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Afgørelser - Reg. nr.: 01798.02

Fredningen vedrører: Bigum Kirke
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Til vitterlighed:

. I
~ N.Kromann, fmd.

•

,

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

la Bigum by o {S sogn.
Akt: Skab nr.

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

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

sogn. .
Fremlagt i Fredningsnævnet for" Viborg
amtsrå dskre ds den 9/4 1952. Anmelderens navn og bopæl (kontor):
Gade og hus nr.: Otto Kiørbo e.. Frednirig'snævnet for

(hvor sådant flndes) V'b .d k d
1 org amtsra S re s.

Købers }
K 'd't .bopæl:re lors

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

. Deklaration.
Vammen-Llndum-Bigum sogneråd

Undertegnede,jder er ejer af matr. nr. la

af Bigum, by og sogn,
erklærer herved, at ~ af hensyn til Bigum 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 kan eller senere kan virke skæmmende eller hæmmende for udsigten til
eller fra kirken eller Jgrkegården.

~ Den del af ~ ejendom, som den fornævnte bestemmelse angår, begrænses mod øst
af\A<,irkegårdsdigetAS iø"l:igt M mod nord og syd af det bordre og søndreI
ske_1 af m. nr. l!:, og mod ve st af en linie par all el med vestre dige
i en afstand fra dette af 85 ID,

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 Bigum sogn ,.hver fo r sig.
For fredningen kræves-~ingen erstatning.

Vammen , den 18.1 195f,.

Anders Nielsen, Vagn FJrnbo, N.P.Jensen, Anders Lykkegård •.
Bernh.Ushus. RasIDU3 Bach. O. Dolle:rup. Meldgård Thorup.

N .Krom ann, fmd.



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

FREDNINGSNÆVNET FOR VIBORG AMTSRADSKREDS.
-

Viborg, den 24.jan•.
Otto Kiørboe. V. Rasmussen.

195').:,

Radllus Bæ h.

Tinglyst i retskreds nr. 78: Viborg køpståd m.v.
den 12.m~r.1952~
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Akt: Skab nr.
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Justitsministeriets genpartpapir. Til skøder, skadesløsbrev e, kvitteringer til udslettelse

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

Akt: Skab nr.
(udfyldes al dommerkontoret)

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

eller (i de sønderjydske lands- 4•. atl.
dele) bd. og b!. i ting-
bogen, art. nr., ejerlav,

sogn.

_ .. b~ og aML
KølJTjrs- }
K d·t bopæl:

re IOrs

'orcmlet :1 .hewu ........f'1JC~t ror Vl~O.
atI.cifdudbJUl,44 ~_ ~.4.1952..

(hvor sAdant ftndes) otto n.J:boe.
Stempel- og gebyrfri i
h. t. lov 140/37.

Anmelderens navn og bopæl (kontor):

Fredningsnævnet for
Viborg amtsrå4skreds.

Stempel: kr. øre.

af bY., sogn,
erklætll~d, at jeg af hensyn til kirkes frie beliggenhed overfor
fredningsnævnet for Viborg amtsrådsk~.ndgået 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 ee lim•• 80. :H!,-yn<iet rt!1l et 'f8IIIr:1; p:"~~~.t
Y~jGat de% 11s6er 40 m fra d_t DOrd~.tr. b,erne*' kl~keslr~.d1i.t
Ol &'1' 40 • liDet nør d, !:t't'ortra 4eft ab p8l1"illlel •• d øod.'re d.t,&_ til
en 1'.01_., tiU u(iI~1' f.r~ •• e 0& 11Z'1 en ..fata"ti af 40 • tra •• tl'.
41&' aod ftcttdparallel .. 4 e.ette di"e.

Dtfkl•• tlon •••• 1ttke ••• til Mader t. ødftndl& b.bycpla.
til lA~deaa drift.

ll!fdeE~ AAt~ J\'fremgår af det deklarationen vedhæftede kort.
Påtaleberettiget med hensyn til den pålagte bestemmelse, der kan tinglyses på min ejendom,

er fredningsnævnet for Viborg amtsråds kreds samt menighedsrådet f~r
For fredningen kræver jeg ingen erstatning. lltlt.. øop,.,hvcr tor 81C_

, den 1951.

Til vitterlighed:

carl B'J:lakjæxo
Q&UVpØØ
.... ,Tlbol'a

A. l'r1~ti:.;n.~
'2'O".t

Ustnp pr. :'lIt6tlø •



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

FREDNINGSNÆVNET FOR VIBORG AMTSRADSKREDS.

Viborg, den 195~

!lt'lglyat 1 r.'t;I!:'.tti..:a fl.".. 7S, 'flbora kelln.u .....
d•• 12._1'.1952•
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Akt: Skab nr.
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