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OVERFLEDNINGSN.EVNETS KENDELSESPROTOKOL •-----------------------------------~~--

Aar 1950, den 27. oktober, afsagde overfredningsnævnet paa grund-
lag af mundtlig og skriftlig votering følgende

k e n d e l s e

4t i sagen nr. 899/49 vedrørende fredning af en del af ejendommen matr.
~tt nr. 290 af Brøndbyvester.

I den af fredningsnævnet for Københavns amt den 28. marts 1949
afsagte kendelse hedder det:

"I Skrivelse af 26. Juni 1948 har Sogneraadet for Brøndbyernes
Kommune i Medfør af Naturfredningslovens § 8 fremsat Begæring om
Rejsning af Fredningssag for en Del af Ejendommen Matr. Nr. 29c af
Brøndbyvester og Stranden, saaledes at Arealet sikres som et Park an-

e læg med offentlig Adgang.
Fredningsnævnet optog Sagen til Behandling i et den l7.August

1948 afholdt Møde, hvorunder man besigtigede Aastedet, og Behandlingen
blev herefter fortsat i Møder afholdt 26. November 1948, 22. Febr. 1949
og ll. Marts 1949, hvilken sidste Dag Sagen blev optaget til Kendelse.

Ejeren af Arealet, Husejer Arno-Hansen har givet Møde ved Fred-
ningsnævnets anførte ForetageIser af Sagen ledsaget af Landsretssag-
fører Lennard Bech, der dog den 22. November 1948 mødte alene, pas
Ejerens Vegne. Desuden har Udvalget vedrørende Københavnsegnens grøn-
ne Omraader, Sogneraadet for Brøndbyernes Kommune, Danmarks Naturfred-
ningsforening og Københavns og Frederiksberg Kommuner været repræsen-
teret ved Fredningsnævnets ForetageIser af Sagen, ligesom endelig

~) der er mødt for Panthaverne i Ejendommen.
Sogneraadet har formuleret Raadets Fredningspaastand derhen, at

der paalægges det omhandlede Areal Fredningsservitut af saalydende



Indhold.

Tilstanden paa Arealet maa ikke forandres, dog at der gives Brønd-
byernes Sogneraad Ret til at foretage fornøden Regulering af Arealet,
inden det afleveres som fredet til Benyttelse efter Formaalet samt til
at lade foretage eventuelt nødvendig fremtidig Regulering.

Det skal navnlig v~re fobudt:
4ita• at opføre Bygninger af enhver Art, herunder Boder og Skure eller at

anbringe Indretninger~ der kan virke misprydende, derunder Lednings-
_ master o. lign.
ti b. at foretage Opfyldning paa Arealet.

c. uden Fredningsmyndighedernes Tilladelse at foretage Beplantning pas

Arealet.
d. uden Fredningsmyndighedernes Tilladelse at foretage Afgravning, p~~-

fyldning eller Oppløjning af det naturlige Jordsmon.
2.

Det under Fredningen inddragne Areal maa ikke udstykkes ud over
~\ det til Fasts~ttelse af Fredningsgrænsen nødvendige.

3.

~\

Der maa ikke t~lstaas Tredjemand Vejrettigheder over Arealet.
4.

Der gives Almenheden Adgang til at f~rdes paa og opholde sig pas

Arealet overensstemmende med et derfor udfærdiget Reglement.
5.

Sogneraadet for Brøndbyernes Kommune udfærdiger et Reglement for
Almenhedens Benyttelse af Arealet. Forslag til Reglementet bliver at
forelægge Fredningsn~vnet til Godkendelse.

r Reglementet bliver at bestemme, at Sogneraadet sørger for Vedlige-
holdelse af Arealet og for Ordens Opretholdelse paa dette.

6.
Paataleret har Fredningsnævnet for Københavns Amtsraadskreds og

Sogneraadet for Brøndbyernes Kommune.



JW

Det paagældende Areal udgør 6903 Kvadratmeter. Ejeren af Arealet
tthar erklæret til Fredningspaastandenp at han i og for sig ikke vil pro-

testere mod Fredning som begært, men at han gør Krav paa fuld Erstatning,
hvis Fredning gennemføreso Han har paastaaet sig tilkendt en Erstatning
af 92.000 Kr. og har gjort nærmere Rede for, hvorledes han kommer til
dette Beløb, hvilket iøvrigt efter hans Anbringende svarer til Arealets
Værdi i Handel og Vandel.

4t Udvalget vedrørende Københavnsegnens grønne Omraader har udtalt
i en i Sagen produceret Afskrift 2f Udvalgets Skrivelse til Statsmini-

ttsteriet af 18. Maj 1948, at de faa tilbageværende større ubebyggede
Arealer langs Brøndbyvester Strand - hvortil den her omhandlede Grunde hører - er en Forudsætning for Etablering af en tiltrængt Badestrand
paa dette Sted, nær Hovedstaden og nær den projekterede Helaarsbebyg-
gelse i Brøndbyernes Kommune.

Danmarks Naturfredningsforening har anbefalet, at Fredning finder
Sted.

Fredningsnævnet er af den Opfattelse1 at det paagældende Areal som
Strandgrund af forholdsvis betydelig Størrelse, beliggende indenfor et-Omraade, hvor der udfolder sig et stærkt Friluftsliv, og hvor Arealer
med Udsigt til og Adgang til Stranden er tiltrængt, er af saadan natu~

'~fredningsmæssig Værdi og Betydning for Almenheden, at Gennemførelse af
Kravet om Fredning har Hjemmel i Naturfredningslovens § l,og Fredning
i Medfør af Naturfredningslovens § l skønnes herefter at burde iværk-
sættes. Det skal herved bemærkes, at naar Nævnet har fundet F~je til at
gennemføre denne Fredning særskilt, uanset at der efter Sagens RejQning
er fremkommet Begæring fra Brøndbyernes Sogneraad, dateret 3. Januar
1949, om Fredning yderligere af forskellige andre Grunde ved Brøndby-
vester Strand, da er deT her i afgørende Grad lagt Vægt paa, at Matr.
~r. 29c er beliggende umiddelbart ed for det Sted, hvor det er planlagt
at anlægge en Station til den projekterede S-Jernbane langs Kjøge Bugt,
hvilken Station maa vent~s a~ ville blive en stor Udflugtsstation for
Københavns og Frederiksbergs Beboore.



4.

Med Størrelsen af den 30m bliver at tillægge
tt Ejeren, da skønner Fredningsn~vnet, at Erstatningen ofter det om Prisen

i Handel og Vandel for Strandgrunde i paagældende Omraade oplyste, pas-
sende kan ansættes til 10 Kr. pr. Kvadratmeter, afrundet til ialt
70.000 Kr.

Hvad Erstatningens Udredelse angaar, da har Repræsentanterne for
Københavns og Frederiksbpr.~ Kommuner, hvis Indvarsling til at møde
ved Sagens Behandling, har fundet Sted med Henblik paa Anvendelse af
Naturfredningslovens § 17, stk. 3, protesteret mod, at det paalægges
disse Kommuner at deltage i Udgiften til Erstatning, idet de i saa Hen-e

• seende har henvist til, at Kommunerne overenskomstmæssig er indgaaet
paa at deltage i Udgifterne ved visse større Fredninger efter samlet
Plan i Omraader ved Avedøre samt i Hundige Moser og Karlstrup, hvorved
det, som det gøres gældende, var en F?rudsætning, at de 2 Kommuner
ikke skal del tage i Udgiften ved mindre lokal t begrundede mindr,e F~ed-
ninger langs Køge Bugt, hvortil den her omhandlede Fredning hævdes at
maatte nenregnes.

Hertil skal Fredningsnævnet beillærke,at den saaledes trufne Aftale
om Bidrag fra Københavns og Frederiksberg Kommuner til større Frednin-
ger ved Køge Bugt, ikke findes at kunne være afgørende for Nævnets Syn

~ paa Spørgsmaalet om Fordelingen af Udgiften til Erstatning i nær~rende
Sag, efterat der er indtraadt en ny Omstændighed af en for Spørgsmaalet
afgørende Relevans nemlig Vedtagelsen af Anlæget af S-Jernbanen ved
Køge Bugt med deraf følgende ovenfor nævnte Betydning for Københavns
og Frederiksbergs Indbyggere.

Idet herefter disse Indbyggere samt endvidere Beboerne i Brøndby-
ernes Kommune Skønnes at ville faa den overvejende Fordel af Frednin-
gen bestemmer Fredningsnævnet, at af Erstatningens Beløb 70.000 Kr.
vil der i Medfør af ~aturfredningslovens § 17, 3. Stk. være at udrede
forlods: af Brøndbyernes Kommune 10000 Kr. og af Københavns og Frede-
riksberg Komnuner tilsammen 15000 Kr. at fordele paa disse 2 Kommuner
efter Folketal.



Resten af Erstatningen, 45000 Kr. vil være at udrede efter Lovens
(tt almindelige Regel af Statskassen og Københavns Amtsfond, hver med en

Halvdel,
Der findes ikke Anledning til at tillægge Panthaverne nogen Del af

Erstatningen. II

Ved kendeIsens konklusion paalægges der arealet en fredningsservi-
tut ganske svarende til fredningspaastanden, og der træffes bestemmelser

~)om erstatningen i overensstemmelse med det foran anførte.
Kendelsen er indanket for overfredningsnævnet af ejeren, husejer

Arno-Hansen, samt af Københavns magistrat, Frederiksberg kommunalbesty-_I
relse og Københavns amtsraad.

Ejeren har nedlagt paastand paa højere erstatning. Saavel Københavns
magistrat som Frederiksberg kommunalbestyrelse paastaar sig fritaget
for at yde bidrag til fredningen. Københavns amtsraad paastaar derimod,
at Københavns og Frederiksbergs bidrag til fredningen bør forhøjes med
25.000 kr., saaledes at Københavns amtsfonds andel i erstatningen ikke
bliver over 10.000 kr.

Overfredningsnævnet har den 12. april 1950 besigtiget de omhandlede
~ar$al~t og forhandlet med de ankende og andre i sagen interesserede.

Det opl~stes, at den i kendelsen nævnte begæring af 3. januar 1948
,~fra Brøndbyernes sogneraad om fredning af forskellige andre grunde ~ed

Brøndbyvester strand var t~ukket tilbage af sogneraadet, men at kommunen
fremdeles er interesseret i en fredning-af det i nærværende sag omhand-
lede areal.

Sagen har endvidere været drøftet i overfredningsnævnets møde den
12. maj 1950, hvorunder det oplystes, at matr. nr. 29c Brøndbyvester ikke
hører til de arealer, som statsministeriet i særlig grad har interesse-
ret sig for under forhandlinger om tilvejebringelse af friluftsarealer
langs Køge Bugt.

Efter overfredningsnævnets opfattelse vil en aabning af det omhand-
--ilede areal for almenheden overvejende være af lokal interesse. Under hen-

syn hertil og til den betydelige erstatningsudgift, som fredningen af det



~' ,

ret lille areal vil medføre, man overfredningsnævnet nære overvejende
tt betænkelighed ved at tiltræde den paaankede fredningskendelse, som

derfor vil være at ophæve~
T h i b e s t e m m e s :

Den af fredningsnævnet for Københavns amt den 28. marts 1949 afsagt~
kendelse vedrørende fredning af en del af ejendommen matr. nr. 290 af
Brøndbyvester ophæves.

4t,

e- Udskriftens rigtighed
bekræftes.

sekretæroverfredningsnævne
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Kend.l •• 1 Fredning •• as ~o.67/1948.

An•• Fredning af en De.l a.t .t.jend~ },(atr.~r. 29 C

af Brøndbyvester.

l 'Skrivel'e at .:26. Juni 194a har Soaneraa.oet tor 8J'lDnQbyernea Kaluwne 1

Medffllrat )Iaturfredn1n&dov8na prgt. 8 tremaat. Beprinl om ReJanina al rred.-

n1n&s.q for den Vel at Ejendommen .lh.tr. t,r. 29 C at Brøndbyvester 0& Stranden,

sw."de. at Arealet eileres som et Parkanleg lI.ed ottantUg Adgang.

Fredninganavnet OptØI ::>agentil aehano.lll1lg 1 flt den 17. Auaust 1949 at-

holdt 1I(""e, hvorunder IIla1l oed&t1&ed& Autedat, o.~ ~hano.llng8n blev 1tehtter

fortl'Jat 1 Ai_dier Åi~der afholdt 26. Novezr..ber1948. 22. Fttbr. 1949 og ll. Ikrts 1949.

h'fUkan aietete Dag Sagen bi '.:lV 011t.,..t til Kend.1e••

.&jeren at Arealet, Husejer Arno-Hen.on har givet tillid. ved rredn1nlentevnetø

anførte forete8e1.er af SIBen leu8sget at Landeretssagtlllrer Lemard BlICh, der dog

den 2". November 194Ft I\1IiIclt13 alene, paa Ejeren~ Vegne. Vesuden har Udvalset v6C1-

pl'8Istnhret ved i'redn1nganlllvnets Foretagelaer at Sagen, l1g •• oa cdeU. cler er .a.t

tor Panthaverne 1 EjendoJlll\.en.

$QgnfiraadM. har torillUleret Baeåets Fredn1nsspa&$i~d 'derhe~. at .der paalllUell

det oØlhandlede Areal Fredn1n&•• '1"Ilt.ut a.t aaa.1Jdende Indbold.

,...
TU.t~llll paa Arealet. lIlU ikke formåre., 40& at cler &ina BNIldbyeme. Sog-

neraad Ret t.1l at toretage torn.dtB ae&ulerin& at Arealet, 1Ac1endM. &tlø..... SOl\l,

tredet. tU Ben)'ttelae ettlSr Fonual.t, SUlt. til at 1ac1e tomaee eventuelt. nødnnd1&

h_ldl, aeJUleTina.
navnlig

Det akaljYere torb1l4tz

a. at. optw... Jrp1npr al enhver Art,' herlDU1er lSocI.erOl Skure

eller at mbrlng. Inctrdninaer, der kan nrke al.pl'7dencte, denød'" LeclningSll&llter

o. l1pl.

b~ at tONt&&& Optylånina pu. Arealet.

o. uden FredD1DPlQ'Dd1&h.em •• 'l'Ulaåel .. at tomaae Beplantaina at Arealet.

d. uden Frec1ningelJl1l141&hec1eme.Tillactel.se at tOl'.'aso A.t&ra~&. PaalTlc1n1Da el-

ler Oppløjn1na at dM. naturlile Jord8111.on.



Det under Fredningen inddragne Areal maa ikke udstIkke. ud over det til

Faat'.tLelse at PreåningsgrænseR nødvendige.

3.
Der au ikke t,llltaaa 'Iredjemamd Vejret.t.1ghedel" o..er Arealet.

4.
Der &1ve. AlIaenhedm Adgana til at tærde. paa 0& opholde aig p.a Arealet

o..erensstemmeDC1emed. et Clertor witard1get Reglement.

5.
So&1u11'dolIlde" for BNndbyerne. f>Oltil.ll1e\IIll'æ1'c.1ger .to Rail_ent tOt' A.1Aullnhe-

dens Benyttela8 af Arealet. Forslag til R.,~tet bliver at torel.&le Fredning.-

Mmet t11 GoukandeU$.

l Reglementet bl1vOI' at beste.e, at iogr.81'udet. urger., tor Vedli.g8holdebe

at IIrealet og for Ol"l....~a vpntho14elae paa dette.

6.
Paataleret har Fredningsrunnet tor li.øbanbatna Aatsr&&dldaecis øi SO&neraadet.

tor ~randby.rne. Kommune,

Det p,'JI.&g::el4.endeAreu udgør 6903 KvadJ'atlll8ter. EjttrCl at Arealet har er-

klæret. til Frednina8;u,utanden, at han i 0& for aig ikke vU protell\ere lIlO4i

Frecininl iIIOIl beprt, JlI.81. at han gør lirav pas. fuld Erl!'Latn1nSJ hu. PrecIn1ng

guneaflllres. Han har paaataaet 81& tilkendt en Ereta1iø1na at 92.000 la. og har

ajort Mimere Reeletor, hVQrle4es h8l1 køJnlllU UJt det.t.. ø.iløb, b'Y1lket 1evrigt

ett.er han~ dbr1n&.nde .Vfæer til Arealets VIIrå1i Handel Ol V&IlC1e1.

UdvaljJet vedrørende ubenha:VJ1aeanena arørme OIIJ'aacier h&r udt.~t. 1 ea i

lSaaenproQlloeret .u•.,r1tt. .1 Udv&l&et. Slabela. t.n Stat.nd.n1at.ri.et.., at 18.

Kaj 1948, at 4. tu t.1lb..... IIren4. lUne ubeblaue t Areal •• JAnp :,lrønøb1'Ye.ter

strami, hvorUl .. b.r CUlbancl1ed. GrunG hør.r ... r en 'ol'Ud~' tor It.ablll-

1'111& at,. t.UtNDgt, Badeurlllld. pu dett. sted, 'ur Hond.tad. 0& ~ den pro-

.1ekt.enclellle1unbtbnaw, i lHødbyvne. l_ae.

neuarka l.t1Ø'tredD1Dpto~ har •• t.ilet, at l1'ednlD. ftM* Stecl.

FredniDøllØlftlt er ,*' d. Optattela., G det p..... 14•• Aioeil la. StrUld-

Innd at torhø1dnu bet.1dtl1& $\II1'H1", be~lI.de ind_Ol' et. Øiøu.de, hvor

cler wtto1d.el' si, .t. .brlR Jlrllutt..l1 .. I og hftr 4J."ealel' _ Udeia\"',til " Ad-

PIl" til strand~ ti" t,lltJ."llll&t er al ea.aclan nat.vtredn1n&lØlIIu1& Vard1 og ~

tldning tor Almenhedel t at Gennemtlllrelse at Kravet om Fredning har Hjemmel1



la.turtteån1naalovens prgt. l ilænnea herefter at burde ivsrkallttea. n.t. ak&l

herved be'llIIrk... .t nur Nævnethar fundet F. j. til at gennemfør. denne Frec1nin,

sl8l'.kUt. \&aI1.!It at d.r etter Sasena R.janina eJ" tl'eIIlkoa.t a.pr1n& tra 81"Ønd-

bT.mea Soaneraad. dahret 3. Januar 1949. 0Ill free1n1n1 Jd.erllc.r. at lorakell1.ie

andre Grind. ..cl BnndbTnat.r strana. Ila er d.r h.r i ata0l'eDd. Gl'ad lagt. Vægt

paa. at Matr. 141'. 29 C el' beU&sende uaid.delbU't ud tor det Sted. hwr det er

pl&nlaat ..t. aa1Jtae -.n sta.tion t.il den projekterede S.-J.rnban • .LaneaKj-,e

augt. hvilken Station ... vent •• "t ville bl1T. ~ at.or Uclt1qtlSta\lon tOI'

I
I
I

i 'I I

J4sd Honal"lltil Støn'.laon af ,lien lJ'liItat.n1111J. aQll blivor at tUleae Kjel'eIl,

da skønn"l' fredningtMVllet. at irst.il.tn1nt~lIn tilfter d.t. 01& Priaon i Handel og Van-

o.e1 tor Li1..ranclsrulld. 1jlugæld.ndt Oll'lrudø OlJl.l..tø. P"'lt~lC1. kan anaert.tell til

o, Fr~åerikl3beri KOJllt1.uner.hvia lndve.rlØllni til at øeie ud. Sflliena BebamU1ng.

Hvad. J:."1'Ilt,&tI11u,eO'l l1årectctln an,ali.1'. Ui. hu Reps iJ.3øntant.ern. tor løo.llhavna
'"

har !ur..dot ~tøcimod ti.. blik pu .Iu,.ncl~ •• ~ lvat.urt"dninploftDtl prat. 17•

.)"',,\<. 3. ;>rcte:aterat. .lD.Q~ &t \let })aaa&iL~' u1uII il.OIIIlI.Ur1eral. Q.lt.lI&_ 1 Udgilt.e t.11

lIItIå.i&t er illd.i .... t. paa at d.el1.aat 1Ud.gifi.rn- ... d. 'Vi"t .t..ne Fl!e4r41l&." .tt....

Ulll.t. Plan 1 Cllø'{t,ia.c1~J' ve, J,YtdØI'8allll4~i j-;unctlge låOaer 0i Kø1at.~, bvorn4

det. ttom. <let prts &f:$lcienc1. Yæ" en FOl'Ulia!ll't.n1aI•• t. <.te2 i(OJIIINntr 1kke skal d.l-

hl~ 1 UQgl1't,4lUved lUre lokalt. begrut.ui ..d.e IIliD.dre lJ'~er lAnp III. Bugt,

hvortil den bel' Gllhlndlede 1re4n1D& hIlvIi •• at altt. belU'tØllt ••

Hel!tll skal Predn1ngfJ,UYIl.t b .... rk •• a.t c.ien aaal.l1ea t.l'\lfn. Utal. GIR 81-

ål'ag !r1i ~l •• VU 0& I'r.u.rilca~vj J\.oamw.r t.U surra h'ed.l:d.Apt" veu Kil"

3uat-. ikke fbd.el at. lwnne 'Nr. dl"ronø.. toJ' IlwmetA SIll p.... Spel'pllA&let OJl

FOrd.uq811 af Uqilhn 1.1lJl.l'at.a-.nini 1 D111"'IlIX'eud.Saa •• fier at elv ... 1ncl.-

t.raadt en 11TQrøt.ad1abed. at u tor SfNIr&UWLl." atp:Nll'1. 1.,1....... nemlig Vec1-

t.aaea.. -at MØI__ at S-.Jembaa. nd. K.I' BDat.' .. cl li.rat t-li-M. o.,.n.tor I1IIvnt..

htydn1A& tqr ~.blQha'VU Ol F,..d.i'1k1~er&, Ind.0JØar ••

Id.t. MreRir dia" \IUb7lpr ••• _~nI."'Beboøn. 1 B~7tJln.' l.-

øn•• k~.'" at 'rille tu da oYf".Jlllchi 1'orde1' al :J'I'edasøpri "'''''1' hed-

n1D& .. 'fIl~aet.,. at. at &n.atA.Wla.' 8eleb 7o.0e0 kI'. Til .Jo l .. cit.1' at

)Ja't.vb-edniqII1øY .. prgt. 17; ",Stok. "'1'. at 1IIb."e4e 101'104.1 at irtwtb,.l'I1.'

IoRII•• 10.01)0' kr. 0l at r-b-..ba1U Ol fr.c1Uhitb .... S--v ti.1..... 1.'.000 kr.

at tONele paa d1ee. 2 KOIlIaUDel"etter Folket.al.



aesten at Eratatn1n&eI1. 45.000 kr. vil vare at udred8 ettel' Loven03

~dellie Regel at stataka.8sen og ÅØbsnhavnaAat.tond. hver .e4 en Halvdel.

Der finde. ikke JUU.'cininl til at tUlJlue Pantb&nm. DOs.n Vel at Er-

Der p.,aJaU" den S,u tor Kele Lancl • .,ej beliuende, til 18le Bu&t grillD-

8fJllcle 0.1 ar Ejeu1Q111len ),(atr. ar. 29 C at Sr0ndbJVeat.er .~dcd8 .PhC1n1nge-

l.

'11lstandan paa Arealet aaa 1kk. torandr.. • dog at der gl ves BJ"Øndblørnea

S03l'UaraaCl a,t. tU at foret.age fornøden Re&ulerSng at A"alet. indc det atleve-

re. SOJIl trøu." til a.nytt..llle ener 1orJl:l8.alett samt tU at. lade foretage eventuel

nQl~vGl;<ii!.freJlttiuig altgulering.

I;et /lbl navnlig VMre forbudt.:

b. at fOrtH,ags uply ldninS p&å Arealet.

c. uden fredningu,ynd.1ghedQmea Tillaciel:5li1 &1. lontoage aeplentnini paa ,uoea.let.

d. uden Fredninglllll,Yr.digheoerl:es 'l'illaciC,lu at 10l'etale A.igra'm1n&•. Paat'lldning

eUer Q:;.:pl(ljning it.! det n~tarl1&e Jordsm.on.
I
I
l

I
3.

Der gi .... Alaenhec1en Adgana til at flll'd .. paa Ol ophoide 01& paa Arealet

overont_ende .ed et derfor udtardiget ae&l_ent..

Soperaa4et. tqr Brøndbyem.. K.oramuneu.clt_r<11geret a.cl......t tor Alaenhedena

Benyttel.e at Arealet. ,0r81... t1l aegle_ntet olinr a.t tore1lllC. ~anrmet

til Godkendelse.

I ReslemtrJtet bliver at b•• t.eame, at ~o,,"l;"aa4.t .-rser tor :Vedllgeholdel.e

&1' Areal.t. og .tor Ordens Oprethold.lse P" dett.e.

6.



6.
Paatueret har FradningllUllwet for Københavns AIllteraadskreda 0& Søgneraadtlt

tor

Der t4lUI'" Ejeren, Husejer Arno-H8l1S1hu Eretatnin& at 70.000 kr ••

Herat betaler Sundby.rnee 10llll.\Øle 10000 kr. t 011Købahavns ol Fndn'1lcaborg

KOlIIØ1uner,at fordel. etter Folk.tal, lS.o~ kr. t Reet. 45.000 kr • .aredea al

Statsk.n.n o, K~banhavn8 i1atstond hver lIUIdHalvdelen.

28. lW't1l 1949.

Chr. Hauch

rigtig Ucskri!t
j!'rilani.1italliBynet

for
l, ilbf)liliuna .Amtsraadakrclda 28. ~t. 1~49

~iCl. Hit1cie JtJrie.t1acn
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