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D d s :( r i f t

Fjernelse af de v2d V~jen fra N1rdby By til F&nø V2s~8r~avsb3d op-
stillede Re~la~eskilte.

Den af Fredningsn'2vnet f 'r Ribe Amtsra8dskreds den 15. r,k-

t 'oer l j?5 afs at~t e T{end·::;ls e er indal1.ket f '''Ir :.v3rfredningsn.2vne;t
af A/S Dansk J9nJ8vejs-~ekla~e, ~~lJ~rg, f,rsapvidt angaar d8

for G11bus Ch1knlade ~g Fir~a3t SVJDJ11m, ]sJjers, reklamerende
Skilte, der 2 jes af Al{tiescls'{abet ng er ·'ystillede h8nl1',ldsvis

paa Jens ~lrten Jensens 8j3nj)ffi i K'rd~y 'g PS? Søren Rød3aards
8jend'''Im sammesteds. Ved et den lC. Juli 1926 afh~ldt l\.astedsmøde
har LNerfredningsnJVndt J~set det f~r Fir~aet Svanh'lm reklamer2nde
3kil t, medens det f"r GI lOUS Ch0x,)lade re:d a.nerende S1:il t var bL vr~t
fjernet. Da Jet f,r Fir~aet Svan~~lm, Esbjerg, rekl~mersnd9 Skilt
efter 'JVe"'frednil1c.J;u2vnets Skøn 8r f)pstillet ud ~::lf 'r '.L ~Y6Jet
LJ:nr':J~d8 '" vir:>:er f 'rstyrrsnde p8a St ~d2ts lands:>::J ?lige Skønhed,
vil Fr3dnin~sn:)V.~ets Xe"ld21se i det !):nfang, i hvilket den t;r paa-
anket, v~re at stadfB3se.

T h i b e s t e m m e s ;
.;)8n af Fr9dnin6s1~--cvnet f)r ?ibe A.:J.tsra8ds~:reds den 15.'Jkt')oer

1925 afsa~t8 Kendelse s~adfæstes i 1et ()~fang, i hvilket den er
p3.8auket.

Udskriftens Rigtlghed o2krBftes.
,'lverfrednin;.:;sn-.Bvnet, den 2.;\ J.gust l ~)"6.
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,~orhandlingsprotokollen for Fredningsn~vnet for Ribe Amtsraadskreds.

Aar 1925 den 15. Oktober afsagde Fredningsn~vnet for Kibe Amt
saalydende
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[~ (\'81' til dette rettede Henvendel ser om at søge fjernet en Del Skil te, der
'I! -_ var opstillede paa Vejen, der fører fra Nordby By ud til Fanø Vester-
I l' r; ~havsbad, foretaget Besigtigelse af samtlige ved Vejen opstillede Skil-It, .j:!;~i.~;F .' \ te, og derefter indvarslet Bjerne og BruiSerne af Skil tene og de Ej en-
I ::.." ,:domme, hvorpaa de var opstillede, til Møde, for at der kunde .:;ives
I ,I / ;
, ' ~W'iJJJ dem Lejlighed til at fremkomme med deres Bemærkninger.

4"
~e ~
\;::~:}'~~ de Ejeren sig villig til at fjerne dette senest 1. Januar 1926.

" .

K e n d e l s e :

Fredningsn~vnet for Ribe Åmt har i Anledning af forskellige

For et enkelt Skilts Vedkommende (Crome & Goldschmidt) erklære·

'~~iIndehaverne af de andre Skilte: Dansk Landevejsreklame og De Danske
.~~ Spritfabrikker, protesterede mod Skil~enes Fjernelse, idet de gjorde
. 't_..':at gældend~, at Skil tene ikke kan siges at være anbragte udenfor bebyg-

~gede Omraader eller at virke forstyrrende paa Stedets landskabelige
r ~ ~

.~~_Skønhed, og Ejerne af de paag:t:ldendeEjendomme: 11. Nørby Pedersen,
~ " ~~ Søren Rødgaard og Jens r.:ortenJensen, protestere<.leimod, at der ud-
j ;.." , ~

, ~~ 1:,7* sledes Forbud mod Anbringelse uf Skilte paa deres Ejendomme •
•• : t-, f
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Frednin;,ssnwvnetanser det for nødvendigt, at 3kiltet "Globus",
der er anbragt paa Jens [.lortenJensens l'oft, og Skiltene "C.L.O.C."
og "Svanholm" , der er anbragte paa Søren RødGaards Ejendom, fjernes,
idet disse Skilte er anbragte udenfor bebyggede Omraader og virker
i høj Grad forstyrrende paa Stedets landskabelise Skønhed, ligesom
Nævnet anser det for nødvendigt, at der udsted~s Forbud imod, at der
overhovedet opstilles eller opslac.s Reklameskilte, Plakater, Afbild-
ninger og lignende paa den Jens llorten Jensen tilhørende Toft, der

begrænses af Landevejen mod Syd, Plantagen mod Vest og Nord og r.lette
Kirstine Jensens Ejendom mod Nord, og mod øst støder op til Niels
Nørby Pedersens Toft, med Hensyn til hvilk811 der bør udstedes samme
Forbud. :Dndvidere bliver safllmeForbud at udslede med Hensyn til den
Søren Rødcaard tilhørende, trekantede T 1ft, der ligger mellem Badevejen:
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Sønderhovejen og søren Rødgaards Gaard mod Vest.
For de øvrige Skiltes Vedkommende kom Fredningsnævnet til det

Re~ml tat, at de ikke kan siges at vu;re anbragte udenfor "bebyggede Om-
raader eller paa en saadan 1:clade,at de virker forstyrrende paa Land-
skabets Skønhed. Dette gælder Skiltene "Galle & Jessen" og "Bøgelund
JensentI.

De ovenanførte Skilte "Globus", "C.L.O.C." og "Svanholm" vil væ~
\

re at fjerne inden l. Januar 1926, og Udskrift af Kendelsen vil være a~
•læse som Hæftelse paa Niels Nørby Pedersens, Søren Rødgaards og Jer~t Æ

.lMorten Jensens Ejendomme, i hvilken Henseende bem~rkes, at de paa- ~.
g@ldende Ejendomme, da Fanø-Jorderne ikke er lIlatrikuL3rede,ikke kan

lbetegnes ved fi:atrikulsnummer.
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og "Svanholm" bør fjernes inden f
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T h i e r a g t e s :

Skil Lene t1Globus", "C.L.O.C."
1. Januar 1926. Der udstedes Forbud imod, at der opstilles eller op-
slaaes Reklameskilte, Plakater, Afbildninger og lignende paa den Jens
Llorten Jensen tilhørende Toft, der begr~nses af ~ad~vejen fra Nord-
by til Fanø Vesteel;avsbad mod Syd, Hordby I'lanta::emod Vest og NOrdta ..
Mette Kirstine Jensens bjendom mod Nord, og Niels Narby Pedersens ~
Toft mod øst. Samme Forbud udstedes Iorsaavidt ,mgaar sidstnævntet
Toft og den Søren Rødgaard tilhørende, trekantede Toft, der ligger·J·~~.

:~ .. -.< ~~

B S d d.... d Vest. . ~!·'f.jTJ·~·mellem adeveJ'en, ~ønderhoveJ'en og øren Hø gaar s ~aar mod _,.......... "

Udskrift af Kendelsen vil vwre at tingl~se paa de ovennævntl ~IY...:
Lodsejeres Ejendomme. "

Esmann Hans Skjøde J. Bruel
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