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

Akt: Skab nr.
(alijyldes af dommerkontoret)

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

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

sogn.

Købers }
K d·t bopæl:re lors

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.
Deklaration.

Undertegnede, der er ejer af matr. nr.
~~.f &.t. 7h, 2a

af Hj oTthG de by O',; sogn,
erklærer herved, at jeg af hensyn til H.1o:rthe de 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 kttft eller senert,. 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 s~,(,~./
af kirkegårdsdiget og iøvrigt af

cm 11 ,jiF, .1~f<!.'L~12pl '!+ØO d'."t.: ll'Jt:t? ,·~1:;.1350 m
.D'l" • 'et l~ .("'>#1: ~)', ~ an ,"f·t&~r "1"-1: ..... ,...1.. n """ro ....'l' _ ....1 y> , ..... 'l ~.,;I,,..·I· ~ li'" 1.3
\........... .,...... ~ ...~ J.. :r..L "t;,.: t V .:. J...... ~~rf ......Lo..... ,.') • ""::;,) d_t.t' ....4 "s..(V,J,." .. ~.1" A'" 1.1.,

d.er følt;;'t::,;" :tet ø~'.11:tfe (:)1:-::1 af 2q mod. ?st til der! 't'at'\I"!er :1e11 1'01'-
n~vnt$ :J.:'r:~ iJ,ydkllJllr!ll~nL~e li(ii~.. P-rednin;?el1er 1k!r.:etil hin:ler t~r,
at å.·;;r in ...l'ettes en ·npo:rtspLlds p~ t:lyealet o~ s't .,eren b.':g;';U' e1;

'be1:'aa J..13esbus til Edb aely'. siledes at e~e:r(m er p11stl1til at
forhsnole med f~edn1ng~~~vnet oa ~enYi~l••n af e~ sådant •

.D!mdlt~'Ht,ga1{=r 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
F f d . k '" H".o-rt~:ede eo~n.or re nmgen ræver Jeg mgen erstatnmg. .1

E'j v:r.thc Ol! 195)1...,

Til vitterlighed:



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

FREDNINGSNÆVNET FOR VIBORG AMTSRADSKREDS.

Viborg, den 195j.
Otto Ki"rboc::. • " .
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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 bl. i ting-
bogen, art. nr., ejerlav,

sogn.

Købers }
K d't bopæl:re lors

Anmelderens navn og bopæl (kontor):
Fredningsnævnet for

'Viborg amtsrådskreds.
Gade og hus nr.:

(bvor sådant findes)

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

Ste'mpeI: kr. øre.

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

af R j O,.th0)(16 by Oh; sogn,
erklærer herved, at jeg af hensyn til li'\Ql'the.Je kirkes frie beliggenhed overfor
fredningsnævnet for Viborg amtsrådskred's 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 lfttft 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

1(/ ru fX"',"" d.H t te

således, som det fremgår af det dcklarationen vedhæftede kort.
Påtalebcrettiget med hcnsyn til den pålagte bestemmelse, der kan tinglyses på min ejendom,

er fredningsnævnet for Viborg amtsrådskreds samt menighedsrådet for
For fredningen kræver jeg ingen erstatning. }lj ';,1l'1;heue ~$C~~n.

, den 19~Hjv.ttbede

Til vitterlighed:



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

FREDNINGSNÆVNET FOR VIBORG AMTSRADSKREDS.

Viborg, den 19~.

II'lJtrlr.'t j .,::~;;'U.v~~. '\~UJ: ~··c':~~k:!'''.:''..d u-':'. 78 Vi1,L!':s ;':'{i'! 'i~r...t m.v.
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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 bI. i ting-
bogen, art. nr., ejerlav,

sogn .

Akt: Skab nr.
(acifyldes af dommerkontoret)1'\ ',o r'.r.C ,. r,-

Købers }
K d't bopæl:re I ars

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.

Deklal'ation .
Undertegnede, der er ejer af matr. nr. ?o og 37b

af Ujtn=thede by og sogn,
erklærer herved, at jeg af hensyn til E1 u:rthe de kirkes frie beliggenhed overfor
fredningsnævnet for Viborg amtsrådskrecfs 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 1f&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
af kirkegårdsdiget og iøvrigt af ~:,d

on li:2ie (.iVer (;l'{.cllet rwc~l.::.øl L'l::,~ .:i:;!t
10 m

således, som det fremgår af det deklarationen vedhæftede kort.
Påtaleberettiget med hensyn til den pålagte bestemmelse, der kan tinglyses på mm ejendom,

er fredningsnævnet for Viborg amtsrådskreds samt menighedsrådet for
For fredningen kræver jog ingen erstatning. r.,'lorthec.e f.llj~11.

, den 195'-:1
Hjorthedr:

Til vitterlighed:

.
h. V'-=-';;I'~l:.1.'$i;xd .A n~,~r~;i:n. sOt:n,afoged
Johur. ~~c~egårdt ~l!.'.



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

FREDNINGSNÆVNET FOR VIBORG AMTSRADSKREDS.

Viborg, den 19~

Otto K:i~rr.roe.
In.if",·"t.f -/.....'.;~

• tr;iI4 .~ ....."' .. .;';J J.11 ...... t

;]'rederik~Hm.
713. Vi hlt' '4 kl,;.~"'Iat::l t1 II...'f'••
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Justitsministeriets genpartpapir. Til skøder, skadesløsbreve, kvitteringer til udslettelse
og andre påtegninger m. m. (vedr. fast ejendom).

2p Hjorthede by og
Akt: Skab nr.

(ud/y/des af dommerkontoret)
Mtr. nr., ejerlav, sogn:
(i København kvarter)

eller (i de 5øndenydske lands-
dele) bd. og bl. i ting-
bogen, art. nr., ejerlav,

sogn.

sogn. Købers }
K d·t bopæl:re lors

Gade og hus nr.:
(hvor sAdant 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. 2p

af Hj o!'thede by og sogn,
erklærer herved, at jeg af hensyn til Hj o:rthe Lle kirkes frie beliggenhed overf?r
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,
af kirkegårdsdiget og iøvrigt af

som den fornævnte bestemmelse angår, begrænses mod nord
en linie ove~ arealet langs ~eboelse8husets

Da dre cg vestre ydermur'

således, som det fremgår af dot 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. Hjorthe de so go..

Hjorthede ' den 24.juni
L:.lurs Pe der Den •

195.};;

Til vitterlighed:

R. C. Brich:a cn. Jahan Hedegård •



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

FREDNINGSNÆVNET FOR VIBORG AMTSRADSKREDS.

Viborg, den 26. ~~Ån. l~'.

Otto K1ø!.'boe. V. Rasr.lll~)s<;r:. 1'r. Prederikscn.
Inufiil't i J.a~b06en fox rets:creJs nx. 78, Viborg kør:3tad Dl.V.,

jen 16.*~U'u fe't:ruar 1.953.
Lyet. • • •

H o l m.
Genpartens J'..'1~t1ghedbekræftes.
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Justitsministeriets genpartpapir. Til skøder, skadesløsbrev e, kvitteringer til udslettelse
og andre påtegninger m. m. (vedr. fast ejendom).

Akt: Skab nr.
(udhldes 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.

37a mfl.Hjorthede, .
by og sogn Købers }

K d·t bQpæl:re I on

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. 37al

af Hj orthe de by og, sogn,
erklærer herved, at jeg af hensyn til Hj orthe de. 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 ~ elIer senere kan virke skæmmende eller hæmmende for udsigten til
eller fra kirken eller kirkegården.

Den del af min ejendom,
af kirkegårdsdiget o!frøvrigt-Bi

som den fornævnte bestemmelse angår, begrænses mod øst a,f
den del af areale~, der liggex mellem vejen

og diget

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 Hj orthe de sogn.
For fredningen kræver jeg ingen erstatning.

Hjorthede , ~n Juni
Laurs, Mann Laursen.

195Vy.

Til vitterlighed:

Johan Hedegård
Ingex-Lise Granslund Hansen.



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

FREDNINGSNÆVNET FOR VIBORG AMTSRADSKREDS.

Viborg, den 26. ja nuar 19~.

Otto Kiørboe. V. Rasmussen. Fr. Frederiksen.
Indført i dagbogen for retskreds nr. 78, Viborg købstad m.v.,

den 18.feb~~. 1953. •
Lyst ••••

H o l m.
G'enpartens rigtighed bekræftes.
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