
Afgørelser – Reg. nr.: 

Fredningen vedrører: 

Bemærkninger: 

Domme: 

Taksationskommissionen: 

Overfredningsnævnet: 

Fredningsnævnet: 

Forslag: 

Dispensationer: sidst i filen med nyeste til sidst 

Bemærkninger om formål og bestemmelser:
Denne fredning indeholder ingen udtrykkelig formålsbestemmelse. Formålet må derfor udledes ud fra en 
fortolkning af fredningsafgørelsen. I dokumentet er de generelle bestemmelser fremhævet. Den fremhævede 
tekst er vejledende og er fremhævet som hjælp til læseren. Fredningens  generelle bestemmelser kan også 
optræde uden for de markerede områder. Et fuldstændigt billede af formål og bestemmelser forudsætter, at 
hele afgørelsen fra fredningsnævn og Overfredningsnævnet/klagenævn læses. 

Tryk her for at komme direkte til den vejledende fremhævning af bestemmelserne
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REG. NR. J"
7/bJ 1 Y~ &

Udskrift

a f

PROTOKOLLEN FOR NATUR'FREDNINGSNÆVNET

1

Aabenraa Amt.

Aar 1926 Lørdagen den 2. Oktober Eftermiddag Klokken 3 ...

samledes Fredningsnævnet for Aabenraa Amt paa Oksevej en ved Skellet

mellem Rise og Østerløgum Sogne •

Tilstede var 'F ormanden , Dommerera'. Andersen, Aabenraa, det

af Aabenraa Amtsraad valgte Medlem, Folketingsmand H. P. Hanssen,

samt det a f øster Løgum Sogneraad valgte Medlem, 1elrer S. Anker,
~~Rugbjerg •

i Endvidere var tilstede Museumsforvalter P. Møller, Aabenraa,
Iog Smgneraads formand Rasmus Callesen, Leerskov •

Foretoges :

Fredning a f en paa Oksevej en i Skellet mellem

Rise og Østerløgum Sogne staaende Vejvisersten •

Nævnets Medlemmer, Museumsforvalter P. Møller samt Sogne -

raadsformand Callesen besigtigede Stenen, der ønskes fredet •

stenen, der staar paa Oksevej ens Østlige Side i Skellet

mellem Rise og øster Løgum Soene, er 1,20 m. høj, 45 cm. bred. og
l

~ 25 cm. tyk, med Indskri ft : en Krone og " Weg nach Ripen und Fol -
j~

dingbroe" •

Nævnets Medlennner var enige om at frede Stenen, saaledes

at den forbliver staaende i sin nuværende Tilstand •

Oplæst. Vedtaget •

Mødet hævet •

Chr. Andersen H. P. Hanssen Sigurd Anker

R. Callesen

Udskri ft ens Rigtighed bekræ ftes •

Naturfredningsnævnet for Aabenraa .Amt,

den 16. Oktober 1926

P. N. V.
Chr. Andersen

Formand •
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Stempel fri i Henhold til Lov 245.. 8 ..V. 1917 § 25 •

DEKLARATION.----------------------
Ved Beslutn:1ng a f Aabenraa Amts Fredningsnævn a f 1. Okto-

ber 1926 er d.et i OVerensstemmelse med § l i Lov omNaturfrednine;

af 8. Maj 1917 bestemt, at frede den :paa Olesevejens østlige Side

i Skellet mellem Rise og ØsterløBum Sogne staaende Vejvisersten,

der paa Forsiden bærer indhugget en Krone. samt In dsla' i !ten :

" Wegnach Ri:pen und Faldingbroe ". saaledes at denne Sten iklce

maa fj ernes. men skal forblive staaende :paa sin nuværende Plads,

og saaledes at der intet maa foretages med Stenen, hvorved dennes

Udseende forringes •

Denne Deklaration begærer j eg som Formand for Aabenraa

Amts Fredningsnævn indført i Protokollerne for Rise og Øster1øgum

Sogneraad •

Naturrredningsnævnet for Aabenraa Amt.

P. lI. V •

Chr. Andersen

Formand.

Deklarationen er indført i øster LøgumKommunesForhand-

lingsprotokol •

øster LøgumSogneraad. 21. 10. 26 •

R. Ca11esen

Afsleri !tens Rigtighed bekræ ftes •

I'"~~~\:.~)"~",den! /-l .. Februar 1944 •l. .......L.I_l
DO 1\1M E R I N , • II \".V'Vk-. f'1-.~
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Vejsten ved Hærvejen, hvor stikvejen til Andrup munder ud i Hærvejen sydvest for Øster Løgum 
 
Billeder 19. september 2010 (komprimerede udgaver) 
 

 
Vejsten ved Hærvejen – mod nord -  stikvejen til Andrup i baggrunden ved vejskilt 
 

 
Vejsten ved Hærvejen – mod syd 



 
Vejsten ved Hærvejen – tekstside – ulæselig (Krone og ”Weg nach Ripen und Foldingbroe”) 
 
 

 
Vejsten ved Hærvejen – mod nordøst 
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