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REG. NR .. .t~YJ' *"P~

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

Akt: Skab nr.
(ø<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. .

'3f mfl. Gransl .... by
. Købers }

°l soen· K d't bopæl:re lors

Gade og hus nr.:
(hvor sådant findes)

AnmeJderens 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.

3f og "

af Gransle'Y by Oe sogn,
erklærer herved, at jeg af hensyn, H! Grans lev kirkes frie beliggenhed overfor
fredningsnævnet for Viborg IPr\tsr~d~reds er 'i,udgået på, at der på den nedenfor nærmere beskrevne
del af min ejendom ikke mål ske nogen bebyggelse, varigt eller midlertidigt, eJler foretages nogen be-
plantning eller andet, der nu lffi.ft. eller senere kan virke skæmmende eller hæmme.Qde for udsigten til
eller fra kirken eller kirkegården.

Den del af min ejendom, som den fornævnte bestemmelse angår, begrænses mod Dord
af kirkegåfåseiget Q8 iøvdgt af en l' i d ... i f læ ,- t d t d1n e ao 08._ or nge~e a e nor re
di,~ til 50 m fra bjørnet t mod øst af en linie fra det nævnte
punkt 1 syd parallel meJ det østre Ji~, 1 syd af en li01e mod
øst i for læns'f!lseaf det B.Y 1l11ge skel af 39 til den rammer d••
fornæynte ~æn3e 1 øst, 0i iøvr1ct af skellet moJ vest til 39 0e
kir ke iårdsd1 get

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. Granal.y.: .Op•.

Gransle ... ,den 6.okt. 195Pv

Hans Peuersen •

Til vitterlighed:

Otto Kiørboe
Anker Jepljesen •.



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

FREDNINGSNÆVNET FOR VIBORG AMTSRADSKREDS.

Viborg, den 22. j un1

Otto nørboe. V. RaSDluasen.
19'.

L.Prederiksen, centralskolen
Houlbjeri.
Frijsenborg Faurskov birk,Indført i Jaibo~n for retskreds nr. 56

den 22.sep.1953.
Lyst. • • •

Bleav2d Jensen.

e-e
e

Genpartens rigtighed bekræftes.

~gsnævnd for V'~~'·.S:; .den ll.junuar 1956 ..
/.A\!L'ltsra~d.s,~.t;;d~.

•
,,'.,
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REG. NR. ~YI/!-N*'

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

sogn.

3k Granslev by og
sop Købers }

K d
Ot 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.

3k

af Gransley," by O, sogn,
erklærer herved, at jeg af ht=:nsyn til Gransle'f' kirkes frie beliggenhed overfor
fredningsnævnet for V!b'org ~~fsrådskreds 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 eJler andet, der nu ~ eller senere kan virke skæmmende eJler hæmmende for udsigten til
eller fra kirken eller kirkegården. ,

Den del af min ejendom, som den fornævnte bestemmelse angår, begrænses mod
af kirkegårdsdiget og iøllriBt a€

syd
af k:1rkeiårdsd1get 0& mod nord af en linie

6 • fra 6.1r~t par~llel med det'te

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. Gra n s le 'Y so ca.

, den
6.olct.

Sofie 19ård.

195~Gransley

Til vitterlighed:

Otto Kiørboe
Anker Jeppesen •.. ..



Blegvad .rense ••

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

FREDNINGSNÆVNET FOR VIBORG AMTSRADSKREDS.

Viborg, den 22. juni 195).

Otto Kiørboe. V.Ra;øussEn • L. Frc:der1ksen, centralskolen, t
Houlbjer,.

Inuført i ~aiboien for retskreds nr. 56, Fr1jsenborg-Faur3kov
birk, den 22.sep.1953.
Lyst .... • •

e
e
e
e

Genpartens r1gtiiheJ bekræftes.
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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.

'9 GraneleY 'by og sop.
Købers }
K d

Ot bopæl:
re lors

Akt: Skab nr.
(ruifyldes at dommerkontorn)

Gade og hus nr.:

S (hvor tAdsot flod~ f' .tempe - og gebyr ri l

h. t. lov 140/37.

Anrtwlderens navn o~ bDDæl(kontor):~·redn1DgsnævneL tdr
Viborg amtsrådskreds. .

Stempel: kr. øre.
Deklaration.

Undertegnede, der er ~jer af matr. nr.

af Granaley by 0l sogn,
erklærer herved, at jeg af hensyn til GransleY kirkes frie beliggenhed overfor
fredningsnævnet for Vibo~ am~siådskreds· er indgået på, at der på den nedenfor nærmere beskrevne
del af min ejendom ikke inå ske nogen bebyggelse, varigt eller midlertidigt, eller foretages nogen be-
plantning elIer andet, der nu Jtftrr 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, bQgralf~sis ø:lQQ

..af kirkegttråsåiget og iø"rigt- af
ayd- er den del ef matr.nr •. '9t oom.li •• r Dor-.1for

en linie flti det/vestre hjørne ut HukHIt ha .... bvor der stAr
en 1;:am8st Over en 1 i!'æak:6iDteJl ud for det Dat dvestre hjørne .t
stuehuse' stående pal 0l videre 1 samme retn101 til tirked11't.

Den pi e311. helii;;enJe øU'age :.torplt,ter jeg aia til a' 13erae
senest et halTt Ar efter at de. på • .le10rdell lig,i:ende praae er
f3erne".

Delt fredede areal
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. Grairlslev .. p.

Til vitterlighed:



19;J'
L.P.rederlk3eDt centralskole ••

Boulb~erl.
nr. 56 :Prljsen':,:org 'FaursJtOY birk ...

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

FREDNINGSNÆVNET FOR VIBORG AMTSRADSKREDS.

Viborg, den .....,
~t:·3'U1l1

Otto K1.r~o.. V. Rasaussen.

IDu.fert i I..taiboien fol' retskre48
den 2.~.8ep.l~5'.

• • •
!leavad Jensen.

Genpartens r1it1&bed bekræftes •
•d~n 11.~an.1956.
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