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Forhandlingsprotokollen for Fredningsnævnet for Aalborg Amt •

.
A~~ 1944 den 15. Juni Kl. 10 afholdt Nævnet Møde i 801-

bjerg.
(Tilstede var Formarlden DonW1Er F. Juhl, Provst Konrad Han-

sen og Proprtestær K. B. Hjort, Dragsgaard.
Der foretoges:

Sag"Nr. 2/1944. Andragende fra Ejeren af Matr.Nr. l ak
Solbjerg By og Sogn om Fredning af en
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fræbevoksning m.m.
lDer fremlagde s:

l. Skrivelse' af 8/2 1944,
2. - ,. Matrikulskort,
4. Skrivelse til Landsretssagfører SV8nholm,
5. Tingbogsattest,
6. Genpart af Deklaration.

Nævnet besigtigede det paagældende Areal Matr.Nr. l ak Sol-
bjerg Ey og Sogn, som kendetegner sig tydeligt som et kunstigt anlagt
Voldsted omgivet af Eng- og Moseareal, ~er er bevokset væsentlig
med Ask og El. Selve Voldstedet, der paa Egnen kaldes Gaardsensvold,



., ,

hæver sig kuplet over Engen og er bevokset med fritvoksende Bøgetræer
navnlig 12 store Bøge, hvoraf 8 etaar i Kreds paa Voldstedets Top, tre
noget østligere, og en staar i det nordøstlige Hjørne •.

Arealet er allerede fredet ved Deklaration, udstedt af.Over-
retssagfører P. Svanholm den 11/6 1919, lyst 24. s.M., med Paategning
af 8/12 1921"lyst 13. s.M.

Den nu afdøde Overretssagfører. Enke Fru Bodil Magdalene
(kl. Magda) Svanholm, der hensidder i uskift~t Bo, har imidler~id
ønsket en ved Fredningsnævnet gennemført ~gent11g Fredning 1 Henholo~
til Lovgivningen paa dette Omraade.

Nævnet skønnede, at Voldstedet er af saadan landskabelig
1og historisk Værdi, at Ejerindens Ønske om Fredning bør imødekommes.

Fru Svanho1m og hendes Søn, Landsretssagfører Poul Svan-
holm, Aalborg, var tilsteds paa Fruens Ejendom i Solbjerg, Trommel--)
holt kaldet, paa hvis Grund Voldstedet ligger. De vedstod begge den
fremlagte Begæring om Fredning.

, l, r .. , i : ,..r·~·) .V.C,H t ti t;· .~'l ) ~
Fru Svanholm tilbød Fredning paa følgende

V i l k a a r:
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l. Arealet Matr.Nr. l ak Solbjerg B,y og Sogn skal stedse bevares 1. ,

den naturlige Tilstand, hvori det nu henligger. De paa' VOldstede/~
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staaende store Bøgetræer, navnlig l~ store Bøge, hvoraf det nord-
" . ~ '~~.y't... ~ l ,} ...~ .1,

vøstligste kaldes Birgittes Bøg og det østl1gste Laur1 ts Svan- "
_ . :.l . '")

~olms BØg., maa. ingensinde uden Nævnets Tillad~~~\eJ{~l~es. Iøvri~t-)
maa Fældning finde Sted saavel paa selve Voldstedet som paa den

syn, saaledes at navnlig Udtynding af El, Ask og lignende BevOks-
: ' .l., d ..,::G.

ning her finder Sted uden forstmæssig Udvisning.
:;, ,., ""'lo.Uv l'; i. • f

2. "'Der ma ikke fjernes Jord, Grus eller SteA,~ra,Ar~alet, dog at
t I.. l...... Al •

Nationalmuseet efter indhentet Tilladelse fra,~edningsnævn~t maa
, • L • 1 I.': . l t , L I ..

foretage Undersøgelser af arkæåbgist eller his~orl8kfln~eresse,
~ . ~ ~ \,. A,: ,r ." •

hvorved skal paases, at den fredede Bevoksning bevares •
• .\II ..\1; '. •• \. ••• ' ~ '., ~I t ~. ",,"

3. Der maa ikke opføres B,ygninger af nogen.Art paa Arealet.
-lo .., ~I l. ll ...... ,' ... I I l ... ",)J... .. ,j .L ... L.." .. '"') ....'" J.:....-:,.: ..... J ... ~l)ty.,.~.4

4. Master og Ledninger maa ikke ops~illes paa eller·tøres over ,Arealet
JtJl:lfll. ,:,.:>.J .... J 14' ., , ~, , ;! ,,,' J ·,L' ,: i.' '. .,lI".; ': !l,j l" ~~lJ \,' ',"', o5. Der kræves ikke Erstatning for Fredningen., .

J ( ,. J' )"1').!"'''''o -r,~'~.:i-'.:>.. L.1',.•'\•5 ~ .! ;j II~": '.c 'J ,l ... ,I', ,'. l. (' . '.. ' ... .~.' '. - H""' • - ~

• J.l (lY.::: .••.•1,', .,J"~J Nævnet besluttede, at ·Fredning bør .ske' p~·a dG t'fibttdt'eVll-
kaar, hvorved særlig bemærkes, at der ikke findes Anledning til ved
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Nævnets Foranstaltning at træffe Bestemmelse om Adgang for Almerihe-
den til det fredede Areal.

Fredningssagen slmtedeB derefter som forligt i Henhold til
foranstaaende.

F. Juhl. Konrad Hansen. K. B. Hjorth.
M. Svanholm. :Poul Svanholm.
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• akIIatr. nr. l Solbjerg:By,

Solbjerg Sogn,

• Hellum Herred,
1.1borg Amt.

1:4000

r. nr. lak udgør ~830 m'
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