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Justitsministeriets genpartpapir. Til skøder, skadesløsbrev e, 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 bI. i ting-
bogen, art. nr., ejerlav,

sogn.

2~ R;i(;!'a..:f,:,:!' "'~' o.,: sogn
Købers }'
K d't bopæl:re lors

Akt: Skab nr.
(udfyldes af dommerkontoret)

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

Gade og hus nr.:
(hvor sAdant findes)

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

Stempel: kr. øre.

Deklaration.
Undertegnede, der er ejer af matr. nr. 21':

af E:i~L'r.d.~)d by OL; sogn,
erklærer herved, at jeg af hensyn til F~el'm1nd 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 k&R 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, 9ljgreeAEljE æQa
af IdrlfegånbdiBQt;.~ilolvtigt af

1'::> /:. ,,",,; (' '" .. 'm.··.., n",·,·fl-'. ...... "" • J.... ...·,.".,1 ~ l, .... ~ll''j,

er hf;l! m.n~. 2b.
".cZ ·('p:r:c:cs en 'n~'t.::?tlE:s't;;:::"ninb r~-cnr.øt efter
m,Hl f:tc.lnin ~:$n~vn et Pi; mani ch~r~m~å~1~t.'!'f'is
e; Gnd OIIlL:e n i tal' men:tghe1.3rådet forlcøl).:::ret., der
14 .l&ge ef tel" at jeg har afgivet meddelelsa

"-l..Xt,:I';t'€ tc.l:rl:llit~,~lln;
j -:l~ øfJsl:el' ~t a l.11gc
skal benyttes inden
til l'åu(;.t •

~~et frljR:lBår-af. det. QQklaratiGAIiiA lledbæftf\dQ~,

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.

, den 195~

Til vitterlighed:

,-



Ir
\

Fredningsnævnet for Viborg amtsrådskreds modtager foranstående fredningstilbud, der vil
være l1t tinglyse på den forannævnte ejendom.

FREDNINGSNÆVNET FOR VIBORG AMTSRADSKREDS.

Viborg, den 19':l
Fr.. Prec1er1ksen.

(lr~ 75, Vi't;cl'::i., lti.'\St"811 m..v.,

,,)h .~~.r'
l': It.. ..

Otto Khftboe .. V.. :~u~mr,:..~at:>n.
In(lft~1't i .1(.,}...U.;}Ht fur td.;,;l,.'c ~3

tyst ......

.
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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 domme,konto,et)

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

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

stlgn.

Købers }
K d·t bopæl:re lors

Gade og hus nr.:
(hvor sAdant findes)

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

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

Stempel: kr. øre.
Deklaration.

Undertegnede, der er ejer af matr. nr. ,.
af Bier-tad by 0& . sogn,
erklærer 'Hervecr,-at jeg af hensyn til li e1'Dd nd kirkes frie beliggenhed overfor
fredningsnævnet for Viborg amtsrådskredsjer loogaet 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 Ørr 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, ~~Br!MASeS ftle&
ti--kirki8åFElstJi~et eg iøvrigl af

el'.' :.:.~ndel af 'a. ctilr 11g/;_ .~.~yøat tor en
11n1eJ der ud~ :i'X'ir4 (h:t ""HIt li ~~ slrel. af 'a :iO ID: :fra k11·l"~.ht1øt'ii
lIlutJ 81døt pu:t-.illal med ~a<;.ttil tlen Zfitt:1rXi:r fU2. linie t gom over ,.
fUrlfW1.~,er <hat.8tlll~ akel iit æb

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 amtsråds kreds samt menighedsrådet for
For fredningen kræver jeg ingen erstatning. lfjen1nd SOIft ..

, den
Hjel'1liøtl 2'!).jl:nt

Harry Rasmussan.
195"'"

le Til vitterlighed:

hedarik P1~lnd.a1l
B.C.iZrlot.· ....



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

FREDNINGSNÆVNET FOR VIBORG AMTSRADSKREDS.

Viborg, den ~ {,·/~4N 19~

Otto Kiørboe V. Rasmussen. Fr. Frederiksen.

Indført i dagbogen for retskreds nr. 78, Vibor g købstad ID.V.,

den: 17.febr.1953.

Lyst. • • • •
Holm.

Genpartens rigtighed bekræftes.
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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 af dommerkontoret)

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

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

sogn.

1n· rq -'::i"'I\<!"IC! l"Y o~~
Købers }

oOJ.ll. K d't bopæl:re lors

Gade og hus nr.:
(hvor sAdant flndes)

Anmelderens navn og b.opæl (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. 14b

f Ej~:[mine. b uga 1- sogn,
erklærer herved, at jeg af hensyn til R~v-emil ': 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 1ftMp eller senere kan virke skæmmende eller hæmmende for lidsigten til
eller fra kirken eller kirkegården, .

Den del af min ejendom, som den fornævnte bestemmelse angår, begrænses mod 0S1:
af kirkegårdsdiget og iøvrigt af en linie 0\"'11' 14':· ::'5 ro fæa 'li ,,:et :r&:':.'c~11el

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.

, den juni 1953..JHiermind

Til vitterlighed:

H-'T:r ....· ::;:,"""lJl,~e~,:~;::>I1. 't'l?"::t => ..... 1· l," ""'.~ "U"?nn.;;> • .... .... .r ..... ;""'" .n. ;,~ l- ....w •



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

FREDNINGSNÆVNET FOR VIBORG AMTSRADSKREDS.

Viborg, den 195Jt
J
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af Hjerm1lHi . by (J g sogn,
_ erklærer herved, at jeg af hensyn til lY j'" ,1" '" , : kirkes frie beliggenhed overfor
• fredningsnævnet for Viborg amtsrådskred'~'er ~mi\[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 .1oaft. 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, begrwAss8 mod
af Idr}(igåI:Qsdig8t Qg ilØvrigt af

er h~lc m.nr. 14d•
.Der må ';,~og på E' ~~n::o!:'!1l1~n o!lferea sen '\1eroelsesl':,'gni n~ med

ne<'lvt.'n·.dge UCtfluse. rr.€:n tnSen r.ebyggelse må lig~~e Bkella t 1n.~til
kirkcbsrden og mou 14b nær.mere end ~O m.-.!.

I\I:::\J. 111\ • .,it'Q-eA:7"'" I, u/r ,_ " -1
, "-J J

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

Akt: Skab nr.
(ruifyldes af dommerlrontorøt)

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

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

sogn.

4

Købers }
K d·t bopæl:re lors

Gade og hus nr.:
(hvor sådant flndes)

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

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

Deklal'ation.
Undertegnede, der er ejer af matr. nr. 14å

sMedes, SOili--eGt fnmgår af got QsklaratieR91+- -vedQæftedfi\~
Påtaleberettiget med hensyn til den pålagte bestemmelse, der kan tinglyses på min ejendom,

er fredningsnævnet for Viborg amtsråds kreds samt menighedsrådet for
For fredningen kræver jeg ingen erstatning. !!j Cl'll'd: ~tC ~O ;;0.

, den 19~2~;.jt1.n1
C111:-. PSf"1.::wn.

Til vitterlighed:



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

FREDNINGSNÆVNET FOR VIBORG AMTSRADSKREDS.

Viborg, den.

Otto n",rtoe. V. C"9IT:'~! 'J'; ~.. 1l'r.. Fre:.'.{~riks:.:n.
1;'1,:fl;:,~t i dsg1:'ogen fc,'r rc-l;s~:rti":is ~lr. 't9, Yj~:Ol'.q u"'stau Dl.V .. t

t~l;t~ l'f ..f\J~;:rH~tr 1::/.;;.

Holm ..
·~e~lp·~'Yt"':1~ '1'1 ~~~1ghe:"'.'~ek.ræ:r·too..
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Justitsministeriets genpartpapir. Til skøder, skadesløsbreve, kvitteringer til udslettelse

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

Akt: Skab nr.
(ødfyldes af dommerkontoret)

Mtr. nr., ejerlav, sogn:
(i København kvarter) ~-, 1'> ll;~-:':l':ir:~

eller (i de sønderjydske lands·
dele) bd. og bI. i ting- by o:; jO~-:n
bogen, . art. nr., ejerlav,

sogn.

Købers }
K d·t bopæl:re 10rs '

Anmelderens nav,n og b,opæl (kontor):
Fredningsnævnet for
Viborg amtsrådskreds.

Gade og hus nr.:
(hvor sådant findes)

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

Stempel: kr. øre.

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

2B11

af 'EIjennjnd by O~ sogn,
erklærer herved, at jeg af hensyn til n;~erminJ. 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 1oa.R 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 vest
af kirkegårdsdiget og iøvrigt af

en linie over ~8b 15 m fra d1Zf:t l"'~;'r.ol]el

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 'fIjermin(i. aO,S~1.For fredningen kræver jeg ingen erstatning.

Hjerm1nd ' den jan •
.4nJ:rt:l.'~ i':'1t!VO id')en.

19~

Til vitterlighed:

~thrin~ .cn~~\Jl,j~Ht!l

Frederik Faludan.



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

FREDNINGSNÆVNET FOR VIBORG AMTSRADSKREDS.

Viborg, den 19~.

F~. Frcderi~sen.
:}~. 78, Vibere g k~"5t8d m.v.
1S-5:J.

P..olm.
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