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Resume 
 
 
 
 
 
Den nuværende vejføring kan spores tilbage til de tidligste matrikelkort over området og 
vejen må opfattes som en meget gammel ``Strandvej`` uden egentlig betydning anden, 
end at den har givet adgang til de kystnære områder og klinterne ved Hyllingebjerg. 
Enkelte markveje har tidligere givet adgang til kysten fra de forskellige bøndergårde i 
området. Før Liseleje blev bygget har der nok kun været tale om en sti, der har været 
benyttet i forskellig sammenhæng, som f.eks. jagt og fiskeri, men også længere tilbage i 
tiden som adkomst til Bronzealder Kultstedet på Hyllingebjerg. 
 
Hyllingebjergvej er dermed opstået ’’spontant’’ over tid og kan ikke betragtes som en 
oprindeligt ’’anlagt’’ vej, men snarere en sti eller et hulspor langs kysten, senere såkaldt 
markvej med en meget begrænset bredde og bæreevne. Aktuelt har vejen retslig status 
som Privat Fællesvej. 
 
De store udstykninger af områderne vest for Liseleje fandt sted omkring 1960 og behovet 
for adkomstmuligheder voksede i takt med den voksende bilpark. Hertil kom 
erhvervsmæssig tung trafik tilknyttet de nye bebyggelser.  
 
Men det viser sig, at der i forbindelse med udstykningerne ikke kan findes en trafikplan for 
området. I betragtning af de omfattende udstykninger og den derfra kommende trafik 
forekommer den manglende planlægning at være problematisk og uheldig. De ``nye 
udstykninger`` er som regel anlagt med gode veje, der har en bredde på op til 8 m og 
brede rabatter. 
 
Den stadig voksende trafik på Hyllingebjergvej skyldes, at der ikke eksisterer en 
’’tværgående ’’aflastningsvej mellem Hyllingebjergvej og Tollerupvej i et parallelt forløb 
mellem de pågældende to veje. Dermed tvinges al trafik fra udstykninger op til 
Hyllingebjergvej, som er den korteste rute til Liseleje for størsteparten af beboerne i 
området. Hertil kommer at Muldstensvej i Melby-kilen for nylig er lukket for kørende trafik, 
hvilket selvsagt yderligere belaster Hyllingebjergvej. Også sti forbindelser i området til 
fodgængere og cyklister forsvinder fordi de ikke vedligeholdes eller ganske enkelt pløjes 
op. 
 
Dermed står det klart, at den stedse voksende trafik 50 år senere (1960 til 2011) må klare 
sig med hvad der eksisterede før udstykningerne i form af tværvejen Hyllingebjergvej og at 
der oven i købet er lukket veje og stier.  
 
Der foreligger således klare diskrepanser mellem på den ene side den stadig voksende 
trafikbelastning og på den anden side den kendsgerning, at der slet ikke foreligger nogen 
form for trafikplanlægning. Den situation er uholdbar.  



S i d e  | 3 
 

 
 

Baggrund 
 
Hyllingebjerg Vejlaug har som formål at varetage medlemmernes interesser i forbindelse 
med den private fællesvej, Hyllingebjergvej. Lauget skal virke for, at vejen og 
fartbegrænsende foranstaltninger bliver forsvarligt vedligeholdt, uden at der derved 
påføres medlemmerne større omkostninger end nødvendigt og således, at udgifterne hertil 
fordeles mellem grundejerne på en rimelig måde. Endvidere skal lauget virke for, at 
uvedkommende trafik på vejen begrænses i størst muligt omfang, samt at der indføres 
fartbegrænsning. Dette kan ske f.eks. ved skiltning, etablering af vejbump eller opstilling af 
bom m.m. 
 
På den ordinære generalforsamling 2007 drøftedes mulighederne for at formulere en 
strategi for hvorledes Lauget helst ser forholdene udvikle sig. Denne analyse beskriver en 
række faktuelle forhold og indeholder en strategi for hvorledes Laugets virksomhed bedst 
kan målrettes således at vison og strategi sker fyldest. 

Hyllingebjergvejs historie 

Hyllingebjergvejs historie kan ikke fortælles uden at kende den udvikling som kendetegner 
Liseleje og omegn. I 1756 grundlagde generalmajor J.F.Classen en af Danmarks første 
industribyer, Frederiksværk, med krudtværk og kanonstøberi. Classen var ikke alene 
industriherre, men også storgodsbesidder, idet han bl.a. ejede hele Halsnæs, der udgør en 
stor del af Halsnæs kommune.  

Rundt om på Halsnæs var der spredt fiskeri, og for at samle fiskeriet grundlagde Classen i 
1784 de to fiskerlejer Sølager og Liseleje. Liseleje fik med tiden et stort antal fiskere, og i 
begyndelsen af 1900-tallet opstod tanken om at få en ankringsplads for bådene, så man 
slap for besværet med at trække dem på land. Til det brug blev der parallelt med kysten 
bygget en læmole, den stadigt eksisterende "gamle mole", hvortil senere kom en tværmole 
ind til land, så der blev en lille havn. Nytten blev dog relativ kort, idet det var vanskeligt at 
holde havnen fri for sand, og for 50-60 år siden ophørte brugen af havnen.  

For Liseleje samt Asserbo og Melby kom nye muligheder til, idet området blev valfartssted 
for "landliggere", enten i pensionater (hoteller) eller sommerhuse, og i dag huser området 
udover helårsbeboelser flere tusinde sommerhuse. Området fik også hurtigt et rigt 
forretningsliv og gav plads for en række fester og andre arrangementer, som der stadig 
går frasagn om.  

De gamle matrikel kort fortæller 
 
Et studie af de gamle matrikelkort, som nu er digitaliseret og gjort tilgængelige på Kort og 
Matrikelstyrelsens database over Historiske Matrikelkort viser, at vejen er angivet i al den 
tid hvor sådanne kort har eksisteret.  Figur 1 på side 3 viser et udsnit af et matrikelkort fra 
omkring 1809. 
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Før Liseleje blev grundlagt har der formentlig været tale om en smal sti langs kysten, men 
vi ved også, at helt tilbage i bronzealderen har Halsnæs været beboet. Historisk er det 
fastslået, at Hyllingebjerg har været et kultsted længe inden vor tidsregning. Det viser 
blandt andet fundet af Hyllingebjergstenen og de talrige gravhøje omkring Melby 
understøtter denne antagelse. Der har altså været mennesker i området i flere tusinde år 
og det giver stof til eftertanke når historiens vingesus på den måde kobles sammen med 
vor tids forhold. 

Figur 1 
Den røde markering angiver et omtrentligt forløb af det der senere blev til den vestlige afslutning på 
Hyllingebjergvej. Det er der hvor vejen nu går over i Markskellet i området lige syd for Bjerget, som er 
angivet ved skråskraveringer. Der er således tale om en gammel vej eller sti, der har sikret muligheden for at 
kunne få adgang til strand og kystnære agerområder vest for Liseleje og nord for Melby /Tollerup. Den 
grønne stiplede linje angiver hvad der formentlig har været en meget gammel sti til klinten ved Hyllingebjerg. 
Måske har bronzealderfolket benyttet denne sti når nye ristninger skulle hugges i Hyllingebjergstenen. 
Arealerne nord for vejen fremstår allerede i 1809 som aflange, smalle matrikler hvoraf et enkelt stadig findes 
i nogenlunde den samme udformning. Pågældende områder har formentlig været benyttet til græsning. 

Fra sti til markvej – tiden 1900 til 1945 
 
Senere har de lokale landbrug formentlig benyttet vejen til transport af tang, sten og sand 
fra stranden til de enkelte gårde. Vejens oprindelse ser således ud til at være en kystnær 
sti, senere en markvej uden egentlig betydning for samfærdsel mellem for eksempel 
Liseleje og Kikhavn eller Hundested. Sådan trafik er formentlig sket i samme områder hvor 

Hyllinge Bjerg 

Hyllinge Ager 
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de nuværende amtsveje fremføres, dels fordi denne vej har været lettere at befærde end 
kyststien og dels fordi den er forløbet centralt gennem området. 
 
Senere udbygges området nord for vejen yderligere med huse i første række mod 
stranden. Efterfølgende postkort viser den sparsomme eller helt manglende bevoksning og 
de spredte huse og at Hyllingebjergvej dengang blot var en sandvej. 
 
 

 
Figur 2 
Vejen ca. 1925 på højde med Maagehuset.   
Postkort venligst udlånt af Købmand Niels Vad. 

2000 m vej opstår 
 
Hyllingebjergvej løber de godt 2 km langs kysten fra Liseleje til Hyllingebjerg. I 1925 er 
Hyllingebjergvej blot et hjulspor, der giver mulighed for adkomst til de kystnære parceller, 
men vejen er næppe anvendt til andet og der har ej heller været trafik fra udstykningerne 
Tollerup og Hald – de eksisterede ganske enkelt ikke. Området langs vejen og nord herfor 
blev bebygget med sommerhuse i tiden før 2. Verdenskrig. Det er interessant at bemærke, 
at de gamle kort godt nok viser et hjulspor, men der angives intet vejnavn. Hvor vejen 
møder foden af Hyllingebjerg, viger den indenom og syd om ’’Bjerget’’. Dette forløb ses 
også på de ældste kort, se figur 1.  

Udstykningen begynder langs vejen 
 
Det ses, at der ikke findes udstykninger vest for Liseleje og syd for Hyllingebjergvej. Vejen 
har dermed alene givet adgang til de relativt få udstykninger, der i denne periode dukker 
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op nord for vejen og tæt ved kysten. Der findes ingen tværgående veje eller stier syd for 
Hyllingebjergvej.  
 
 
 

  
 
Figur 3 
Kort fra Liseleje Vejviser 1923. Der ses en begyndende udstykning på nordsiden af Hyllingebjergvej i et 
forløb fra torvet mod vest. Bemærk også havnen. 
 

Fra markvej til privat fællesvej 
 
Vejen blev i takt med udstykninger på begge sider vejen udlagt til privat fællesvej, der ikke 
må forveksles med offentlig vej. Bredden 3,77 m der kan ses angivet på de gamle kort, 
stammer fra tidlige regler for matrikuleringsarbejde og svarer til 6 alen. Vejføringen gik ofte 
– og det gælder stadig - ind over de respektive parceller. En standard bredde for en 
markvej.  Angivelsen af de 3,77 m er således ikke udtryk for den faktiske bredde i marken, 
men for typen af vej. Om vejen udlægges helt på en ejendom eller fordeles ligeligt på 2, 
som tilfældet f.eks. er på Markskellet, er helt op til udstykkeren at bestemme. I tilfældet 
Hyllingebjergvej fortaber det sig i historien. 
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Figur 4 
Udsnit af matrikkelkort fra 1943 hvor den vestlige del af Hyllingebjergvej er anført. Det fremgår at vejen 
angivet med en bredde på 3,77 m hvorved det samtidig er fastslået, at der er tale om en markvej. Vejen er 
en del af parcel nr. 2 af Matr. Nr. 3g.. Der ses to skelpæle markeret nord for vejen. I 2011 betyder det, at 
trafikken på Hyllingebjergvej blandt andet finder sted på et areal, som tilhører parcel nr. 2 af Matr. Nr.  3g. 

Kortet stammer fra Matrikkelkort til ejendommen Hyllingebjergvej 105. 

Delkonklusion 
 
Den nuværende vejføring kan spores tilbage til de tidligste matrikelkort over området og 
må opfattes som en meget gammel ``Strandvej`` uden egentlig betydning anden, end at 
den har givet adgang til de kystnære områder og klinterne ved Hyllingebjerg. 
 
Hyllingebjergvej er opstået ’’spontant’’ over tid og kan ikke betragtes som en ’’anlagt’’ vej, 
men snarere et hulspor langs kysten, senere såkaldt markvej med en meget begrænset 
bredde og bæreevne. Aktuelt har vejen retslig status som Privat Fællesvej. 
 
De store udstykninger af områderne vest for Liseleje fandt sted omkring 1960 og behovet 
for tilsvarende adkomstmuligheder voksede i takt med den voksende bilpark.  Hertil kom 
erhvervsmæssig trafik tilknyttet de nye bebyggelser. 
 
Det har ikke været muligt at identificere en trafikplan for området. I betragtning af de 
omfattende udstykninger og den derfra kommende trafik forekommer den manglende 
planlægning at være uheldig. De ``nye udstykninger`` er som regel anlagt med veje, der 
har en bredde på op til 8 m og brede rabatter. 

Hyllingebjergvej 
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Tiden fra 1945 til omkring 1969 
 

  

 

 

 

Figur 5 
I 1945 blev Danmark overfløjet og fotograferet af de allierede styrker. Luftfoto fra 1945 viser tydeligt at der 
syd for vejen kun er landbrugsområder og der ses ingen tværgående veje syd for Hyllingebjergvej. De store 
gårde er tydelige og området forekommer at være i trafikal i balance. 
 
Fotografierne er den første landsdækkende luftfotoserie af Danmark i en fornuftig teknisk 
kvalitet. Optagelserne stammer fra tiden før urbaniseringen og for Liseleje området, før de 
store sommerhus-udstykninger fandt sted. Der ses hverken nord - syd eller øst-
vestgående veje syd for Hyllingebjergvej bortset fra markveje tilhørende de enkelte gårde i 
området. Der anes dog en sti som godt kunne være den nuværende Æblesti i Forlængelse 
af Kroghøjvej.  
 
Viemosegård og Strandagergård ses midt i billedet. På nogen kort angives Viemosegård 
som Hyllingebjerggård, således f.eks. på et matrikelkort over området for perioden 1962-
1996. Ligeledes kunne det se ud til, at den nuværende Jens Jensensvej forbinder 
Strandagergård med Hyllingebjergvej i form af et hjulspor. 
 

 
 
 
 

Viemosegård 

Strandagergård 
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Børn i trafikken 
 

 
 
Figur 6. 
Hyllingebjergvej set fra toppen af bjerget mod øst ved sommerhuset Prikken ca. 1955. Bemærk det åbne 
landskab og barnet i trafikken. Udstykningerne er endnu ikke synlige. 
Postkort venligst udlånt af Købmand Niels Vad. 

Bløde og hårde trafikanter 
 
At blandingen af bløde og hårde trafikanter også 2011er faktuel, vidner talrige episoder 
om. Hvad der skulle være en behagelig spadseretur eller en stille cykeltur ofte bliver til et 
spørgsmål om ``overlevelse´´  Børn og hunde må holdes i ``stram snor``. De af vejlauget 
etablerede bump har dæmpet hastigheden, men ikke trafik intensiteten Den vokser år for 
år. Ikke kun i antal, men også i fysisk omfang og vægt.  
 
I sommerperioden befærdes Nordkyststien og dermed Hyllingebjergvej af talrige cyklister 
og fodgængere. Formålet med Nordkyststien har rekreativ karakter, der imidlertid 
ødelægges af den tætte trafik til og fra udstykningerne såvel som gennemkørende 
færdsel. 
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Figur 7. 
Så meget plads levnes der til de bløde trafikanter på Nordkyststien, forløbet på Hyllingebjergvej. Foto fra 
februar 2011. Den blå truck var parkeret 2 meter fra hjørnet til Hellevej og blokerede som det ses, mere end 
halvdelen af vejbanen. Trods gentagne henvendelser til Nordsjællands politi blev trucken først flyttet mandag 
den 14. efter at have generet færdslen fra den 11. februar. Adkomst for brand og redningskøretøjer var i 
nogen grad forskertset i denne periode. 

Udstykningen tager fart 1960 og fremover 
 
Efter første og anden række mod havet var udstykket fortsatte udstykningen på de 
nærmeste jorder mod syd for vejen. På de gamle kort anes som nævnt ovenfor et netværk 
af markveje både i nord / syd retning, men også meget interessant, i øst / vest retning.  

 

Muldstensvej,  
nu lukket 

Sti til Blåmejsevej 

Vandværksvej 
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I 2011 påkalder følgende veje sig opmærksomhed. Det drejer sig om: 
 

1. Blåmejsevej 
2. Muldstensvej’og  
3. Vandværksvej 

 
Pågældende veje kan stadig ses på kort i vejviseren, men er nu lukket for trafik eller 
ganske enkelt pløjet op. 
 

Den ’’snigende’’ Udvikling 
 
Denne undersøgelse omfatter ikke eventuelle tinglyste bestemmelser omfattende vejføring 
med videre, men det forlyder fra lokalkendte, at der i et vist omfang ses aktioner fra ejere 
af parceller i området, der har resulteret i en  ’’snigende’’ udvikling. Her er et par 
eksempler: 
 
I gamle dage var der forbindelse mellem Vandværksvej og Bygtoften. Øjensynligt har 
ejeren fået lov til at lukke Vandværksvej – der jo gik meget tæt på ejendommen – mod at 
anlægge stiforbindelse mellem Vandværksvej og Æblestien – som en ”vejføring” fra 
Vandværksvej til Blåmejsevej. Der er tale om en sti, som på ingen måde kan anvendes til 
trafik. Nu ser det ud til at forbindelsen fra Vandværksvej til Blåmejsevej er groet til – 
formentlig ikke pløjet op.Tilsvarende skulle Jens Jensensvej oprindeligt ikke give adgang 
til Hyllingebjergvej, men det gør den tydeligvis i dag. 
 

Delkonklusion 
 
Muldstensvej i området nordvest for Melby (Melby-kilen) er lukket for kørende trafik, hvilket 
yderligere belaster Hyllingebjergvej. I Tollerup-kilen er der ingen tværgående 
vejforbindelser bortset fra Tollerupvej og Hyllingebjergvej fra Markskellet til Liseleje.  
 
Den stadig voksende trafik på Hyllingebjergvej skyldes at der ikke eksisterer en 
’’tværgående ’’aflastningsvej mellem Hyllingebjergvej og Tollerupvej og at Hyllingebjergvej 
benyttes til trafik for eksempel mellem Liseleje og Hundested og som tilkørselsvej til 
Stranden ved Hyllingebjerg. Der er over tid sket en begrænsning af færdselsmulighederne 
i området, der løber syd for Hyllingebjergvej på tværs af Melby og Tollerup kilerne.  

Status 2011 
Det følgende oversigtskort viser tydeligt de manglende øst / vest trafikmuligheder. Derfor 
bliver Hyllingebjergvej’’ stærkt trafikeret og er en til tider meget stærkt befærdet 
trafikkorridor til og fra Liseleje. Ikke kun for trafik fra de ’’lokale’’ områder, men også fra 
Tollerup udstykningerne nord for Nødebovej. Her følger en kort trafikanalyse: 
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 Oversigtskort 
 
De tre bebyggede områder, A, B og C er adskilt ved to frilands-kiler. Der ses ingen øst-vest trafikmuligheder bortset fra 
Hyllingebjergvej og Tollerupvej. Den sorte pil angiver den manglende vejforbindelses hovedretning. Det leder til følgende 
konklusioner: 
Fra område A søger trafikken til og fra Liseleje ad Hylingebjergvej. 
Fra område B søger hovedparten af trafikken til og fra Liseleje ad Hyllingebjergvej. 
Fra område C søger dele af trafikken ( den nordvestlige volumen) ad Hyllingebjergvej. Øvrig trafik  søger ad Lindebjergvej. 
Sammenfatning: Hovedparten af trafikken fra områderne A, B og C, til og fra Liseleje benytter Hyllingebjergvej som er den eneste 
’’nærliggende’’ trafikkorridor til Liseleje.  

A 
B 

C 

Tollerup kilen Melby  kilen 

Figur 9 
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Sammenfatning 
 
Hyllingebjergvej er opstået ’’spontant’’ over tid og kan ikke betragtes som en bevidst 
’’anlagt’’ vej i relation til en planlagt lokalplan eller lignende. Der er tale om et hulspor langs 
kysten, der senere er defineret som en såkaldt markvej med en begrænset bredde og 
bæreevne. Aktuelt har vejen retslig status som Privat Fællesvej.  
 
Som følge af den siden 1960 stedfundne udstykning og den forøgede trafikbelastning 
forårsaget af den stedse tiltagende bilpark, er belastningen på vejen år for år forøget 
meget betydeligt. Den stadig voksende trafik på Hyllingebjergvej skyldes, at der ikke 
eksisterer en ’’tværgående ’’aflastningsvej mellem Hyllingebjergvej og Tollerupvej i et 
parallelt forløb mellem de pågældende to veje, se figur 9. 
 
Muldstensvej i Melby-kilen er nu lukket for kørende trafik, hvilket yderligere belaster 
Hyllingebjergvej. Også stiforbindelser i området til fodgængere og cyklister ’’sander’’ til. 
 
Det er ikke muligt at identificere en egentlig vejplan i sammenhæng med de store 
udstykninger omkring Melby – og Tollerup kilerne. 

 
Figur 10 
Tung trafik belaster Hyllingebjergvej året rundt og er medvirkende til at ødelægge vejbelægning og rabatter 
med deraf følgende økonomiske omkostninger til følge. 

Trafikken er et af de områder, hvor samfundsudviklingen er gået stærkt siden II 
verdenskrig, og hvor planlægningen konstant synes at være bagud. Trafikken er – som de 
andre infrastrukturer - en vigtig brik i udfoldelsen af velfærdsstaten.  



S i d e  | 14 
 

 
 

 

Figur 11 
Her kniber det gevaldigt for ICEMAN med at komme rundt hjørnet og begge rabatter 
ødelægges. Resultaterne kan ses på figur 12. 
 

 
Figur 12 
Viser hvordan den tunge trafik nedbryder vejskulderen og rabatten. 

Det kan konstateres, at trafikplanlægningen fra omkring 1950 og fremover 
ikke har magtet at styre trafikudviklingen. For området vest for Liseleje og 
syd for Hyllingebjergvej foreligger ingen spor af en egentlig planlægning, 
der kunne tilgodese en fremtidig afvikling af færdselen til og fra de store 
udstykninger. 

 

 

 

Sammenhæng 
mellem tung 
trafik og 
vejens 
nedbrydning. 
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Afslutning 

Det fremgår af denne 
redegørelse, at Hyllingebjergvej 
og beboerne omkring denne 
smukke vej blevet sorteper i den 
trafikale udvikling. Trafikken er 
belastende for miljøet og de 
mange herlighedsværdier 
(Nordkyststien) og en løsning, 
der kan råde bod på fordums 
manglende planlægning, 
forekommer derfor særdeles 
påkrævet. 

 
 
 

Figur 13 
Så læsses der af og lasten parkeres på vejen til gene og ulempe for færdselen. 

Vision og Strategi 2011 -2020 
 
På baggrund af denne redegørelse blev følgende vision og strategi godkendt og iværksat 
på Vejlaugets generalforsamling den 3 juli 2011. 
 

Vision 

Hyllingebjergvej er inden udgangen af 2020 reguleret for gennemkørende trafik og der 
er etableret øst-vestgående aflastningvej(e). 

Hovedstrategi 1 
Iværksæt kommunikationsplan, der forklarer hvorledes udviklingen ser ud. 

Delstrategi 1.1 
Identificer og skab kontakt til partnere og aktører. 

Delstrategi 1.2 
Opbyg sympati ved at afholde orienteringer og skab forståelse for 
grundproblemet. 

Delstrategi 1.3 
Fortsæt indsamling af objektive oplysninger, der placeres på Hjemmesiden. 

Hovedstrategi 2 
Udform trafikplan. 
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Delstrategi 2.1 
Opdater tidligere trafikanalyser i samarbejde med Halsnæs kommune. 

Delstrategi 2.2 
 Udform trafikplan 

Hovedstrategi 3 
Gennemfør planen 
 
 
 
Niels C Borck 
 
Liseleje i juni 2011 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


