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Erotokollen for Fredningsn~vnet for Haderslev Amt.

ImI1ervad Bro, Ve,~sted uogn.

Den 21. November 1925 afholdtes Døde ved Immervad Bro. Til
Stede var foruden nærværende Nævns i'':ledlemoer(1'..ejeriejer Jessen,
Lindorff og Oivildommer Bal thazar-Christensen) Lledlemmerne ~f }'red-
ningsn:Bvnet for Aabenraa Amt (Domr..lerAndersen, 1'1'0pri etær Phillipsen ,
Lundtoftebjerg, og Lærer Sigurd Anker, P..ubjerg), samt I.iuseumsin-
spektør L"Lmd og Amtslandinspektør Lindhardt.

Brostedet blev undersøgt, og der konstateredes paa de midt
paa Broen vffire1:demidterste Sten indhugget paa Stenen mod Vest Haders-
lev Amt og paa Stenen mod øst Aarstallet: 1787. Amtslandinspektør
LinGhardt erklærede, at ifølge ~atrikulBkortet var Skellet r.1ellem
Haderslev og Ae.benraa Amter i lUd ten af det gamle 1'10dle~e af Immer-
vad Aa (Gjelds Aa) nøjagtigt i Garken svarende til Stedet, hvor de
2 ovennævnte Sten i Brol\.anl;ernes:r:,Iidtestaar.

Da begge Nwvn ere eniGe om, at den gamle Immervad Bro bør
frsdes, o~ at Broen ligger med Halvdelen i de nævnte Amter, blev
N~vnene enige om i Forening at erklwre, at Broen vil v~re frewtidig
at frede. Om mulic; vil de respektive N::.<:vnsøge 2rklwrin; om Fred-
ningen indført i lTrundbogen. Ifølge Overenskomst mellem Haderslev
Amt og 0ster Løgum 30gn paahviler den fulde Vedligeholdelse af
Broen sidstn~vnte S08n, hvorom Bem~rkning vil vwre at indføre i
FredninJsdeklarationen.
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