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REG. NR. \~ \2..02

Justitsministeriets genpartpapir. Til skøder, skadesløsbreve, kvitteringer til udslettelse
'... og andre påtegninger m. m. (vedr. fast ejendom).l.,
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Akt: Skab nr.
(a<ifyldes af dommerkontoret)

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

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

sogn.

Købers }
K d't bopæl:re I ors ,

2a HaurtuD
by 0& sOiB

Gade og hus nr.:
(hvor sådant findes)

Anmelderens navn og bopæl (kontor):
Fredningsnævnet for
Viborg amtsrådskreds,

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

Deklaration.
Undertegnede, der er ejer af matr, nr. 2a

af Haurua by 0l sogn,
erklærer herved, at jeg af hensyn til HaurUlll 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 ~ eller senere kan virke skæmrnende eller hæmmende for udsigten til
eller fra kirken eller kirkegården.

Den del af min ejendom, som den fornævnte bestemmelse angår, begrænses mod syd
af kirkegårdsdiget og iøvrigt af en linie 10 ID. fra diget parallel med dette

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 HauxUll sogo. ..
For fredningen kræver jeg ingen erstatning.

Haurum , den 2..okt.

Jens Kr .. Peuersen

Til vitterlighed:

Otto Kiørboe
Anker Jeppesen ..



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

FREDNINGSNÆVNET FOR VIBORG AMTSRADSKREDS.

Viborg, den 13 • juli 19.:3.

Otto Kiørboe. Y. Rasmussen. N.Purup.
Indført i Jaiboien for retskreds nr. 56 Frijsenborl-Faurskov

birk den 22.sep.195;.
Lyst •••••

Blepsd Jensen.

Genpartens rigt1ihed bekræftes.
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REG. NR.
Justitsministeriets genpartpapir. Til skøder, skadesløsbreve, kvitteringer til udslettelse

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

Akt: Skab nr.
(u4fYldes af dommerkontoret)

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

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

sogn.

4a m.fl. lI",urum
b~r 0-_: aogo Købers }

K d't bopæl:re I ors

Gade og hus nr.:
(hvor sAdant findes)

Anmelderens navn og bopæl (kontor):
Fredningsnævnef for
Viborg amtsrådskreds.

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

Deklal'alion •
Undertegnede, der er ejer af matr. nr.

4•• 5i og 5b

af H~ur_ by 0i sogn,
erklærer herved, at jeg af hensyn til Hau.:r'QJD kirkes frie beliggenhed overfor
fredningsnævnet for Viborg amtsrådskreds er lOdgået 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 kaM 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 nord
af JyirkigårQsQ~~,.g.g iøvrigt .af ø:rellet mod S. Itirk.e ..tl~e" 0l akell." _04 ._.
mod vest af en linie. der :forlænger det ves1l1ge .kel at 5a .4
8yd. mod øst ~f en linie mod syd 1 forlærl:,.lae at det .a'11.... 1
at 4. 03 mod syd af en linie 50 • syd tor det sydlige die- p8r.1181
lIIe·~,..~tte forlænget m.od øst og veet til arealet. fornævnte j~ .... r
1 øst o~ "leet

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, BCiUrum.Op.

,den 8.ok.t.
VQ1~emar Pe~ersen.

195~

Til vitterlighed:



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

FREDNINGSNÆVNET FOR VIBORG AMTSRADSKREDS.

Viborg, den
O.juli

Ot~o Ziørboe. V. Rasmnssen. N.Purup.
ln;~:ført 1 dagbogen for retskreds nr.

~irk, uen 22.86p.195'.
56 Fr1;jsenb01"I-Faurskoy

t.~·st........
meiV8d Jensen.

Genpartens rigtiihed 1~ek:ræftes.
rrffii1ingsnæv[)~~!:,r ''t.'>"}S.>~ ilden ll. ~an .1956.,~
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\0l2.0LREG. NR.
Justitsministeriets genpartpapir. Til skøder, skadesløsbreve, kvitteringer til udslettelse

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

Akt: Skab nr.
'(udfyldes af dommerfronroref)

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

eUer (i de sønderjydske lands-

dele) bd. og bl. i ting-
bogen, art. nr., ejerlav,

so-gn.

4e Haurum by' og
Købers } b I

S O gn Kreditors .opæ:

Gade og hus nr.:
(hvor sAdant flndes)

Anmelderens navn og bopæl (kontor):
Fredningsnævnet for
Viborg amtsrådskreds.

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

Stempel: kr. øre.

Dekla~alion.
Undertegnede, der er ejer af matr. nr. sogneråd for Haurum-Sall kommune,

der er ejer af matr.nr. 4e
\

af Haurum .')! \ ' by og sogn,
erklærer herved, at ~ af hensyn til Haurum 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 ~ eller senere kan virke skæmmende eller hæmmende for udsigten til
eller fra kirken eller kirkegården.

Den del af ~ ejendom, som den fornævnte bestemmelse angår, eegr~Ases Hled
af kirkegåresfliget og iS'Irjgt .af 4er hele m.nr. e.

Fredningen skal ikke være til hinder for opførelse af bygninger,
sOm er nødvendige for skolen •

så.leees, ~Ql1'1Bet frenl~åI ilE ..M d.eklaratiQA8Rrtet:lftæhe8~lEQrt.
Påtaleberettiget med hensyn til den pålagte bestemmelse, der kan tinglyses på min ejendom,

er fredningsnævnet for Viborg amtsrådskreds samt menighedsrådet for Haurum sogn.
For fredningen kræv~ ~ ingen erstatning.

, den 6.10.Haurum-Sall sogneråd pr.sall
Hans P. Jespersem.

H.Hansen Hans Niewald Karl Rasmussen. Johannes Pedersen
Søren, ~rup .Åge Sørensen. N.Gammelgård. A.Shehested.

Til vitterlighed:



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

FREDNINGSNÆVNET FOR VIBORG AMTSRADSKREDS.

Viborg, den 13•.j uli' 195~

Otto Kiørboe. V. Rasmussen. N.Purup.
Indført i dagbogen for retskreds nr. 56, 'Frijsenborg-Faurskov

birk, den 22.sep.1953-.
Lyst •• • •

Blegvad Jensen.

Genpartens rigtighed bekræftes.
C'~~,1 . , '.. ~ ,den ll. januar 1956..
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! .';/,10\2,,02.REG. NR. 'o'

Justitsministeriets genpartpapir. Til skøder, skadesløsbreve, kvitteringer til udslettelsee, og andre påtegninger m. m. (vedr. fast ejendom).
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Mtr. nr., ejerlav, sogn:
(i København kvarter)

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

sogn.

5e.Raurum ~y og 80gn~
. I<ø\ers } b I

. Kreditors opæ. :

Akt: SkaIJ nr.
(lldfy14es af dommerlrontoret)

Gade og hus nr.:
(hvor sddant Rndes)

~nmelderens.navn og bopæl (kontor):
Fredningsnævnet for
Viborg amtsrådskreds.

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

Stempel: kr. øre.

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

5e.
\

af Haurua . \ by Gi!: sogn,
erklærer herved, at jeg af hensyn til R~U1'tUll 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 ~ 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

Byd
en linie 10 II ~:r~ t.:i ~et parallel melluette

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 1{aurum. ;">0in
For fredningen kræver jeg ingen erstatning. ;o •

, den 19~
IiaUl'UBl

L.1'eJ.ersea.

Til vitterlighed:

Otto 1{1ørboe
Anker Jep!)esel1.



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

FREDNINGSNÆVNET FOR VIBORG AMTSRADSKREDS.

Viborg, den 1;•.~ul1 19:7,
Otto IC1erbo8. V. Raaaussen. J'.Pul'Up.

Io·.d'ørt 1 ~iboi6n for rt::tskrE::~8 nr. 5f..Fr1~sen'bor& hurakoy
birk. åert 22.sep.ls53.
.. . ...

Blegva\.1 Jensen.

Genpartene %1&tighed bekræftes.
:I;'&~::4N)~~:Jr.æVt'.dbr V?';@~i;d';;t~ll. jan. 1956.
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Akt: Skab nr.
(udfy'~cs af dommerkontoret j

REG. NR.
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Akt: Skab nr.
(udfyldes af dommerkontoret)

REG. NR. 10l2.O2.
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~&npart er nø}a~tig genpart at det originale kort vedrørende ejendommen

di"~~J~,• '!- -at~steres herved. " __
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!.. i!eJ At.listeriets genpartkalkerlærred.el kort.
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