
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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::.ar 1925, 1o:(c"1.8.,::,ende:a 2. Okt ouer i:liddag ~a. 12 881111e6.e s

Fre<1nin~sn:~vnct :Lor ka~)ei.ll·aa J._~nt ved Vejkrydset ;.18113111den [::allllG

O~:sevGj oS den mod Vest løbende g3.mle laos terve j (Ve j en til Lø,3um-

kloster) •

J:ilstede var 3'or.:lanci.en, Dom:.ler Cj,1r. Ane.ersen, Aa~)enra3.,

det af E~a"()enrac:Amtsra2,d val.:3:~c ~20.1e(.1, :b'olketin~slnanc;. ~=.P.IIanssen,

S<"l.1t L~et ;1.1.'1" ',nJOV0'oCJYlerac'dval'" t::> "ar'll'" n ~~o"n::>-"aadsfo''', a'~d ('fa0'Y'c'u,.. ~ u-- cl u"v ."_'- __1,:;:", v u t::.... • • .L.l~. , J c._.-

ejer Jacob Jepsen, Vejb~k.

l::lC;videre var t i ls ';e <..1 e ~,~llSeUd1S:Lorval ter P. I~011er, 11.0. ~)el1::caa.

,!."oretoges:

Fredning af den i bemeld~e Vejkryds

staaende saakalclte 11','iiesherredss-cen".

S'eenen er unbraGt i 13om:.Ierlund Plan Gae,e.

Por Ste'. tsskovvi:>--sene t mød :>3 3kov:Lo~e d ClIr. Gørens en , ~'aarehus ~

Den OLllca1te ~Hen er 1,:50 JTI :lØj, 20 C;11. bred paa Forsiden,

med I:acl-s2{rift: '.fie s II, ved .Tanten en ~:ive 11e;:1en'ts s tre,:,; o.:::;!;.ars tal

1778.
P~vnets ~epr~8entanter var eni3e i, at den n~vnte S~en ~0T

fredes oB S~ovfo~ed Sørensen erklwrede paa Skovv~senets Vegne, at

dette var indforstaaet hermed.

:~ødet :vl;vet.

Cl~r. Andersen II. P .:LIanssen J •TJ • J e ps en
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Wies Herredssten i Bommerlund Plantage 

Billeder fra 19. september 2010  (komprimerede udgaver) 

Teksten på den østvendende side (WIES og H) – for oven. 

Tekst på den østvendende side (1778) for neden. 



Hele stenen – mod vest - Hærvejen i baggrunden 

Hele stenen – mod sydvest – Hørvejen i baggrunden 



Aabenraa Kommunes Informationstavle om de ”Talende sten” 
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