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

Akt: Skab nr.
(udfyld •• af dornmerlwntorn)Mtr. nr., ejerlav, sogn: l.!. Tejr'Ullby og SOiD•

(i KBbenhavn kvarter)
eller (i de sønderjydske lands-
dele) bd., og b!. i ting:
bogen, art. nr., ejerlav,

sogn.
'r-e.lagt
1 lredn1ng8ll8...net . fol' t1bol',g

G d h aatsrådskreås,d.4.9.1952a e og os nr.:
(hvor sådont findes) Otto nøl'boe.

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

Købers } b I
. Kreditol'S opæ :

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

Stempel: kr. øre.

Deklaration .
Undertegnede, der er ejer af matr. nr. l e-

af Tej r18 by og sogn,
erklærer herved, at jeg af hensyn til Vej rum 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, begræflses med'
af kirkegårdsåiget eg iøvtigt af er den del af a. or. le, der 11gger IIst fGr-ea 11nie, der drages trCJ et punkt på l.! ved sognevej ell 50 • nord
tor det syde stre hjørne at l.! til et punkt på det ayd11ge skel at
le, der ligger 60 a vest for den ovenn.ævnte veje,-

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 Vejrum .ogD
For fredningen kræver jeg ingen erstatning,

,den 19.ma,'
Petra Nielsen.

Vejrua 19511

Til vitterlighed:

P.. A. Brusoh. Olga. Jørgensen.

- ------



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

FREDNINGSNÆVNET FOR VIBORG AMTSRADSKREDS.

Viborg, den .28. juli 1951J

Pe ter Bunda trup.Otto Xiørboe. V. Raøussen.

Tinglyst 1 retskreds nr. 78t Viborg kebstsd m.v.,
de. l.aug. 1952 •... ....
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Justitsministeriets genpartpapir. Til skøder, skadesløsbreve, kvitteringer til udslettelsee og andre påtegninger m. m. (vedr. fast ejendom).

e
e

Akt: Skab nr.
(udfyldes af dommerkontoret)

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

el1er (i de sønderjydske lands-
dele) bd. og, bl. i ting-
bogen, art. nr., ejerlav,

sogn.
Fremlaet i FredJl1ngsnæynet tor Viborg

amtsrådakreds den 4.9.1952. Anmelderens navn og bopæl (kontor):
Gade og hus nr.: Otto n"rbo~. Fredningsnævnet for

(hvor sådant findes)
Viborg amtsrådskreds.

la Tejrum by og eJog.
- Købers }

K . d't bopæl:re lors

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

Deklaration.
sogneråd .

Undertegnede/ der er ejer af matr. nr, la-
af Ve ~rua by o & sogn,
erklærer herved, at jeg af hensyn til Vejrua 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 kirkegårdsdiget og iøvrigt af

som den fornævnte bestemmelse angår, begrænses mod
er ha l e ll.nr. la-

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 Ve j rum søen.
For fredningen kræver jeg ingen erstatning, •

0rum-V1skull-VejTua sognerå d ,den 28.6. 1951.

R1ch.lf1el &ell. H. Wøhliche. ,T. Hartvig •.
Peter Sundstrup. Martin Pedersen. Anth.Jespersen. Rasmus Jensen.

Aksel Nielsen. J. O. Andreasen.
Til vitterlighed:
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Justitsministeriets genpartpapir. Til skøder, skadesløsbreve, kvitteringer til udslettelse
og andre påtegninger m. m. (vedr. fast ejendom) .

8g.Vejr~. by og aogn
. KøberS} bo æl'

Kreditors p.

Akt: Skab nr.
(udfyldes af dommerkontoret)

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

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

sGgn.

Iremlaet 1 lreda1ngsDæTnet
aatsrådakreds d.4.9.1952

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

tor Viborg
4nmeldørens navn. og b.opæl (kontor):

Fredningsnævnet. (or. .
Viborg amtsrådskreds.

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

Deklaration.
Undertegnede, der er ejer af matr. nr. eg

af Vejrua by og sogn,
erklærer herved, at jeg af hensyn til Ve jrUll kirkes frie beliggenhed overfor
fredningsnævnet for Viborg amtsrådsk~!t.s.J.ndgået på, at der på den nedenfor nærmere beskrevne
del af min ejendom ikke må ske nog~b~yggelse, varigt eller midlertidigt, eller foretages nogen be-
plantning eller andet, der nu <kim 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, .eegraHlsell med
af.-..kifkegårdsdige! og iøvrigt af. er hele m.nr. 8g.

Det er en forudsætning for miD øvennæ'Ynte forpligtelset at
kirkegårdens hega ind 110 d mn ejendom skæres ned, såle des et det
bo Ides i e D høj.je åf ikke over 4 Il.

således, SOIJ} det fremgår af det deklaratlO1nm vedhæftede !ESFt.
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. Vej rum SOlD.

Rindbjerl ,den 25.maj 195L

Anna Christensen.

Til vitterlighed:

Peder Each. 8ognefoged, Hindbjerg.
P. Br1ncb. kæmner, H1ndbjerl.



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

FREDNINGSNÆVNET FOR VIBORG AMTSRADSKREDS.

Viborg, den

otto Kierboe • 'f. RaSllusøsn. Peter SUniSstru.p.

Indført 1 dagbegen for retsk.reds nr. 78: Viborg købet Ed
a.y., den l.aug. 1952•
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Justitsministeriets genpartpapir. Til skøder, skadesløsbreve, kvitteringer til udslettelsee og andre påtegninger m. m. (vedr. fast ejendom).
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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.
(ud,fyldes af dommerkontoret');1 og 21b Tejrua- .by og sogn Købers }

K d·t bopæl:re lors

Fremlagt 1 ',redaingsnæ""st tor Viborflnmelderens navn og bopæl (kontor):
Gade ot~ dskreds, den 4: 9. 1952 " .

(hvor sådant findes) Otto Kiørboe. F~ednmgsnæv?et for. '"
S l b f· . VIborg amtsradskreds.tempe - og ge yr n l

h. t. lov 140/37.
Stempel: kr. øre.

Deklaration.
Undertegnede, der er ejer af matr. nr. '31 og 21b

af Vej:tla by og sogn,
erklærer herved, at jeg af hensyn til Ve j rUll kirkes frie beliggenhed overfor
fredningsnævnet for Viborg amtsrådskre.5's~Lindgået på, at der på den nedenfor nærmere beskrevne
del af min ejendom ikke må ske no~«1t)å:f-yggelse, varigt eller midlertidigt, eller foretages nogen be-
plantning eller andet, der nu...ka:n-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 flted
af kirkegårdsdiget og iø'irigt af er hele m.nr.> 'log 2lb.-Ejere. indgår på ikke at opføre noge. bebysgelse. varigt eller
.1dlert1di&~, eller foretage nogeB at~rre beplantning på matr.nr.
21b. Hvad angår matr.nr. 31 forbeholder ejeren sl& ret til på denne-at tor et e:se genopførelse eller udrtdelse af bebyggelsen, men ind....
lår på ikke at bygge højere end til 10 meter.

således, sem det fremgår af det deklarationen ~eelhæftede kOIt.
Påtaleberettiget med hensyn til den pålagte bestemmelse, der kan tinglyses på min ejendom,

er fredningsnævnet for Viborg amtsrådskreds samt menighedsrådet for Vej rUIR sogn.
For fredningen kræver jeg ingen erstatning.

VejrUII ' den 19.U,- 195&

Ejler Jørgensen.

Til vitterlighed:

Petra .I1e18e8. .P.A. ~uach.



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

FREDNINGSNÆVNET FOR VIBORG AMTSRADSKREDS.

Viborg, den 28. ju11 1951J

Otto Xlørboe. V. Raaaussen. Peter Sundstrup.

tinglyst 1 retskreds nr. 7St Viborg kør'stad m.v."
den l.aug. 1952 •

•••••
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REG. NR.
Justitsministeriets genpartpapir. Til skøder, skadesløsbrev e, kvitteringer til udslettelse

• og andre påtegninger m. m. (vedr. fast ejendom).

e•
e
e

8i Vejrum ?y og
Akt: Skab nr.

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

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

sogn.

sOgn Købers }
K d't bopæl:re lora

Gadll og hus nr.:
(hvor sådant lindes)

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

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

Deklal'Blioil.
Undertegnede, der er ejer af matr. nr. 8i

Vej rum ogaf by sogn,
erklærer herved, at jeg af hensyn til Vej rum 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 -Iæfi. ~ler senere kan virke skæmmende eller hæmmende for udsigten til
eller fra kirken eller kirkegården.

Den del af min ejendom, som den fornævnte bestemmelse angår, ~grleR5eliO Alod
~I kegåfsssig'lt øg iliwrigt af er den del af 8i, der ligger sydfor en linie,

der dra ges over 8i i forlængelse a f det nordlige skel af 19

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.

Vejrum sogn.

, den 5 .ma j"' 195~Vejrum

B. Ro 1m.

Til vitterlighed:

Thøger Jensbye, lrs., Viborg.



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

FREDNINGSNÆVNET FOR VIBORG AMTSRADSKREDS.

Viborg, den 1953-2•.okt.

Otto Kiørboe •. V. Rasmussen. Peter Sundstrup.

Indført i dagbogen for retSkreds nr. 78, Viborg købstad m.v.,
den 13 .okt.195~.

Lyst. . . .
Holm.

Genpartens rigtighed bekræftes.

~gsnævnet for Vfbt~r:~
Aml"sra.:lds'::reu;i - o 'AH 1"' ... ·v. U",IV, ~ O :.;
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REG. NR. /J'~/ #
Justitsministeriets genpartpapir. Til skøder, skadesløsbrev e, kvitteringer til udslettelse

ti og andre påtegninger m. m. (vedr. fast ejendom).

•

•e

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

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

sogn.

Akt: Skab nr.
(lUifyldes af dommer1<ontoret)

'Ob Ve~"Z'~ \'1;:
sollf'J Købers }

K dOt bopæl:re lors

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'alion .
UndertegnJåt1~?ee~\~~(Åf matr. nr.

t' ):)b

af Ve,tru !.VI' by V," sogn,
erklærer herved, at ~ af hensyn til Vt:" :nnr. -11 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 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, eegralflses ffi08

æ.....låflægårdsdiget og iøvrigt af.
, ./by"""'''' "" ".... -:r.:;-.1-~ ~"-~ •...,,, "-"_t" .". " ....', •

såJecies, sorn-d.e1. fremgår. af dlo'tdek1a+lltionen vedhæftede kort.
Påtaleberettiget med hensyn til den pålagte bestemmelse, der kan tinglyses på min ejendom,

er fredningsnævnet for Viborg amtsrådskreds samt IBeftigheasrådit fil" ....0 ""ti ' l ....t
F f d . k ... y.... Vq u<:nrfJI. gl'h 01'

or re nmgen ræva:r ~mgen erstatning. l"tot,' .~, ',.c..,.. ·.,...,';l.::."'l'~. 'II 'l..<ll\ "" ie'"J 1!'J; ...... .t ., .. ,. ... tø ~IM.A;.J~.,. ~.~.~.;" u"' .. t w....- 4.
den 19~./Te~J.'D't'ro

Jens !J.Thor9~11
Ohr. Jenn l~'1".1

lS:.rftaj
'~:<.t'f: .. t ;''iS'.l f' .1~.'~~~r;:lob

Til vitterlighed:
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