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Fredningen vedrører: Thorning Kirke

Domme
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Deklarationer
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( REG. NR . .2/.36
Justitsministeriets genpartpapir. Til skøder, skadesløsbrev e, kvitteringer til udslettelsee' og andre påtegninger m. m. (vedr. fast ejendom).
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Akt: Skab nr.
(u<ifYldes al domme,lronio,et)

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

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

sGgn.

Købers }
K d·t bopæl:re lors

Gade og hus nr.:
(hvor sådsnt flndes)

Anmelderens navn og bopæl (kontor):
Fredningsnævnet for
Viborg amts~å4skreds. .

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

Stempel: kr. øre.

Deklaration ...... ,.·,,.·t;""'<Io'~....-,.<%· . ~t,,,r..•" "l'
~J .. ~~~ '#~~ .. 'It ... ~\'..! !~""M'...(/~

" U~dertegnedeyde~ er ejer af matr. nr. la-
.""'_<1.... .af&~~~ ~

~
erklærer herved, at ~ af hensyn til ~:.rn1~:g kirkes frie beliggenhed overfor
frednin~nævnet 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 .tlf( ejendom, som den fornævnte bestemmelse angår, begrænses mod
af kirkegårdsdiget og...iØ~lfj~t"1!tf

by sogn,

"«tØ'
O ,; af .INlle'l; ilOt.1 l.!. m:oa nØl"d a" ake llcr't

6. til oottAs or(;ø$tre b~CJn. aC'fj ~.t4~" es t1nie htrff~.sud

.~iJpa:::,.,jJ.!ul ::ne:.i> dl:'}tt Ul ~.;ilt.n·.:'t'.~'1.8~el .t l.t Q:i; :nx.ti~syd af'

~~tt~ akut 1~f,,ltil lr-

således, som det fremgår af dot deklarationen vedhæftede kort. un.
Påtaleberettiget med hensyn til den pålagte bestemmelse, der kan tinglyses på -æ:irn ejendom,

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

, den



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

FREDNINGSNÆVNET FOR VIBORG AMTSRADSKREDS.
",

195b-Viborg, den

Hol.. V. >t~_tu"ija. ~om... lJ.aiJdfJ.n.

1"",,--t',1w't li ,-I,.n, '"1'), ..... --:ftf'" ~rt.'ilOet-l"""'·,' .....:itli",,"- .
lIJJ.,\., •.,."", .. !lo A ~$"'':~~~~A'''' J..v ...... ~~,~J; .. ~ ...... ~ .... ",.t .

eft 1ItU, af n~,,1b~i;.ir;.~:tlet'nd" ~e-tl l(lr.t""U' 19".
~,irt; •••••
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REG. NR . .2/3~-

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

Akt: Skab nr.
(Ulifyldes 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 .

la fboru1ng by o~
sOlD ' . KøberS}

K d·t bopæl:re I ors

Gade og hus nr.:
(hvor sådant findes)

Anmelderens navn og bopæl (kontor):
. Fr.edningsn,æv:net for
Viborg amtsrådskreds.

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

Stempel: kr. øre.

Deklaration.præstegå~dsudv~lg
Unqertegn~de,Vder er ejer af matr. nr. la-

af TOl'nin, by og sogn,

erklærer herved, at f;1 af hensyn til t~ n1ng kirkes frie beliggenhed overfor
fred ningg,rævnet 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 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, eegr~ASeB-fflO'd-
af--k.iJ:kegåt:sdiget eg iø.rigt a.f

er den del af l!., der li~ge•• ordfor lande-
vejen og som .od vest grænser iad til a.nr. 60

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 j.Qr
For fredningen krævEg ~ingen erstatning. .. p""Ovat1ud~lg.t-t~

Lys.g6r Q il. :!'l.her?G.....rs prCV:ft! •.

fbøl'n1nl ,den 25.S., 193.
Alfred :liafatrup. Svend Nielsen. Søren Jensm. Chl'.!hOrIl.8en.

D$t t11tr~d$8.at Dærværende fredn1ngødeklarat1oa
tlngl~1Ies 8011serv!. tut$tlft~nde på Dl8tr.nr •. la '.roTning by
og sop. -

Ilrkem1n1stet1et, den 2.3ull 1954.
:ri} 'fitte~ p .M. V•

.'8. 'B.Elna!" lØe
fm..,



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

FREDNINGSNÆVNET FOR VIBORG AMTSRADSKREDS ...-
Viborg, den

Boa. v. R6smuaaera. "Thomas '1'bQmsil!ll.

Inuf0%dt,1 'tJ8!bOtUben :forhrttsl,redS nr. 79. L3iS~:rd samt en )e~ a uQV jorg er%ed, den l~.maj1955. ~

•j

Lyst ••••••

t?li:(S;ål'Yfilillg§i"læ'tTY:,r.:~: 2:;, .
(f\H:;JlbJra4ub~':i( • :,.:;)

~ v' ~) •

I~'.,
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REG. NR . .2/.30-

Matr. nr.
J•.! m:t'l~.Thorn1nb b:r"o~

SOjl'1

Anmelder:
Fredningsnævnet for
Viborg amtsrådskreds.

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

Deklaration.
Undertegnede, der er ejeOraf matr. nr.

af ~~o~n:i.r~'7 by 07 sogn,
erklærer herved~ at jeg af hensyn til Tornin,g Q; 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 Alood
!tf kirkeg;ål".dsdjg~~f

ar (letl 1'101 a:f min u~vnte ej~!1I..iom. CUrt:.113361'

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 Torn:i~lJsogn.For fredningen kræver jeg ingen erstatning.

, den 195J

L. Gudlohocn.

Til vitterlighed:



-e

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

FREDNINGSNÆVNET FOR VIBORG AMTSRADSKREDS.

Viborg, den
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REG. NR . .g/.3tJ-

Matr. nr.
sogn.

Anmelder:
Fredningsnævnet for
Viborg amtsrådskreds.

2~ Thorning by og

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

Deklaration.
Undertegnede, der er ejer af matr. nr. 2- C

f Tor:ning bOD"a T X Q sogn,
erklærer herved, at jeg af hensyn til Ol' nJ.ng 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, ~~ er den
af kirkegårasdtget og i0vrigt..:a.f

del af 2c', der ligger mellem~ det SNdlige kirkedige og en linie
over 2c 15m fra diget parallel med dette, samt den del af haven
der ligger vest for stuehuset og grænser op til landevejen '

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 Torning sogn~
For fredningen kræver jeg ingen erstatning.

Torning , den 23.sep.
Bi•.Re rte lsen.

Til vitterlighed:

Anker Jeppesen. H.H.Frank •.



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

FREDNINGSNÆVNET FOR VIBORG AMTSRADSKREDS.

Viborg, den 15. febr~. 191.
otto Kiørboe. V. Rasmussen. Thomas Thomsen.

Indført i da,gbogen for retskreds nr. 79 Lysgård samt en del
af HOvlbjerg herred, den.3.apr. 1954.

Lyst ••••

Sigurd Møller.

Genpartens rigtighed bekræftes.

,den 24. ja n.195..5..

•
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Matr. nr. Anmelder:
Fredningsnævnet for
Viborg amtsrådskreds.

6k,6w Thorning by og sogn.

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

Deklaration.
Undertegnede, der er ejer af matr. nr. 6Ui.

Torning Og
~ ~ so~,
erklærer herved, at jeg af hensyn til Torning 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. vest

Den del af min ejendom, som den fornævnte bestemmelse angår, begrænses mod øs>t,syd of!!
af kirkegårdsdiget og iøvrigt af linier parallel med disse i en afstand fra
det vestlige dige af 15m og fra det nordlige og østlige dige af

20m~

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 Tor ning sogn.
For fredningen kræver jeg ingen erstatning.

Torning den 1953'2; .sep.
H. F. Dalsgår d.

Til vitterlighed:

Anker Jreppesen. H.H.Frank •.



Fredningsnævnet for Viborg amtsrådskreds modtager foranstående fredningstiIbud, der viI
.'. .,. ..' Ivære at tinglyse pa <len torannævnte e]en<lom.

FREDNINGSNÆVNET FOR VIBORG AMTSRADSKREDS.

Viborg, den 15 •febr:. II
195f

Otto Kiørboe. V. Raænuseen. Thomas Thoms em.
Indført i dagbogen for retskreds nr. 79 Lys går d samt en del

af Hov1bjerg herred, den 3.apr.lg54.
nyst. • • • •

Sigurd Møller.
Genpartens rigtighed bekræftes.

,den 24.jan.1956.
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part er nOPi::t:g genpart af det orIginale kort vedrø~tt1t!eiend~rnmen
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'part er nøjagtig genpart af det originale kort vedrørende ejendommen
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Akt: Skab nr.
(lIdfyl~es af dommerkontor~tl

REG. NR. øf /.!J6-

Frede! areal

Tornin9 by
Tornin9 5°911

Lqsgoord lJerred
l/ibor9 om-/-
NJljorholcl /:~ooo
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