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Mtr. nr., e/er/av, sogn: -. „ 

(i København kvarter) —r-
eller (i de sønderjydske lands- - g r a n <j e 

dele) bd. og bl. i tingbogen, 

art. nr., ejerlav, sogn. 

Stempel: kr. øre Akt: Skab •nr. ftt 

4 ? 4 O *16åU6.1963 

Stempel- og gebyrfri i h. t. § 33 

i 1. nr, 14o af %/5 1937 

(udfyldes af dommerkontoret) 

Anmelder: 

Fredningsnævnet for 

Vejle amt. 

Fredningsdeklaration. 

Underskrevne rentier Jesper Marinus Andersen af Brande 

indgår herved på for at bidrage til at værne om Brande kirkes frie 

beliggenhed, at nedennævnte areal af den mig tilhørende ejendom 

matr. nr. 1 fz Brande by og sogn fredes som nedenfor anført. 

Arealet beskrives således: 

Den del af arealet, der ligger indenfor en sfstand. af 2 m fra 

Brande .kirkegårds nuværende mur, 

Fredningen bar følgende omfang: 

Arealerne må ikke bebygges eller beplantes højere end halvstarn-

me.de træer, ̂ er må ikke anbringes transformatorstationer, telefon

eller telegrafmaster, skure, udsalgsboder,. vogne til beboelse eller 

lignende skønhedsforstyrrende genstande. 

^eg forbeholder mig dog ret til, at det nuværende skur forbliver 

stående, men det må ikke ombygges, og der må ikke opføres andet skur 

el. lign. samme sted. 

For fredningen ydes intet vederlag. 

^enne fredningsdeklaration må lyses på min ejendom matr. nr, 

1 fz Brande by og sogn og de matr. nre., i forbindelse med hvilke 

den er noteret som samlet ejendom. 

Påtaleretten tilkommer fredningsnævnet for Vejle amt og menig

hedsrådet for Brande hver for si*;. 

Brande, d. 7. nov. 1951 

Marinus Andersen 

m. f. p. 9 

Til vitterlighed om oplæsning og godkendelse og om iagttagelse 
Jensen & Kjeldskov A/S, København. 

http://me.de


af D. L. 5 - 1 - 7 . 

Kr. Otte 

provst 

Brande 

C. Rudbeck 

dommer 

Horsens. 

Godkendes i h. t. § 11 i 1. nr. 14o af 7. maj 1937 

Fredningsnævnet for Vejle amt, d. 6. febr. 1956 

P. n. v. 

C. Rudbeck 

Tiltrædes: 

Agnes Helene Johansen 

r. r. ci rø ri i d ag bog ̂  n TO r r^i«. J .. 

i Gr indsted den 1 6 AliiL IS§3 

LYST, t ingbog: b ind 3 F ^ a . t - l _ _ 

blad: / l ~ ^ akt: Skab ^ HL ^ » ^ 3 

ftetsanmærføfng? 
V ^ / - c w o a J t e J O 

O 

Sanders 

Retten i Grindsted 
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