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Frede riksbor,:; A,fn tlJrc::wclsk ('ed s.

KEND~LSE---------------
ufs~gt den 51. December 1940

Ved Kildevejen (mellem [~lsin~e og Tisvilde) findes Cd 50 ro

syd for Ve jen i ...i:\el1et mellem 1;uv0 og '''al3erup Byer en Illose , i.J.f

Areal Cu 1/5 hel, Jer t-:tt.'.8I' "i:5: ~Jr1'lUktud fr:J. Vejen, idet den ligger

dybt og er. bevokset med TI' eer o~ Bnske, G~)r] i[S Birk, en BevoksninG,

der ,H typisk for IloI'ds,j dl~nds /'10881'. En stor Del af .I.real"t "r

Damme, fremkomne vej 'L'ørvesk 'r, men der GI' nu ikke m'l3en L'ørv til-

!l13tr. Nr.l~ .1:.:..'~erup tilhlJrende l'-:trcel1ist Ole Olsen,

- "- 6l! - 1° - - "- Gaardejer Hems L8rsen

- "- 19.:9. L3VØ - 11 - l'urcellist l\brius Petersen

_"- 35 - " - - "'- TvJmrel' Henrik Lårsen,

og si'.Jes fo ['hen at V:Bl'e bl<.Cven kfllJt IITrb.nemose".

N~vnet er bl ven 00fo1'J['et til ~t frede ~osepartiet, og finder

at der er l'Cn] ed:lin,; .orti l, forJi llet :.,om dnf0rt er SITlLlkt o;~

Det be",te'lllnus dtJ1'for, Jt liJosen ",kul ',"-,:re fr,;Jet l:3anledes

1. ::lt den ikke 'fl:J.U opfyl'les ell~1' :.lfV,lndes.

? .:it '1'r'8e1' olle (' Buske ikke man ry.cles el] er hl.l.g::;es eller nedsb"Jre:

Der man l:3om Jø1i.:.:e <ierdf ikke unbri.n~~e~; no:;et Hus eller Skur,

ejheller Lednincsmaste1' (udovel' den J10jsp:.endingsrnast der findes)

elJer nogen Indretnlnl3, Jer efter II.;!vnets Skøn virl,er skwmmende

ligesom Jer ikke i den 811er ved Bredden af Jen maa henlægges

Affald.
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Der ti11~;~es de 4 ~jere i 8rstutning hver 100 Kr.
A. P. L<.lrsen

L. Harboe L. Nielsen
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