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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 bl. i ting-
bogen, art. nr., ejerlav,

sogn.-

5q His- by og 80111
Købers }
K d't bopæl:re I ors

Akt: Skab nr.
(udjyldøs af domme,kontoret')

Gade og hus nr.:
(hvor sådant 6ndC$)

Anmelderens navn og bopæl (kontor):
Fredningsnævnet for
Viborg amts~åds~reds.

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

Deklaration.
lIeft''.&bedaYådUndertegnecrn1uer er ejer af matr. nr. 5q

af IIAa. fA,( by OS sogn,
erklærer l1erved, at.;eg af hensyn til kirkes frie beliggenhed overfor
fredningsnævnet for Viborg amtsrådskr!rAJMIIbdgået 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 eIlor senere kan virke skæmmende eller hæmmende for udsigten til
eller fra kirken eller kirkegården.

(Den del af min ejendo~, som den fornævnte bestemmelse angår, beg~nses mod
af kirkegårdsdiget og iøvrigt af )

stdetles, S811'1 QQt fremgår af-det detdUiati81HlRvedRæftede kOIt.--

, Påtaleberettiget med hensyn til den pitlagte bestemmelse, der kan tinglyses på min ejendom,
er fredningsnævnet. for Viborg a~ts~ådskreds sa~t ~ft'9'8"lud.alle" ~~

For frednmgen kræver Jeg lOgen erstatnm1 SalllD1 herreder. prøvet!

Til vitterlighed:

N'1o,:,u ..:.ulsiØrJ..
jet tiltræde., 8't JltJJ",2rende hedlUng1tt11bu4 tina11aea
s.- eerv1tutøt1ttendl JA a.u. 5q BAa_ b, og ....

n:rk_101!~ter1et.den 4.martl.3 1952•
.P.M.V.-
E. 'i'.
bU,g. 'Ro.øen

'fa•.



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

FREDNINGSNÆVNET FOR VIBORG AMTSRADSKREDS.

Viborg, den 195J.

Otto nflrboa • A. Oh:tløt.ae ••.
i-

Tinglyst l retskreua nr. 77. Skift kø<:;stad 1l.,V ...
delS 20.5.1952 •

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

Akt: Skab nr.
(Ild/y/des af dommerkontoret)

Mtr. nr., ejerlav, sogn:
(i København kvarter) '21 .818

eller (i de sønderJydske lands-
dele) bd. og bl. i ting-
bogen, art. nr., ej~rlav,

sogn.

Købers } b Io æ'Kreditors p.

JreaJ.;' 1. FredniflgSD'B!'f\":'ifor V110J''inmelderens navn og bopæl (kontor):
G aa'ta% aø~1'1lda den 12.1.1~~2.
adeog 11 s nr.. Otto Xl~rbo e. Fredningsnævnet. for
(hvor sådant findes) b d k d

Vi org amtsrå s re s.
Stempel- og gebyrfri i
h. t. lov 140/37. Stempel: kr. øre.

Deklal'ation.
undertel'l'.~'6af matr. nr. '21

af •••• fAi by OI sogn,
erklærer mfVe<J;""at jeg af hensyn til HAa_ kirkes frie beliggenhed overfor
fredningsnævnet for Viborg amtsrådskreas-er mdgået 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 kirkegården.

D~ del af min ejendom, som dea fOfRfe't'fltebestemmelse aegår, aegrænses mod
af kirkagårdsdiget og iøvrigt ar-

således, SaHl det rIemgåt af deL deklftffltioaeA 'ledhæftede korh-
Påtaleberettiget med hensyn til den pålagte bestemmelse, der kan tinglyses på min ejendom,

er fredningsnævnet for Viborg amtsrådskreds samtfti.i~m~pro.st1't'dv!.:..lg~t tor .al ....
For fredningen krævES'jeg ingen erstatning. lill. herreders pro•• ,!.

Til vitterlighed: Det tlltr.dea. al aærn;rende trtH.1Il11\pt11bwl tlJll1y ...
•• aenrlt.tuatttten.411 på ejendOllmeft aatr.R:t. '21 111_
by 03 SOill. Ilrkeainiot&riet. de. 4...rt. 1952.~•••v.S.".

Aug. aoe••
1'a.



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

FREDNINGSNÆVNET FOR VIBORG AMTSRADSKREDS.

Viborg, den 19~1·

T. R.ahæen.

,...... f1l:lg1,.t 1 røtskreda 11%. 77. sti" kebøtad •••• ,
den 2O.5.19~2.

• •••••
'!age An, srsen

It....

I'-

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

4a mfl. Såsa
Akt: Skab nr.

(udfyldes af dommerkontoret)
Mtr. nr., ejerlav, sogn:

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

sogn.

Købers } b I. o æ:
Kredators p

Jre.laet l F:redo.ins~ævnet for Viborg
astsrådskreda den 12.7 .1952 ~ Anmelderens navn og bopæl (kontor):

Gade og hus nr.: Otto Kiørbd e~ Fredningsnævnet for
(hvor sådant findes) V'b .d k d

1 org amtsra S re s.
Stempel. og gebyrfri i
h. t. lov 140/37. Stempel: kr. øre.

Deklaration.
Undertegnede, der er ejer af matr. nr.

af Hå.. by 0& sogn,
erklærer herved, at jeg af hensyn til Råanæ 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 ø at og syd
af kirkegårdsdiget og iØ'/figt ftf består i.vrigt af m.nr. gg. 3, 5p samt den

del at m.nr. 48, der ligger øst ~pr en ret liniet der går fra det
punkt, hvor amtsvejen og vej eD syd for kirkegården mødes 1 vest til
det Punk~f bvor vestskellet at m.m. 5p drejer modsyd fist.

1Ieklar fitiQn•• batter kuJa på den del af lI.nr<. 91.. der ligger mellea
2IRtevejeJl og soanevej en syd oa kirken •.

Det behæftede areal
således, S6m det 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 for HåsUlIl sogs hve r fol' sig.

For fredningen' kræver jeg ingen erstatning. I

, den 25.~ull
.Arne Hede:

1951.DsU!!

Til vitterlighed:

Riohard Pedersen.
t.lUe!!

Poul P.. U. Pedersea
proprietær.



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

FREDNINGSNÆVNET FOR VIBORG AMTSRADSKREDS.

Viborg, den 195R.24.marts

Otto Kiørboe. A. Christensen.V. Rasmussen.

T1ngl:y-at i retsk.cS.l3 nr. 77. Skive købstad m.v.
dEiD 28.5.1952 •

• ••• •• Lorent.en •.

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

Akt: Skab nr.
(udfyldes af dommerkontoret)

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

eller (i de sønderjydske lands-

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

sogn.

Købers } b Io æ'
Kreditars p.

Pl:eal-e'1 'recbt1ftI8De'1'IU!'t tor 'tb(tl'l øteN.k".4en 12.7.1 ~52• Anmelderens navn og bopæl (kontor):
Gade og hus nr.: otto' Kiørlxie.

(hvor sådant Dndes)
Fredningsnævnet for
Viborg amtsrådskreds.

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

Deklaration.
Undertegnede, der er ejer af matr. nr.

af by sogn,
erklærl'ilMd, at jeg af hensyn til 0& kirkes frie beliggenhed overfor
fredningsnævnet for Viborg amtsrådskreds "".et 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 meå-
af kirkQ8~mh:Qigilt e~ iøTJrigt af •• tsvejen 1syd. sogneTe~eB .fter Rama1na 1

eat 0l yej en sydom kirkegård~n i nord, dOg bortnet ttlå 1I.or. 91

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. .-_ aoCD,hvt:Z' tor aiC.,

, den 1951.9.5..
ft<;.tnds:!1'l

_ Til vitterlighed:

!h.Balling Sere:.sen. HA.UlD pr. .i~;t;llng•

.Åge Dsu.p.



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

FREDNINGSNÆVNET FOR VIBORG AMTSRADSKREDS.

Viborg, den 19~.

T1qlyst 1 retøkr"\l. nr. 77t $klw ke'h'9tf.ld ......d~n ~8.5.1952........

;:";el:partr:j1~ fjgt!k::L:(~ ~(:~:! ?l:F~~s"
F'~r~}r'" . : . ."....... :11.,.. ~~.'. ": ~ '" r.... .• ..... t

.... '. d.t L.!..:. ..." ...~1n.1. ...Cl y ..~JZ',,:; .. ~:_: ...s;-;_c..s: ....ceQ..s..
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Akt: Skab nr.
(udfyldes at dommerk ""lorel,
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