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Aar 1949, den 17. november, afsagde overfredningsn~vnet paa
grundlag ai' skriftlig og mund tlig vo tering føl{:ende

le e n d e l s e

i sagen nr. 901(49 vedrørende frednine af cyklehandler Søren Chri-
stian Slejborgs Grund syd for VisborB ktrke.

,
I den ar fredningsnævnet for Aalborr.;amt den 4. april 1949

afsagte kendelse hedder det:
"Ved andragende af 10, ;jul i. 1948 har Vi.Dborgmenigbedsraad andra-

get kirkeministeriet om tilladelse til at ydo en erstatning paa 1500
kr. til cykolmckaniker Søren Chr. Glejhorg, Visbore, for at opnaa,
at han undlader at byg~e et v~rk8ted, hvortil han allerede havde
begyndt at udgrave grund i skrænten ind mod den sydlige side af
kiI'kegaardon, idet lJlcnighedsraadet fandt et saadant byr,geri ind til
dot smukke kirkeguardsdigc og langs med stien til kirkegaardslaagen
meget sk::emmende fol' kir'ken, Efter aftale med meni[';hedsl'audet har
mekaniker Slejborg standset arbejdet og atter kørt fyld p~a den
allerede udgravede grund, men han har for fan uger siden opført Gt
skæmmcmd e tr"B[-:JkuTved Yl:Bvntekirkega~J,rdf:38tii tilslutning til et
ældre og~aa Gk~mmende sk~r.

KiY.'kem:i,nist~~riothelT ved skrivE:lse af 4. marts 1949 anmodet
om, at der maa blive PQ~lagt 8jendomm0n fr8dningsservitut.

Under fJagens bc:h::mdline har ~i]ejborg erklæret sig villig til
at f j 8rne de to tr~BskLlre, del' er opført ved kirkestien og at undlade
at opfø:re nogensomhelflt bYe,'11in8 paa den ham tilhørende grund matr.



:tt nr. 90 af Visborg by og ,sogn, s~aledes at der pan denne kun bliver
tilbage dGt gamle straat~kte beboelseshus oe et lille straat~kt
bindingsværks-udhus ved beboelsoshltsets nordvestlige hj.ør'ne.

l'Iævn8tfinder, at de OTr.talte2 skure er Saa skæmmcnde, at de
bør fjerneD , og at det till"ige vi l vær'e af stor værdi til bevaring
af kir-kens frie og ;3l1lukkebeliGgenhed, at der ikke opfores bYbrninger
paa matr. nr. 90 Visbore by og sogn og bestemmer derfor, at fredning

e)vil v~re u t gennemføre overensstemmende htH'med, samt at der ydes
cykelmekaniker Slejborg en erstatning paa 1500 kr., hvilket beløb
skal udbetales til ejeren.

• Under hensyn til, at fredningen man antages at have en særlig
lokal interesse, findes en sjettedel af erstatningen at burde udredes
af Hadsund kommune, en trediedel af st~tskassen og en trediedel af
amtsfonden, hvorved bem~rkes, at Visborg menignedsraad har tilbudt

KendeIsens konklusion er saalydende~
at bidrage med 250 kr."

"Der paal'l}ggosma tr. nI.'. go ai'Vis bOl'gby og sogn, tilhørende
cyklehandler Søren Christian Slejborg, fredning, sualedes at der
efter fjerne1gen ved ejerens foranstaltning oe paa hans bekostning
af 2 paa grunden liggende tr'Bskur0 ikke opføres yderligure bebyggelse
af nogen art paa grunden, være sig af huse, Gkure, hønsclskure ellere· lignende. Skurene skal være fjernet inden 6 maaneder fra dato.

I erstatning udbetales der til ejeren, cyklemekaniker Slejborg,
1500 kr., hvilket beløb udredes med en trediedel af statskassen,
en trediedel af amtsfonden, en sjettedel af Hadsund kommune og
ifølge derom afgivet tilsagn en sjettedel fra Visborg meni{!hedsrand.

Po.ataleretten tilkommer fredningsnævnet for Aalborg amtsraads-
kreds og Visborg menighedsraad hver for sig."

Kendelsen er i medfør ~f naturfredningslovens § 19, 3. stk.,
_J for81atjt overfr(:3dningsnævnet, som den 17. aue;ust 1949 har besieticet

ar8&.lct.
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Da man kan tiltrxde det i kendelsen anførte, vil denne v~re
at stadfæste.

T h i b e o t e m ID e s :
Den af fredningsn:l3vnet for Aalborg amt den 4. april 1949

afsagte kendelse vedrarende frednj.ng 2.f cyklehandler Søren Christian

Slejborgs Grund syd for Vishorg kirke stadfæstes •

Udskriftens rigtighed
bekrx:ftes.

overfredningsn~vnets sekret~r
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forhandtl.ingsprotokollen f)r fredningsnævnet f"r Aalb'1rg amt.

Aar 1~49 den 4. Cipril kl.llJ,!z afholdt fredningsn~vnet bestaaende
af f )rlfl(Jlld0n d )ll1:llerF. Junl og ncdvnets medlemmer provst K·mrud
Hemsen, SvenCJtrup, 19 sk,)l0intJp~1(t"H' Huvn, Hud..:iLlnd,m0Je i Vil::lb·)rg
i anlednin6 af s~~~n

freJning uf cyklehundler Søren
Christian Slejborgs grund syd for
Vis b·)rg kirke.

Der afsLlgLies saalydt:lfHle "'....
Kenu01se;

Ved unjragende af 10.juli 1948 har V~b)rg meni~hedsruad an-~
Liruget kirkeminis Leriet 'Jm tilladeL;30 til ut yde en erstutning
paa 150u kr. til cykelrnekaniker ~øren Chr. Slejb')rg, Visb'lrg,
f,r at )lJn:l~, at hun undL:'lCH' at b,V~6e et v,erkldted, hV..a'til hJn
311er0Je hu. vde u8,-:,;ynJt at udf~r.Jv0 61'Llnd i skr...elJto=nind mi).dden
syJlii~e siae uf kirkd,,:;u::JL'J.en, idet 1lle:niGl]edsraadet fa.udt et s:1adant
byggeri inJ til deL J~L1.kkekirkeguu.cJsdige o~ lJngs illed stien til
kirkebu.~.!'dslu.'_.;en meget sk...:!Illl1cllu.ef 'l' k.il'ken. Efter Ciftale mcd menig,...,
hel1Sr0:.JJ.et hc:..rrnekLlniker Slejb')r~ stunJ.:oet arb"juet I)g <.ltter kørt
fyld pa~ den allerede udgravede ~rund, illt:lnhdn hdr for faa uger siden
"i!f0rt e t Sk.l;illm~nJ0tl·.~Gkul' ved nwvnte kil'kegaurdsl:lti i tilslutnini;
til 0t ælJr0 J/:;,:JUU SlClJ1l1illc:uJe:.:.kur.

KirkAmini;Jt~l'i~t h-..ll'V\::Uo..>Krivelse af 4.murts 1919 anm'1Je t 1m,
at der mau blive PCi~luf.;t e.ieLLd);,Hfl",1lfr0dnin~::>servitut.

Under sagens b0h.JnLiling hur ...Jl,,;ib'lrg erklære t sig villig
til at f;i~rnd de ~o træskure, der er opført ved kirkestien og at
undlade ut lpføre n'genslm.helst bygning pda den hdffi tilhørende
grund lILatr.nI'. gu af Visb'll'g by l)g s0gn, sabledes ut der paa denne
kun bllver tilbage ddt gdmle strC1atækte bebnelseshus og et lille
strCiatækt bind-ing::>værks-uuhus ved beb)elseshusets n0rdvestlige
hjørne.

Nævnet finder, at de omtalte 2 ::lkure er saa skæmmende, at de
bør fjernes, og at det tillige vil være af stl)r værdi til bevaring
af kirkens frie I)g smukke beliggenhed, at der ikke r'lpføres bygninger
naa matr.nr. 90 ViRbor,g by og sogn og bestemmer derfor at fredning
vil være at gennemføre rwerensstem!flende hermed, samt at der ydes
cvklAmekaniker Sle.ibnrg en erstatning paa 1500 kr., hvilket beløb
skal udbetales til ejeren.

Under hensyn til at fredningen maa antages at have en særli,2;
lnkal interesse findes en sjettedel af erstatningen at burde udredes
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af Hadsund k~mmune, en trediedel af statskassen og en trediedel
af amtsf~nden, hV0rved bemærkes, at Visbnrg menighedsraad har
tilbudt at bidrage med 250 kr.

T h i e r ti g t e s ;
Der naulægges matr~nr. 9u af Visborg by "g S'lgIl,tilhørende

cvklehBndler Søren Christian Slejborg fredning, saaledes at der
efter fiernelsen ved e.ierens fnranstal tning 'lg naa hans bekost-
ning af 2 nau grunden liggende trwskure ikke opføres yderligere
bebyggelse :::lfn'-)genart PCia grunul::ln,være sig af huse, skure,
hønseskure eller lignende. ~kurene skul være fjernet inden 6
mauned~r fra dato.

I Erstatning udbetales der til ejeren, cYklemekaniker Slej-
borg, 15uu kr., hvilket beløb udredes med en trediedel af stats- -'I
kusl:le.o,bn trediedel uf ullltsf,iJden,en s,iettedel af Huusund kommune
og ifølge derom afgivet tilSagn en sjetLedel fra Visborg menig-
hedsruud.

Puutaleretten tilk0wner fredningsn~vnet for Adlborg amts-
ruadskreds og Visborg m"nijl.;he~sra...tdhv"r f'1r sig. ....._

F. Juhl. Klnrad HWlsen. P.J.Ravn.
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