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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)

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

sogn.

Akt: Skab nr.
(lldfyliUJs al .tommerki>ntore/)

]ga Møgel.torum,
ToruDl sogn Købers } .

K d·t bopæl:re lors

Gade og hus nr.:
(hvor sådant 6ndes)

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

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

Stempel: kr. 0re.

Deklal'a lion .
Undertegnede, der er ejer af matr. nr. 19a

Møgeltorum Torum
af by sogn,
erklærer herved, at jeg af hensyn til Torum, kirkes frie beliggenhed overfor
fredningsnævnet for Viborg amtsrådskieds', 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 -lffi.A-ellersenere kan virke skæmmende eller hæmmende for udsigten til
eller fra kirken eller kirkegården.

Den del af min ejendom, som den fornævnte bestemmelse angår, eegræf'ls8s æ9å
,af kirke~årdwet -08 16YIigt af er den østlige ende af 19a begrænset mod
vest af en linie 50 m fra skellet mod m.nr. 3ge parallel med dette

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 Torum
For fredningen kræver jeg ingen erstatning.

Torum ,den 12.okt. 19:3.
Johs. Jespersen

Til vitterlighed:

A.Johs. Hansen
Kristen Riis.



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

FREDNINGSNÆVNET FOR VIBORG AMTSRADSKREDS.

Viborg,den 15.febr. 191f.
Otto Kiørboe. V. Råsmussen. Laust SøndeTgård.

Indført i dagbogen for retskreds nr. 77,Skive købstad ID.V.,

den 30. 3.1954.
Lyst. • •

Lorentzen •.

,

•"'tt4' " • • •• ~

Genpartens ri~-tighed' bekræftes ' '. . .

Frednindgsn~vnet fbr ViotH'I; amtsråd~kred$,
en

- 6.APR 1955 •
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og andre pategrunger m. m. \vear. laSt eJenaom).
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Akt: Skab nr.
(udfyldes af dommerkontoret)

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

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

sogn.

;,g! Møgel tOl'Um,

Torum. s o .Jl. Købers }
K d't bopæl:re lors ,

Gade og hus nr.:
(hvor sådant flndes)

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

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

Stempel: kr. øre.

Deklaration.
merdghedsråJ .

Undertegneall' der er ejer af matr. nr. ;gf

af MøgeltorUIl! by Torum sogn,

erklærer herved, at f:g af he~s)'fl 'til "l ; Torum kirkes frie beliggenhed overfor
fredningsnævnet for Viborg afnts'rådskreds 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 ~ ejendom, som den fornævnte bestemmelse angår, be~rteftses tfte4
af kirkegårdsdiget og iØ"Figt af

er hele matr.nr. 3gf.

såleåes, som det fremgilI af det detdamllofien vedhæfLeåll ket't.
P{ltaleberettiget med hensyn til den pålagte bestemm~l~~", der kan tinglyses på min ejendom,

er fredningsnævnet for Viborg amtsrådskreds samt ~sgm~5\.åtMt'lfJ get
For fredningen krævE6 jeg ingen erstatning. Salling herredersprovsti.

, den 19530
Kristen Riis. Magnus Møller. Maren Bro.

Johanne Knudse n. Ole .~nuersen.

Til vitterlighed:

Thyra Vestergård Andernen.
Viggo Dalgård.

Det tiltræties. at nærværende fredntn7stilbud tinglyses oom
servitutotiftende. på matr.nr. ;gf Møgeltorum, Thorum SI..)gn. o

KIHKElViINIS1IJ:.RIBT,cien 12. marts 1954.P.M.V.
E.P.

Aurt. Roesen



G t ns riviil'hed bekræftes.
enp;lf. en. ".' d

Fl'cdningsnævnd fcl' \-'ibel'!; amtsrådskte 8)
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Fredningsnævnet for Viborg amtsrådskreds modtager foranstående fredningstilbud, der vil
være at tinglyse på den forannævnte ejendom.

FREDNINGSNÆVNET FOR VIBORG AMTSRADSKREDS.

Viborg, den 21. juni 191.
Otto Klørboe. V. Rasmussen. Ole V. Andersen.

Inuført i Jagbogen for I~t8kzeds nr. 77,Sk1ve køb8t~d m.v.den 15.3.1955.
Lyst. Tingbog ••• • • •

LOl'entzen.
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AKt: ~kab nr.
(udfyldes ar dommertontoret;
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