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(I Kobc~h~;~ '-/t::ar~~~j"(jvf. just.m. Cif Kl. 10 I r ...,

e/ler(idesønderjydske/ands_ Frederiksdal, matr.nr. l b
dele) bd. og bI. Itingbogen, Lyn(Shy sogn (LynGby ...Tilrb.Dkkommune),ar\ si,;Jei!v, ~ø'.K0benhavl1s amt.
Gade og hus nr.:

(udfyld(;s al domm~r

R~ ~JR;)S~.ly.

Anmelder: /~ lJ
R;gsarl tikvarens fort; (L~milld('forvalt IIinf!.

Nationalmllseet, Koben havn.

OrigDna!do~{ument.

På ovennævnte ejendom, tilhorende lensGreve Jo h8.n S o Schulin,
Søbnkken, 2800 Lyngby,

er det nedenfor beskrevne fortidsminde beskyttet i henhold til naturfrruninp.;slovcns § 48.

mb.1 3029:17 Voldstedet Hjorth~lm

~:

Voldstedet bestir af en uregelmB~siet formet banke, der =~~n~
ca. 60 x 70 m. Banken omgives i vest af ?~res0en, i nord og øs~ ~~
en lav' ca. 15 m bred vandfylot vold,z;ra-.,r,r:eden3 den i syd støder' op -..
et en~areal. Banken hæver sig godt 1 m over vandspejle~ i søen og
voldgraven. P& banken findes ruiner af Hjortnolm slot. Den vest2:~=:
del af anlæCGr:t er overskyllet af søen. På banke:ls sydves :,li z~ hjs::::::~
er en højnins, hvis topflade ligGer ca. 4 ID over vBndspejleto J~~ ~r

voldgraven er en ladeg&rdsbanke, der adskilles fra det højere land i
øst af en CB. 1,5 m dyb 1avnin~. En gang- og cyklesti passerer v~lJ-
stedet, der vest for denne sti ligger h\:?;~SOr."! park, med,:ms den os L f G.'

beliggende del af voldstedet er dyrtAt.
Voldstedets form og udstr~k~i~g ~rcmg3~ af vedlagte opm}li~g,

hvorpå agsa frednincsgrænsen er lndtegret.
Ovennci3vnte mind eSl:1ærkemil ik!c.Gf j erne s, udj,.avnes, O:::ld:r:''''sel.:SE i

beskadiGes på nogen måde ved gravnine, p::"ejning, beplantning, bcl'J-;';::.--;
henlæggelse af jon., steD og p..ffalci.eller på nogen anden :n8de ':'orst,~T2.'"3-,.
Almindelig land~rugsm~ssjg ~rift ef arealet C2t for stien er t~lled~ ~ I
samme omfang som hid til, fO-:-1Jclsat der ikk9 anvS'rdes jordhundsL::f'Tlt:c'';";
eller foretages nogen enden form for dyb jordbearbejdning. Den ø7rl~_
del af det fredede areal må anvendes som pa-:-kp&. samme mi'.d e Gem ~:i d:,:::'_

. Bestilling ..
~ formular

G 'onsen & Kleldskov AIS, København

Un 14.1·'14'
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