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A:fskrift. "_ t /).,,-
, ...l

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

Fredniqgsnævn~t for,Randers amt. F~S.15/48.

Mtr. nr., ejerlav, 80gn: l$!Linde by
(i København kvarter)

eller li de sønderjydske lands Og S Ogn •
dele) bd. og bI. i ting-
bogen, art. nr., ejerlav,

80gn.

Akt: Skab nr.
(uifytd.øs al do'mmtrkontoret)

Købers }
Kreditors bopæl:.

Gade og hU8 nr.:
(hvor "dØDt ODdes)

Anmelderens navn og bopæl (kontor):
~redningsnævnet for Randers amtsråds-
kreds c/o dommeren i Ebeltoft.

4920 - 18/12 1948. Stempel: -- kr. -- øre.

U d S k r i f t
a f

forhandlingsprotokollen for Randers amts fredningsnævn.

År lS48 den 29/6 blev fredningsnævnet for Randers amtsråds-
kreds sat ved nedennævnte kirke, administreret af formanden, dommer
E. Riis, Grenå, under nærværelse af provst Exner, Hald.

Der foretoges:
15/48 jfr. 27/46 nr.l. "Linde kirke".

Yderligere var mødt gårdejer Jens Sørensen, der som ejer af
matr. nr. l$!Linde by og sOgn med bindende virkning for sig og
efterfølgende ejere erklærede, at det stykke jord under matr. nr.
l!!beliggende syd for Linde kirke og som afgrænses af vejen Linde-
Lindbjerg imod øst, mod syd af en markvej øst-vest, således som det
nærmere vil blive angivet på et vedhæftet kort, fredes.

Fredningens indhold er sålydende:
Arealet må ingensinde bebygges eller beplantes med store træer
midlertidigt eller vedvarende, ligesom der ej heller på arealet må
opføres transformatorstationer, telefon- eller telegrafpæle, derpå
anbringes skure, udsalgssteder m.v.

Påtaleretten tillægges Randers amts
Jens Sørensen. Hiis.

Nærværende udskrift, hvis rigtighed bekræftes, bedes tinglyst
på matr. nr. l.!!Linde by og sogn.

Bekræftelsesvederlag 2,- kr. vedlægges i stempelmærker.
Dommeren i Æbeltoft m.v., den 16. december 1948.

N. ~opsøe-Jensen

fredningsnævn.
J. Exner.

:ful.

Hr. dommeren i Rougsø m.fl. herreder,
Randers.

Indført i dagbogen for retskreds nr. 59 RougsØ herred og en

,lensen .t KJe!dskov, AIS, lCobenbavn
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del af Sønderhald herred med Nørhald, Støvring og Galten
herreder den 18' decbr. 1948.
Lyst. TingQog l!'ol•. .Akt:Skab A nr. 147.
Forevist kort, hvoraf genpart er henlagt på akten.
Ejd. er servitut- og pantbehæftet.

J. Hånsen.
-:- -:- -:-

Afskriftens rigtighed bekræftes.

Fredlljng~nlll\'net for -1: SE.P. ~55
Ralltl(~r" Amt. ~
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formular

D

Afskrift.

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

• c

30 Linde by
og sogn•.

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.
(udfYldes af domme/kontoret)

Købe.rø } bopæl:. _
Kred.tors

Gade og hus nr.:
(hvor "da D! Bndea)

Anmelderens navn og bopæl (kontor):
Fredningsnævnet for Randers amtsrådskreds
c/o dommeren i ~beltoft.

Stempel: --- kr.-- øre.

4877 - 17/12 19480

Udskrift
a f

forhandlingsprotokollen for Randers amts fredningsnævn o

År 1948 den 20/11 blev fredningsnævnet for Randers amtsråds-
kreds sat ved Linde kirke og administreret af formanden, dommer
E. Riis, under nærværelse af provst Exner.

Der foretages:
.b'oSo15/48jfr. 27/46 nr.l. "Linde kirke".

Yderligere var nødt frk. Anne Marie Petersen, ejer af matr. nr.
30 Linde by og sogn.

Frk. Petersen erklærede med bindende virkning for sig og efter-
følgende ejere af nævnte ejendom, at hun samtykker i, at ejendommen
ingensinde må bebygges eller derpå foretages udsigtsødelæggenue
beplantning eller hegning midlertidigt eller vedvarende, ligesom
der ej heller på arealet må opføres transformatorstationer, telefon-
elIer telegrafpæle, derpå anbringes skur, udsalgssteder m.v.

Påtaleretten tillægges Randers amts fredningsnævn.
Dog forbeholdes, at såfremt "Jydsk Telefonsalskab" måtte ønske

at rejse en telefonmast på ejendommen, kan dette ske efter for-
handling med fredningsnævnet med hensyn til mastens placeringo

J. Exner. Anna Marie Pe4ersen. R i i So
Nærværende udskrift, hvis rigtighed bekræftes, bedes lyst på

matr. nr. 30 af Linde by og sogn.
Bekræftelsesvederlag 2,- kr. vedlægges i atempelmærkero

Dommeren i Æbeltoft m.v., den 150 december 1948.
No Topsøe-Jensen

fm.
Hr. dommeren i Rougsø m.fl. herreder,

Randers.
Indfør't i dagbogen for retskreds nr. 59 Rougsø herred og en del

lensea !t Kleldsto.) AIS, lCøbenhll,VR
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af SØnderhald herred med Nørhald, Støvring og Galten
herreder den 17' decbr. 1948.
Lyst. Tingbog Fol: Akt:Skab L nr. 182.
Ejd. er forud servitutbehæftet.

J. Hansen.
-:- -:- -:-

Afskriftens rigtighed bekræftes.
Fl'etlnillg~næ\'UIlt for

Randers Amt. -] : SEP. 1955;;:
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Akt: Skab $ Nr. V 6 3 
(Udfyldes af Dommerkontoret) 

Justitsministeriets Genpartpapir. Til Lejekontrakter, Servitutdokumenter o. 1., 
Fortsættelse af Dokumenter, Fortegnelse over pantsatte Genstande o. 1. (vedr. 

.... fast Ejendom), 

Mtr. Nr., Ejerlav, Sogn: 
(i København Kvarter) 

eller (i de sønderjydske Lands
dele) Bd. og Bl i Ting
bogen, Art. Nri, 'Ejerlav, 

Sogn. 

m a t r . n r . 8 
; Linde by og 

sogn 

Anmelderens Navn og Bopæl (Kontor): 

LANDINSPEKTØR 
BJØRN CHRISTIANSEN 
Middeigade 12, Randers, Tif. (064) 22510 

Stempel: 4 Kr.00 ø r e . 

140 
i 6 JAH. ra 

6 0 9 4 
tf&* 

1 henhold til en, på foranledning af Tvede-^LiM'e • sogneråd , 

de*n 1. november 1966 afhbidt besigtigelsesforretning, hvor til 

stede var provst J. Exner, Mariager og teknisk sekretær E.H. Mik

kelsen fra fredningsplanudvalget for Randers amt, begærer under

tegnede ejer af matr.nr. 8 Linde by og sogn, tinglyst følgende 

D E K L A R A T I O N 

Det på vedhæftede tinglysningsrids med rød linie indram

mede areal - som mod nord begrænses af en flugtlinie, mellem det 
h sydvestlige hjørne af Martin Støvrings hus på matr.nr. 8 smst. oc 

en hegnspæl mærket med et kryds ved vejen til Lindbjerg, mod syd 

af den off. bivej nr. 4 i Tvede-Linde kommune og mod vest af skel-
h 

let mellem min ejendom og,.*matr.nr. 8 smst. - må ingensinde bebyg
ges, ligesom arealet kun må anlægges med græs og ganske lav be
plantning og evt. hegn, kun må have samme højde, således at udsig
ten til Linde kirke, således som den forefindes i dag, ikke for
ringes. 

Ovenstående deklaration begæres tinglyst på min ejendom 

under respekt af allérede tinglyste servitutter og pantegæld, 

hvorom henvises til ejendommens blad i tingbogen. 

Påtaleberettiget i medfør af nærværende deklaration er 

Linde menighedsråd. 

Linde, den «%2 2d 

Som ejer 

VEND 



Da ejendommen ifølge skifteretsattest tinglyst den 22. maj 1967 

nu ejes af fru Ruth Storgaard Jacobsen, tiltrædes omstående deklara

tion af undertegnede. 

Linde, den 14. j u l i 1967 

Som e j e r af matr. nr. 8 - : 

Ruth Qfecuigftard Jacobsen ( s ign ) 

i 
I 

I U« 

**. m 

te. « • 

inafen i arøDegen for tmmtm w. tt> 
Randers Herradtrot 
OM, | 7 JULI W67 

/nt 
BLEGVAO JENSEN M&hLti,' 

G^par^ns rigtighed bekræftes 
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