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~kalt~~ Strø dam
~cr1ljfu:g§U':e g.i.:S-t~~: Fr. 2
11!'it':· JB Datu: 2'+/5 -77 T'id.: 9 - 12
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beskr.i ve Ise

A NV-hjørne af hovedbygningen

B Parkdammens sydende, på sti

c Oven for trappen på sydøstsiden af
hovedbygningen

D 60 skridt mod NØ ad alleen fra hoved-
bygningens østvendte indgang
Parti af urskoven SV for hovedbygningenca. 0°

do.

E Nedlagte Ullerødvej ved kryds med vej
til Strødam
Stikryds ca. 350 m nord for hovedbygningen.
15 skridt ad sti mod nord
do. 60 skridt ad sti mod SV

F

12. s-r ao. Skovparti syd for krydset

G Forlængelse af øst-vestgående sti til
markhegn mod vest

.50 skridt langs markhegn mod NØ fra vest-
hjørne af skoven (Strødam Plantage)

H 14. s-f

Bemærkninger, incl. vejr: Klar sol
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7.

Det bemærkes udtrykkeligt, at der ikke skal påhvile ejeren
nogen rådighedsindskrænkninger med hensyn til den på det ved-
hæftede kort med rødt skraverede del af ejendommen, der nu
benyttes til landbrug eller have, eller med hensyn til de på
ejendommen værende bygninger, bortset fra "Norske Hus".

8.

De ejendommen ved nærværende deklaration pålagte servitutter
skal respekteres ikke blot af underskrevne Axel Jarl, men af
alle fremtidige ejere af ejendommen. Påtaleretten med hensyn
til servitutbestemmelserne skal tilkomme et udvalg, bestående
af tre medlemmer, der udvælges af universitetets matematiske
naturvidenskabelige fakultet, der har erklæret sig villige
til at påtage sig dette hverv, således at de pågældende medlem-
mer skal udpeges blandt sådanne i embedeværende eller afgåede
professorer i de zoologiske og botaniske fag, som er villige
til uden vederlag at påtage sig hvervet.

Strødam den 12.oktober 1925.
(sign) Axel Jarl.

Til vitterlighed:
Th. Knudtzon
HRSagfører. ulæseligt navn

Fuldmægtig.
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