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FREDNINGSNÆVNET>



,

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

Akt: Skab nr.
(ad,fyldes af dommerkontoret)

Mtr. nr., ejerlav, sogn:
(i Københavnkvarter) 1,. 1l'oII1wui b, oe 801 ••

eller (i de sønderjydske lands- Købers }
dele) bd. og bl. i ting- K d't bopæl:, re lorsbogen, art. nr., ejerlav,

sogn.

'rea1,,- t l:r.... aa'!-'...t tor 'V1bo1"•......,.u:•.s..de• 9f 4- 1952. "Anmelderensnavn og bopæl(kontor):
Gadeog hus nr.. Otw .a..'f~.t Fredningsnævnet for

(hvor sådant flnde.) 'V'b' d k d
I org amtsra s re s.

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

Deklal'ation.
hU.ittJ.O Sar•• Erit.a

Undertegnedr der er ejer af matr. nr. 15&

af by sogn,
erklæreJt.~~t jeg af hensyn til lOal d 0& kirkes frie beliggenhed overfor
fredningsnævnet for Viborg amtsrådskreds er In~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 Att- 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 'd
af kirkegårdsdiget og iøvrigt af ua del af 15a.. der l1gge%Ht tor e:1'liMe,
de~ ud. ba et p_kt " stellet .0414., dft 11Sgft 60 • tr.
ekellet .od J!.. ak ••• -r '11 dl,." p6i~ull.l••d akell.-t aod l.!_

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'Roalud .P.llftZO tor
For fredningen kræver jeg ingen erstatning. eta.

1951.

Til vitterlighed:

petel" J.r .....
arø<l•• este

IDalad• BaTD"'rup.

J. P. 7r.<ttrlk.gea
Ro.lund, RfjYtlatrup



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

Viborg, den 1951t

FREDNINGSNÆVNET FOR VIBORG AMTSRADSKREDS.

Chrlut1an p.d.r ....

ftc~'st 1. Jtttdc.r.~ nr. 78, Y1~orlu:,atad a.,..•
o•• 12••• r. 1~52•
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Akt: Skah nr .
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Justitsministeriets genpartpapir. Til skøder, skadesløsbreve, kvitteringer til udslettelse
og andre påtegninger m. m. (vedr. fast ejendom).

17a mfl. Romlund by O g sogn.
Akt: Skab nr.

(udfyldes af domme,kantoret)
Mtr. nr., ejerlav, sogn:

(i København kvarter)
eller (i de sønderjydske lands-

dete) bd. og bI. i ting-
bogen, art. nr., ejerlav,

sogn.
Fremlagt" i Fredningsnævnet for

amts råd skre ds den 9/4 195 2 ~
Gade og hus nr.: Otto Kiø rboe •

(hvor sådant findes)

Købers } b I• O æ'Kreditors p.

Viborg
Anmelderens navn og bopæl (kontor):

Fredningsnævnet 'for
Viborg amtsrådskreds.

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

Stempel: kr. øre.

Deklaration.
gdr •.Laurits Chr..E.Levring

Undertegnede,!'er er ejer af matr. nr17a mfl.

af Romlund by og sogn,
erklærer herved, at jeg af hensyn til Roml un d 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.

Den del af min ejendom, som den fornævnte bestemmelse angår, begrænses mod øst
af kirkegårdsdiget og iøvrigt af en lin:k-e fra skellet mod 15a til skellet

mod 9d parallel med det vestre dige i en afstand af 20 m fra dette.

Fredningen skal ikke være til hinder for at ejeren KR opfører

et hus til beboelse sydligst på grunden ved sognevejen •.

il)et fredede areal fremgår
liåleåes, sam det flemgår af det deklarationen vedhæftede kort.

Påtaleberettiget med hensyn til den pålagte bestemmelse, der kan tinglyses på min ejendom,
er fredningsnævnetfor Viborg amtsrådskreds samt menighedsrådet for Romlund sogn, hver for

For fredningen kræver jeg ingen erstatning. sig.

Romlund ,den 3l •.okt •.

L.Levring&

1951.

Til vitterlighed:

A. Kristil::lnsen

provst

Låstrup pr. Skals

Jens Jensen

sognerådsf.

Vo rde, Løgs trup.



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

FREDNINGSNÆVNET FOR VIBORG AMTSRADSKREDS.

Viborg, den 24.januar· 195ft

Otto Kiørboe. V. Rasmussen. Christian Pedersen.

Tinglyst i retskreds nr. 78: Viborg købstad rp..v.,
den l2.mar~ 1952.
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Akt: Skab nr.

REG. NR. ~??4)9-



,

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: 17b,17e Romlun d

(i København kvarter)
eller (i de sønderiydske lands-
dele) bd. og bI. i ting-
oogen, ·art. nr., ejerlav,

sogn.
Fremlqgt i Fredningsnævnet for
amtsrådskrelis den' 9/4 1952 •. '

Gade og hus nr.: Otto Kiørbo e•.
(hvor .bdanl findes)

Købers } b I
Kreditors .opæ:

Viborg
Anmelderens navn og bopæl (kontor):

Fredningsn'æV'ntt for
Viborg amtsrådskreds.

Stempel- og gebyrfri i
h. t. lov 140{37. Stempel: • kr. øre.

Deklaration.
Vorde-1':i skbæk-Romlund sogne rå d

Undertegnede,)ler er ejer af matr. nr. 17e og 17b

af Romlund fAA by O g sogn,
erklærer herved, at jet af hensyn til Romlund kirkes frie beliggenhed overfor
fredningsnævnet 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 -k&Ro 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, ee§i=a'Qses A:leEt
af. kirkegårdsdiget og iøvrigt af. udgøres af m.nr •. 17e og 17b i deres helhed •.

således, selH Q~t fnHRgåf af det deklafftti6flen Ndltæftede fttH:.t.
Påtaleberettiget med hensyn til den pålagte bestemmelse, der kan tinglyses på min ejendom,

er fredningsnævnet for Viborg amtsrådskreds samt menighedsrådet for Romlund SO gn ,.hver fo r
For fredningen kræver jeg ingen erstatning. sig.

Vorde-Fiskbæk-Romlund sogne- , den 29.11. 1951.
råd

Jens Jensen, fmd.. Jens N.Nielsen. Edvard Knudsen.
Johs.Christensen. Harald Vestergård. Carl Søremsem.

Johs .Bech.
Til vitterlighed:

Martha Jensen
Petra Jensen.



·'

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

FREDNINGSNÆVNET FOR VIBORG AMTSRADSKREDS.

Viborg, den 24. j anusr

Otto Kiørboe. V. Rasmussen.
1951,L

Christi8n Pedersen.

Tinglyst i retskreds nr. 78: Viborg kø' stad m.v.,
den:12.u:ar. 1952 •
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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) l ga

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

sogn.

mfl. Rom~und .by og sogn.

KøberS} ,
. K d't' bopæl:re lors

Akt: Skab nr.
(wljyldes al dommerlrontoret)

Anmelderens navn og bopæl (kontor):
Frednings~~~~et 'for
Viborg amtsrådskreds.

Gade og hus nr.:
(hvor sådant findes)

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

Stempel: kr. øre.

d Ch' t'a Deklaration.g r. r1S 1 n Clausen
Undertegnedeider er ejer af matr. nr. 19a Romlun d

af by O g sogn,
erklærer herved, at jeg af hensyn til Romlun d 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.

Den del af min ejendom,
af kirk ..gårdsdiget og iøvtigt tH

som den fornævnte bestemmelse angår, begræRses JBQQ.

udgøres af m.nr •. 19a i sin helhed •

således, 50111 e1et fnilQ;lgår af det deklaratigaeR ,edhæftede kort.
Påtaleberettiget med hensyn til den pålagte bestemmelse, der kan tinglyses på min ejendom,

er fredningsnævnet for Viborg amtsrådskreds samt menighedsrådet for Romlund sogn,,hver for
For fredningen kræver jeg ingen erstatning. sig.

Romlund ,den 31..okt •.
Kristen Klausen.

1951.

Til vitterlighed:
A. KI'istiansen
provst
tåstrup pr.Skals

Jens Jensen
sognerådsf.
Vorde pr.Løgstrup.



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

FREDNINGSNÆVNET FOR VIBORG AMTSRADSKREDS.

VIborg, den 24. j an.. '195f1

Otto Kiørboe, V. Rasmussen. Christian Pedersen.

Ting1y st i retskr eds nr. 78: Vi ;;0 rg købstad m. v.
den 12. mar. 1952.
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Justitsministeriets genpartpapir. Til skøder, skadesløsbreve, kvitteringer til udslettelse
og andre påtegninger m. m. (vedr. fast ejendom).

Akt: Skab nr.
(udfylde. al dommerkontoret)

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

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

sogn.
Fremlagt i Fredningsnævnet for
Viborg amtsrådskreds den 9.4.1952.

Gade og hus nr.: Otto Kiørboe.
(hvor sådant findes)

Købers }
K d·t bopæl:re I ora
, . ... ~

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

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

Deklal'ation.
bestJi:relse for ~omlund anlæg;'

Undertegnede,jåer er ejer af matF. Hf. et umatrikuleret stykke gadejord
s;yd for Romlund kirkegår d

.at. iN • ""'" sogn,
erklærer herved, at ~ af hensyn til Romlund kirkes frie belig~~~oj~rfor
fredningsnævnet for Viborg amtsrådskreds er indgået på, at der på alilR R~fo~f~VH8

deJ af miR 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 ael af æiR liljeflsolfl, SOIf):åen fornæmte bestemmelse ftftgilI, begFteftSeS mod:
af kil kegåldsdigeL og ie'tfigt flt:-

~eklarationen kan for tiden ikke lyses, men et eksemplar af den
overgives til bestyrelsen_ til efterretning.

Arealets beliggenhed
s"l"ges, 8011'\ se~emgår 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 Romlund sogn,hver for

For fredningen kræver jeg ingen erstatning.

,den 19.1:2 .'
Aks el Sloth •

1951.Romlund

Til vitterlighed:

Kri et ian Kj e11er up • Frederik Sørensen~



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

FREDNINGSNÆVNET FOR VIBORG AMTSRADSKREDS.

Viborg, den 24• j anuar 1951,

Otto Kiørboe. V. Rasmussen. Christian Pedersen.
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