO

•

Kommune: Ørbæk
Ejerlav: Kul1erup by O 5.0 100 200m

I I I

Sogn: Ellested 1:4000

Matr. nr. Dekl./Kendelse Tinglyst dato Bemærkningerdato

li la 2/12-1955 3/12-1955 aHele 1-.

;# 8/11-1955 9/11-1955 Del af ~

e a 8/11-1955 9/11-1955 a Tidl. 5f.'5- Del af 5-.
Fredningen skal kUnl113aflyses ved e-
jerskifte.

5Q 2/12-1955 3/12-1955 Hele 5Q.

5~ 8/11-1955 9/11-1955 Hele 5!f. Fredn. aflyses v. ejerskifte.

8.12 8/11-1955 9/11-1955 Del af 8b. Tidl. 8.12og ~.

-_._- .---



G e n p a r t. Kt\:l. NK. .1:<?~ 8J
'1// _..) ....I -i

,Anmelder I ...)

Fredningsnævnet for Svendborg
amtsrådskreds

Nyborg.

Matr. nr. l a og 5 d

~_g_~_~_~_I_~_~_§_Q_y_~_g_~~~_§_~_Q_M_§_!_~_
Stempel- og gebyrfri
lov nr. 140- 1937.

Undertegnede formand for Elleste~ Ao~ner~d

,_~rklærer sig villig til, som ejer af matr. nr.
af Kuller uP b Ell~stedy,
al af dette matr. nr. frede, for at

: 'eQted kirke.,_-'I'

l a OP. l) 1

so~n, at lade et are-
sikre den fri be1igp,enhed af

Arealet beskrives således: hele l a og hele 5 d

, ;

..'
...~~'.,"....

'-...-

Fredningen har følgende omfang:
Arealerne må ikke bebygges eller beplantes med udsigtsødelæggende

beplantning, ligesom der heller ikke på arealerne m~ anbringes trans for-
~matorstationer, te1efon- og telegrafmaster og lignende eller opsættes sku-

re, udsalgssteder, isboder, vogne til beboelse eller opbevaring af redska-
ber eller lignende skønhedsforstyrrende genstande.

Der må i det hele ikke foretages ændringer i den nu bestående til-
stand, der kan virke skæmmende eller hindrende for udsigten til eller fra
kirken.

For frednin~en kr~ves inp,enerstatning.
ognerådet ~~~ er enig i, at ovenst~ende frednin~stilbud

dom matr. nr. l a og 5 d af Kullerup
Ellested sogn, dog uden udgift for mig.

Påtaleberettiget er fredningsnævnet for Svendborg
menighedsrådet for Ellested

Ellested

tinglyses p~ min ejen-
by,

amtsrådskreds og

den. 3 - 11 . 195 5

Idet fredningsnævnet modtager og godkender
tilbud, bestemmes det, at fredningen vil være at
af Kullerup by E1.lested

foranstående frednings-
lyse på matr. nr.l a og 5 d

sogn.

3 MAR.1956



REG. NR . .Jø2~~-

Matr. nr.
~

G e n p a. r t.
2 a, Kullerup by,
Ellested sogn.

A.hmelders
Fredningsnævnet for Svendborg
amtsrådskreds, Nybcrg.

, R E D N I N G S O V E R E N S K O M S T.-_ .._-.----- ..- .............. ---------_ .._---- -...--~------ ....
Stempel. og gebyrfr1
lov nr. l4~/1937.

\'--

Uadertegnede gårdejer, 8Ggnefoged Karl Valdemar Hansen, Ellested
erklærer sig villig til, som ejer af matr. nr. 2 a af Kullerup by,
E1I.sted sogn, at lade et areal af dette matr. nr. frede, for at sikre
den fri beliggenhed af Ellested kirke.

Arealet beskrives således: en bræmme
hegnet, dog kun for så vidt angår den del
~est for byvejen.

Fredningen har følgende omfa~g:
Arealerne må ikke bebygges eller beplantes med udsigtsødelæggende

beplantning, li3e8om der heller ikke på arealerne må anbringes transfor-
matorstationer, telefon- og telegrafmaster og lignende eller opsættes
skure, udsalgssteder, isboder, vogne til beboelse eller opbevaring af
redskaber eller lignende skønhedsforstyrrende genstande.

Der må i det hele ikke foretages ændringer i den nu bestående til-
stand, der kan virke skæmmende eller hindrende for udsigten til eller fra
kirken.

EJendommen er landbrug kl. II.
For fredningen krtNeS ingen erstatning.
Jeg er enig i, at ovenstående frednin~stilbud tinglyses på min ejen-

dom matr. nr. 2 a af Kullerup by~ Ellested sogn, dog uden udgift for mig.
Påtaleberettiget er fredningsnævnet for Svendborg amtsrådskreds og

menighedsrådet for Ellested.
Ellested, den 3-11 1955.

Karl Vald. Hansen .
Idet f~edningsn~vnet modtager og godkender foranstående frednings-

tilbud, bestemmes det, at fredningen vil være at lyse på matr. nr. 2 a
af Kullerup by, E11ested sogn~

Fredningsn ..JVnet for Svendborg amtsrådskreds, den 8.November 1955
Keiser-Nie1sen.

Indført i dagoogen for retskreds nr. 32, Nyborg købstad m.v.
den 9. Nov. 1955.

Lyst tingbog: Ku11erup by, Ellested sogn, Akt: skab A. 136
Anm.: Forud hæfter diverse servitutter samt pantebrev lyet 24/6

1930 til Fyns stifts sparekasse for 18.000 kr. 10,# f'~ J

ICeiser-Nielsen. ~ .- I "\.
Genpartens rigtighed bekrC3ftes. '.~

Fredninr;snævnet for Svendborg amtsrådskreds , den 11~1.-./tvr? ,G;" t
b• ..AÅ~.. /1')
f'/W' ., lot~

på leo meter fra kirkegårds~
af matr. nr. 2 a, åer l~gger

\ .....

•

,
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matr. nr. 5 f,
G e n p a r t.

i~ullerup by,
Ellested sogn.

Anmelder:
Frednin~s~~net for Svendborg

amtsrådskreds, Nyborg.

FREDNINGSOVERENSKOMST
Stempel- og gebyr fri

lov nr. 140/1937.
ndertegnede gårdeJer Aksel Hansen, erklærer sig villig til, som

ejer af matr. nr. 5 f af Kullerup by, Ellested sogn, at lade et areal
af dette matr. nr. frede, for at sikre den fri beliggenhed af Ellested
kirke.

Arealet beskrives således: en br~~e på 100 meter regnet fra kir-
kegårdsdiget.

Fredningen har følgende o~fang:
Arealerne må ikke bebyg~es 'eller beplåntes med udsigt søde læggende

beplantning, li~esom der heller ilckepå arealerne må anbringes transfor-
matorstationer, telefon- og telegrafmaster og lignende eller opsættes
skure, udsalgssteder, isboder, vogne til beboelse eller opbevaring af
redskaber eller li~nende skønhedsforstyrrende genstande.

Der må i det hele ikke foretages ændringer i den nu bestående til-
~tand, der kan virke sk,~ende eller hindrende for udsigten til eller
fra kirken.

Matr. nr. 5 f og 5 h er en landbrugsejendom.
Fredningen skal kunne aflyses, såfremt ejendommen overtages af

mine børn.
For fredningen kræves ingen erstatning.
Jeg er enig i, at overlstående fredningstilbud tinglyses på min

ejendom matr. nr. 5 f af Kullerup by, Ellested sogn, dog uden udgift
for mig.

Påtaleberetti~et er fredningsna~net for Svendborg amtsrådskreds og
menighedsrådet for Ellcsted.

Ellested, den 3-11 1955
Aksel IIarlsen.

Idet fredningsn~vnet modtager og r~odkender foranstående frednings-
tilbud, bestemmes det, at fredninfjen vil ;være at lyse på matr. nr.
5 f af Kullerup by, Ellested sogn,

Frednincsni.3ynetfor f',vendborgamtsrå.dsl;:reds,den 8. Nov.1955.
Keiser-Nielsen.

Indført i dagbogen for retskreds nr. 32, Nyborg købstad m.v.
den 9. Nov. 1955.

Lyst tingbog: Kullerup or, Ellested sogn, Akt:skab B. nr. 237.
Anm.: Forud hæfter diverse servitutter samt følgende pantehæftel-

ser: l) pantebrev til Fyens Kreditforening lyst for 20.000 kr.
2) ejerpantebrev lyst for 9.000 k~.

Kciser-Nielsen.
Genpartens rigtighed bekrroftes.

Fredningsnævnet for Svendborg amtsrådskreds, den' 2·, ...-11,,'1

~J~~.~~
3 MAR.1956



G,e n p a r t.
Matr. nr. 5 ~'. K\111e:r;upby,ej Elles.t~<lsogn.

Anmelder:
Frednings~et for Svendborg
amterådskreds, Nyborg.

F R E D N I N G S O V E R E N S R O M S T.-------_. '--- _ ....---------- --- ---------------

'-.-.

Stempel- og gebyrfri
lov nr. 1~o/19~7.

Undertegnede rentier Thorvald Hansen erklærer sig villig til, som
ejer af matr. nr. 5 k af Kullerup by, Ellested sogn, at lade et areal
af dette matr., nr'. frede, for at sikre den fri beliggenhed af Ellested
kirke.

Arealet beskrives således: hele matr. nr. 5 k.
Fredningen har følgende omfang:
Arealerne må ikke bebygges eller beplantes med udsigtsødel;:2ggende

beplantning, ligesom der heller· ikke på arealerne må anbringes transfor-
matorstationer, telefon- og telegrafmaster og lignende eller opsottes
skure,'udsalgssteder, isboder, vogne til beboelse eller opbevaring af
redskaber eller lignende skønhedsforstyrrende genstande.

Der må i det hele ikke foretages ændringer i den nu bestående til-
stand, der kan virke skæmmende eller hindrende for udsigten til eller
fra kirken.

Fredningen gælder dog kun så længe jeg ejer ejendommen.
For fredningen kræves ingen erstatning.
Jeg er enig i, at ovenstående fredningstilbud tinglyses på min ejen-

dom matr. nr. 5 k af Kullerup by, Ellested sogn, dog uden udgift for mig.
Påtaleberettiget er fredningsnævnet for Svendborg amtsrådskreds og

menighedsrådet for Ellested.
Ellested, den 3-11 1955.

Thorvald Hansen.
Idet fredningsnævnet modtager og godkender foranstående frednin~s-

tilbud,bestemmes det, at fredningen vil være at lyse på matr. nr. 5 k
af Kullerup by, Ellested sogn.

Frednings~~et for Svendborg amtsrådskreds, den 8. Nov.l955.
Keiser-Nielsen.

Indført i dagbogen for retskreds nr. 32, Nyborg købstad m.v.
den 9. Nov. 1955.

Lyst tingbog: Rullerup by, Ellested sogn, akt: skab F.nr. 363.
Anm.: Fo~ud hæfter diverse servitutter samt pantebrev til Hus-

mandskreditforeningen lyst for 5.500 kr.
Keiser-Nielsen.

Genpartens rigtiGhed bekræftes.
Fredningsnævnet for Svendborg

\_r;)lV1INI~·i'Enlr:T J.n!' J.. Ad ~ -1'S~
3 MAR.1956

amt srådskreds, den 1. - "3 -//rrit,

~7'---~'"~.;
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Matr. nr. 8 b og 8 c
Kullerup by, Ellested sogn.

KtU. Nit ~~7<J

Anmelder:
Fredningsnrovnet for Svendborg
amtsrådskreds, Nyborg.

F R E D N I N G S O V E R E N S K O M S T.-------------------------------------------
Stempel- og gebyrfri

lov nr. 140/1937.
Undertegnede fru Karen Nielsine Pedersen erklc~er sig villig til,

som ejer af matr.rlr. 8 b og 8 c af Kullerup by, Ellested sogn, at lade et
areal af dette ma~r. nr. frede, for at sikre den fri beliggenhed af
E11ested kirke.

Arealet beskrives således: en bræmme på 100 meter fra kirkegårds-
'---.,hegnet.

Fredningen har følgende omfang:
Arealerne må ikke bebygges eller beplantes ~ed udsigtsøde1æggende

~_ beplantning, lif~esom der heller' ikke på arealerne må anbringes trans-
formatorstationer, telefon- og telegrafmaster og lignende eller opsættes
skure, udsalgssteder, isboder, vogne til beboelse eller opbevaring af

4It redskaber eller lignende skønhedsforstyrrende genstande.
Der må i det hele ikke foretages ændringer i den nu bestående til-

stand, der kan virke skæmmende eller hindrende for udsigten til eller
fra kirken.

Matr. nr. 7 d og 8 b er en landbrugsejendom.
For fredningen krwves ingen erstatning.
J~g er enig i, at ovenstående fredningstilbud tinglyses på min ejen-

dom matr. nr. 8 b og 8 ~ af Kullerup by, Ellested sogn, dog uden udgift
'\. for mig.,,,-

Påtaleberettiget er fredningsnævnet for Svendborg amtsrådskreds og
menighedsrådet for Ellested.

Ellested, den 3 - 11 1955
Karen Pedersen.

Idet fredningsnævnet modtager og godkender f~ranstående frednings-
tilbud, bestemmes det, at fredningen vil være at lyse på matr. nr. 8 b

4It1og 8 c af Kullerup by, Ellested sogn.
f~_;(; Fredningsnævnet for Svendborg amtsrådskreds, den 8.Nov.1955.

~ ~ ~ Keiser-Nielsen.
/--r~~--'"Indført i dagbogen for retskreds nr. 32, Nyborg købstad m.v.

/ AI'l ......''~ den 9. Nov. 1955.
Afvist efter beg~~ing.

Keiser-Nielsen.
Indført i dagbogen for retskreds nr. 32, Nyborg købstad m.v.

den 28. Nov. 1955.
Lyst tlngbog: Ellested, Bl. 8 b og 8 c,
Anm.: Ejendommen er forud beh,-aftetmed

7 d - 8 b tillige med dokument om aftægt.
J. Hvass.

Genpartens rigtighed bekræftes.
Fredningsnfzvnet for Svendborg amtsrådskreds , den ~ -'1- ~

~.j~

Akt.skab C. nr. 127.
diverse servitutter og

3 MAR.1956
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