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Udøkr1:tt

af
forhandlingsprotokollen for ~~tnlngan8Tn.'for Ribe

amt sraa4.akre ds•

-00000--

Aar 1957 den 27. deoember kl. 11 holdt tredn1al~vn.t
dommer Helge Olrik, Tarde, amtsra.ad.-.41emChr. Bendi.. o.

gaardejer Jens Schelde, Gammelgaard pr. Bække, møde 'Veane-
bækgaard pr. Bakke.

Der :toretogea,
j. nr. 45/57. Bag om udvidelse af det ved deklara-

tion at 19/5 1890 tredede omraade 'fe4

Bkib... tningEJn paa .. tr. nr. 24 a

Dr:eJdr:eby og .p. BaJkkemonumentet.
"

Derbølagdes;

ekr1vel.- af 13 ..okt~ 1957 :fraNat1onalmueee".~'\1, at••
ej. nr. 69~57) b11ag~ 2 kortskit ••~.

'ar Rib, ..taraa4 mødt, ......j1napektør l...r.
Pør Bekte eogneraa4 _ødt. logneraadstormand Baral4

sohelde.
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Por NatiOnalmuseet mødte musæums1nspektør Oltert fo •••
For Bække m.fl.sognee mergelaclskab mødte ingen.
For vest- og sønderjydske kreditforening mødte lagen.
}Jui" ;}~u.tlJkae.:03en mødte ingen.
P~thaveren, :thv. eaar4ejer A. Hasmussen og hustru,

mødte per~on11gt.
Ejeren, gaardejer Frode Rasmussen, var mødt.
Der var enighed mellem de mødenele om, at arealet fred ••

efter de linier, åer angiv •• pas. pl8Zl nr. 2. Arealet mas ikke
behylgeø. benytte. eller dyrkes. ner au ikke opføres skure.

boder. rej ••s master, lægge. roe- eller kartottelkuler. Areale'
skal henligge 1 græs, og selv.aaete træer skal f~ern •• at Ba-
tionalmu.eet, der i det hele tacet har vedligeholdel •• af an-
læget. Offentligheden har adgang til anl.get. Adgangen per
ad an 1,10 m bred sti, der gaar fra det ly4v.stlige hj ....
af anlæget, vinkelret psa den private fælle.vej, der gaar
fra Klebækgaard mod syd til Bakke by•• at1onalmuseet opsætter
2 aøller. hvor der er kreatur4r1ft, samt l mølle ved indgangen
til anlæget. E3eren opaætter hegn efter sit behov.

I erstatning udbetaleø e~eren 500 kr., jer betales at
statskassen med halvdelen og amtsfonden ... halvdelen.

Nærværende overens~o.st vil være at tinglyse som aervi-
tutstift.,. )8.& matr. ar. 24 a Bækkeby og sogn forui tor al

pantegæld • .'
'f :
J". 'aardeje:r ....Rasmussen og hu.e"ru erklmrede, at d' 1lclt.

har noget imod. at deklarationen lyse8 forud for 4.~e. panteret.
M.t.t sluttet.

l' "'t;~h$l' ;y:;



Helge Olr1k.
Ohr. »end1xen.

_arie R8øu.øen.

Harald Schelcle.

ror Nationalmuseet,
Olfert Voss.

Jens .;chelde.
Anderø Raamu.sen.
Frode R8ømussen.

For .ibe amtøraadl

-.. A. G. Jæger.
---

• Ud.kritten. rigtighed bekræftes.
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