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Mtr. nr., ejerlav, sogn: Y!-bUdSbØl,
(i K.benhavn kvarter) Jordrup s.,

eller (I de s.nderjydske lands- Anst h.,
dele) bd. og bl. i tingbogen. Ribe amt.

art. nr., ejerlav. sogn.

Akt: Skab ~","'I,(.....,... tI"~1 WlU1• .u
Stempel: kr. øre

Ingen sfempelafg,ll
Ovf. ju<;t.m. (irkl. lb/6 1941 )

REG. NR. ~a99/?

%t-/OGade og hus nr.: Anmelder:

Rigsantikvarens fortidsmindefo11Jaltning.
Nationalmuseet, København.

Originaldokument.

På ovennævnte ejendom, tilhørende gårdejer p .Leth Brødsgård og gårdejer
fru G.Leth Brødsgård, Søndergård, KnudsbØl pr. Jordrup,
er det nedenfor beskrevne fortidsminde beskyttet i henhold til naturfredningslovens § 48.
Mb. 3308: 17. Knudsbøl voldsted.

Voldstedet består af en ca. 70 m. lang og ca. 50 m. bred borgbanke,der
hæver sig indtil 2,50 m. over de omgivende nu tørre graves bund. Gravene
er delvis naturlige sænkninger omgivet af hØjere land undtagen i nordvest
og sydØst. Voldstedet er dyrket.

Det fredede areal måler i nordvest-sydØst ca. 135 m. og i sydvest-
nordØst ca. 125 m. Voldstedets form og udstrækning samt grænserne for det

).-- fredede areal er angivet på ve dl agte opmåling.
Ovennævnte mindesmærke må ikke fjernes, udjævnes, ændres eller beska-

diges på nogen måde ved gravning, beplantning, bebyggelse eller henlæggelse
af jord, sten eller affald eller på nogen anden måde forstyrres. Arealet
må dyrkes i samme omfang som hidtil; det er dog ikke tilladt at anvende
jordbundslØsnere eller foretage nogen anden form for dyb jordbearbejdning.

RIGSANTIKVARENS FORl'IDSMINDEFORVALTNING, den 7/12 1970

Idet rigsantikvaren fremsender Origin~a- ~
dokumentet og nærværende genpart afilld e \, J
vedrørende matr. nr. 3a Knudsbøl,Jord , -/ J -ti.
sogn, skal man anmode om notering i t' ~n(s 81~"/ r;{;u.-.........,
om originaleksemplarets henlæggelse i ej~.nd Th(,r:/::C:::::~.•
dommens akt og genpartens tilbagesendelse ':1vermsn•.•

til rigsantikvarens fortidsmindeforvaltning ~V~_~

med påtegning om, at notering er sket,jft.justitsministeriets cirkulære
af lo. juni 1941.

Rigsantikv~r~ns fortidsmindeforva~tn~ngj~en 7/12 1970.
" " ,'- , ""',,~... ' "..~'!Knud ThorvildsEtl.
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